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EDITOR’S NOTE EDITOR’S NOTE СЛОВО РЕДАКТОРА

Повільно, але впевнено Україна рухається вперед, уті-
люючи в життя економічні й соціальні реформи, вчить-
ся бути відповідальною за свою долю, і цим відроджує 
себе як потужну державу.

Ми посіли гідне місце на міжнародній арені й упевнено 
позиціонуємо себе на європейському та американсько-
му ринках. Це підтверджує кожен спікер, представле-
ний у цьому номері LDaily. 

Отже, можна констатувати: поступове відновлення бан-
ківського сектору, поява нових потужних гравців на 
ринку (IKEA, H&M, Ryanair); зміцнення дипломатичних 
відносин між Україною й Туреччиною (2017-го відзнача-
лося 25-річчя); реалізація мети уряду – за 5-7 років до-
сягти енергонезалежності країни; підвищення інвести-
ційної привабливості... Багато досягнуто, але ще чимало 
роботи попереду. І ми до неї готові. 

Відкриваючи VI випуск LDaily, я впевнено кажу, що гор-
да бути українкою. 

Жанна Гаращук
Головний редактор LDaily

Slowly but steadily  Ukraine is moving forward, embodying 
economic and social reforms, learning to be responsible for 
its destiny, thereby reviving itself.

We have taken our rightful place and an advantageous 
position in the European and American markets. It is 
confirmed by every speaker presented in this issue.

Consequently, the following item can be stated:   systematic 
enhancement of banking sector, constant entry of new 
powerful players in the market (IKEA, H&M, Ryanair), 
consolidation of diplomatic relations between Ukraine 
and Turkey (in 2017 we celebrated 25th anniversary of 
cooperation), one of the government main goals is to 
achieve energy independence in 5-7 years, increase 
investment attractiveness of Ukraine, etc. Many problems 
have been solved and there is still much work to do. And 
we are ready for it.

Starting the VI issue of LDaily I confidently say that I am 
proud to be Ukrainian.

 

Zhanna Garashchuk
LDaily Editor-in-chief 
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Якщо ж ринок має якісь складнощі або не розвине-
ний, то конкуренція на ньому, як правило, не дуже 
висока, можна отримувати хороший прибуток, за 
умови, що підприємець вміє працювати на цьому 
ринку. Для мене, як керівника банку, який вміє пра-
цювати на цьому ринку, українські ринкові склад-
ності навіть певним чином вигідні. Але, звичайно, 
для країни краще, коли ринок оцінюється як сприят-
ливий, нескладний, тому що це дає можливість роз-
витку високої конкуренції та вибір для споживача.

  Чи можете Ви назвати банківську систему 
України стабільною?

Т.Хак-Ковач: Частково так. Зараз на нашому рин-
ку залишилося близько 80 банків. З них максимум 
20 дають 95% активів банківської системи. Решта 
60 насправді не грають такої великої ролі для рин-
ку. Що стосується подальшої очистки системи, то 
тут я б скористався прикладом із футболу. Коли ко-
манду покидає кілька гравців із другого чи третього 
неосновного складу, цього не помічають ні глядачі, 
ні інші гравці, і в цілому це не позначається на грі. 
Це ж стосується і тих банків, які ще можуть бути ви-
ведені з ринку.

  Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого ве-
ликим банкам вдається утримувати свої позиції 

is not developed, then competition on it is usually not 
very high, you can get a good profit, provided that the 
entrepreneur knows how to work on this market. For 
me, as for a bank manager, who can work in this market, 
Ukrainian`s market difficulties are even advantageous 
in some way. But, of course, for the country it is better 
if the market is rated as favorable, simple, because it 
stimulates the development of high competition and 
choice for the consumer.

  Do you find the banking system of Ukraine 
stable? 

T.Hak-Kovacs: Partly yes. Now in our market there 
are about 80 banks. Maximum 20 of them give 95% 
of the assets for the banking system. The remaining 
60 actually do not play such a big role for the market. 
As for the further cleaning of the system, then I would 
use an example of football. When several players from 
the second or third minority leave the team, neither the 
viewer nor the other players notice this, and in general 
it does not affect the game. The same vision can be 
applied to those banks that can still be withdrawn from 
the market.

  Please tell me, why big banks manage to keep 
their positions on the market? Is this due to the 
emergence of new products?

All commitments should 
be met

Слід виконувати всі взяті 
на себе зобов’язання

Голова правління OTP Bank в Україні – про го-
ловні критерії у стратегії управління успішних 
банків.

Тамаш Хак-Ковач – абсолютно командний гравець, 
який не боїться брати на себе відповідальність за 
рішення будь-якого масштабу і будь-якої ризиково-
сті. За його словами, це – його робота, і саме за неї 
йому платять гроші. Але найбільше йому подобаєть-
ся свобода дій, яку йому надав головний офіс OTP 
Bank. Саме такий підхід у бізнесі його мотивує, і, як 
результат – відмінно виконана робота, яка виявля-
ється в лідерських позиціях банку в Україні.

Що ж чекає на банківську сферу найближчим ча-
сом і яка структура банківського ринку нині, голова 
правління OTP Bank в Україні Тамаш Хак-Ковач по-
ділився з LDaily.

  Тамаше, в українському банківському серед-
овищі Ви працюєте вже 6 років. І, напевно, вже 
знайомі з підводними каменями і не тільки цього 
бізнесу. Чи можете Ви оцінити цей ринок понят-
тями «добре-погано»? Яке з них точніше характе-
ризує український банкінг?

Т.Хак-Ковач: Я б почав з уточнення, що в харак-
теристиці ринку поняття «добре / погано», «склад-
ний / нескладний» мають різне практичне значення. 
Наприклад, якщо ринок являє нескладні умови для 
роботи, бізнес може легко розвиватися, це означає, 
що конкуренція на цьому ринку буде висока, мар-
жі низькі і заробляти на ньому буде не так просто. 

Chairman of the Board of OTP Bank in Ukraine 
tells about the main criteria in the strategy of 
managing successful banks. 

Tamas Hak-Kovacs – completely team player who is 
not afraid to take responsibility for any scale and any risk 
decisions. According to him, this is his work, and that’s 
what exactly he is paid money for. But most of all he 
appreciates the freedom to act, which the head office of 
OTP Bank gave him. It is an approach in business that 
motivates him, and as a result he organized excellent job 
and provided a leadership position to his bank in Ukraine.

What banking sector is waiting in the near future and 
what is the structure of the banking market today, 
Tamas Hak-Kovacs, chairman of OTP Bank in Ukraine, 
told LDaily.

  Tamas, you have been working in Ukrainian 
banking environment for 6 years. And, probably, 
you are already familiar with pitfalls and not only in 
this business. Can you assess  this market in «good-
bad» terms? Which of them characterize Ukrainian 
banking more precisely? 

T.Hak-Kovacs: I would begin with specifying that in the 
market characteristic terms «good / bad», «complex / 
simple» have different practical meaning. For example, 
if the market is a simple business environment, business 
can easily develop, which means that competition on 
this market is high, margins are low and making profits 
is more difficult. If the market has some difficulties or 
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сті управління (впевнений, і там, і там працюють про-
фесійні ризиковики), а скоріше в підходах та гори-
зонтах планування. Тут вже працює давня традиція і 
історія європейського банкінгу. Управління ризика-
ми для іноземних банків – це як газон для британця, 
секрет досконалості якого простий: «стрижіть і сій-
те, сійте і стрижіть – і так двісті років».

  Чи можете Ви сказати, що всіма іноземними 
банками в Україні, які є лідерами на ринку, керу-
ють експати?

Т.Хак-Ковач: Навіть нашим банком керують не екс-
пати – в управлінні нашого банку я єдиний інозе-
мець. Я вважаю, що український менеджмент дуже 
кваліфікований. І в принципі успіх банку не зале-
жить від однієї людини. Це корпоративна культура, 
яка будується роками. У певних банках вона відсут-
ня, і це впливає на їх роботу, незалежно від того, хто 
керує банком.

  З приходом в OTP Bank в Україні Ви форму-
вали команду під себе?

Т.Хак-Ковач: Була певна трансформація команди, 
але це були не масштабні зміни. Нових людей я з 
собою не приводив. Навіть навпаки – у нас стало 
менше угорців (сміється).

  За Вашими спостереженнями, в Україні вко-
рінюється поняття культури ведення бізнесу?

Т.Хак-Ковач: Чесно кажучи, моя думка може бути не 
зовсім об’єктивною, тому що ми працюємо з клієнта-
ми, рівень бізнес-культури яких значно вище серед-
нього. Напевно, за такою елітною вибіркою, як наша 
клієнтська база, не варто судити про бізнес в цілому. 

Справа в тому, що після кризи 2008 
року ми зробили правильні висновки, 
зокрема, щодо наповнення нашої клі-
єнтської бази, якою зараз можемо пи-
шатися. У той момент ми добре зро-
зуміли, з ким працювати, а з ким ні.

structures have professional risk managers), but it 
rather is in approaches and horizons of planning. There 
is already a long tradition and the history of European 
banking. Risk management for foreign banks is like 
a lawn for the British, whose secret of perfection is 
simple: «crop and sow, sow and crop and do it two 
hundred years like this.»

  Would you say that all the foreign banks in 
Ukraine, which are market leaders, are managed by 
the expats?

T.Hak-Kovacs: Even our bank is managed not by ex-
pats - in the management of our bank I am the only 
foreigner. I believe that Ukrainian management is highly 
professional. And the bank’s success does not depend 
on one person. It is a corporate culture that has been 
built for years. In some banks it is absent and it affects  
their work, regardless of who manages the bank.

  When you came to OTP Bank in Ukraine, did 
you form a team for yourself?

T.Hak-Kovacs: There was a certain transformation 
of the team, but it was not a big change. I did not 
bring new people with me. Vice versa – we have less 
Hungarians (laughs).

  According to your observations, are doing 
business culture notions rooted in Ukraine?

T.Hak-Kovacs: Honestly, my opinion may not be 
entirely objective, because we work with clients, 
whose level of business culture is significantly higher 
than average. Probably, it is not necessary to judge 
business in general in such an elite sample as our 
client base.

The fact is that after the crisis of 2008 we 
made the right conclusions, in particular 
regarding the filling of our client base, 
which we can now be proud of. At that 
moment, we clearly understood whom 
to work with, and whom do not.

на ринку? Чи пов’язано це з появою нових про-
дуктів?

Т.Хак-Ковач: У банківському бізнесі не з’являлось 
принципово нових продуктів уже протягом 50-60 
років. Тому тут мають значення зовсім інші критерії: 
наявність капіталу, ліквідність, ризик-апетит і вмін-
ня керувати банком. Часто українські олігархи не 
враховували ці моменти, вважаючи, що банківський 
бізнес не відрізняється від будь-якого іншого. А по-
тім вони стикалися з проблемами суто банківської 
специфіки, і не втримувалися на плаву.

   Розкрийте детальніше названі Вами критерії.

Т.Хак-Ковач:

• Почнемо з капіталу. Чи є у банку капітал, зале-
жить від акціонера. Дуже часто можна зіткнутися 
з тим, що у банку немає акціонера, який може під-
тримувати його діяльність. Тому на українському 
ринку цьому критерію, як правило, відповідають 
державні та європейські банки. Саме вони зали-
шаються головними гравцями в цьому сегменті.

• Ліквідність залежить від обсягів клієнтської 
бази і довіри клієнтів до банку. Клієнтську базу 
потрібно постійно нарощувати, а довіру збері-
гати. У клієнта має бути довіра до банку, тоді він 
буде до нього повертатися і вести з ним справи.

• Що стосується ризик-апетиту, то він добре демон-
струє різницю між іноземними банками, які працю-
ють в Україні: чим ближче країна-інвестор фізично 
знаходиться до України, тим вище ризик-апетит. 
Тому що є розуміння того, що тут відбувається, як 
працює ринок. Простіше кажучи, в Будапешті кра-
ще знають і розуміють українську ситуацію, ніж, 
скажімо, у Відні та Парижі чи в Токіо і Нью-Йорку.

• І, нарешті, у формулі успішності банку дуже зна-
чимим є знання управління банком, правильний 
ризик-менеджмент. Здається, Уоррен Баффет 
говорив: «Ризик приходить від незнання того, 
що ви робите». Ми знаємо. До речі, це ще один 
момент, в якому комерційні іноземні банки від-
різняються від державних. Відмінність не в яко-

T.Hak-Kovacs: There were no fundamentally new 
products in banking business for over 50-60 years. 
Therefore, there are quite different criteria here: capital 
availability, liquidity, risk appetite and the proficiency 
in managing the bank. Often Ukrainian oligarchs did 
not take these moments into account, believing that 
banking business does not differ from any other. 
And then they faced the problems with purely bank 
specifics, and were not kept afloat.

 Expand the criteria you mentioned more 
specifically.

T.Hak-Kovacs: 

• Let’s start with capital. Does the bank have capital, 
depends on the shareholder. Very often you may 
encounter the fact that the bank does not have 
a shareholder who can support its activities. 
Therefore, in the Ukrainian market, this criterion, as 
a rule, corresponds to state and European banks. 
They are the main players in this segment.

• Liquidity depends on the volume of the client base 
and customer confidence in the bank. The client 
base needs to be constantly build up, and trust 
should be maintained. If a client has securance in 
the bank, then he returns to it and deals with it.

• Regarding the risk appetite, it clearly demon-
strates the difference between foreign banks op-
erating in Ukraine: the closer the investor coun-
try physically is to Ukraine, the higher his risk 
appetite is. There is understanding of what is 
happening here, how the market works. Simply 
put, In Budapest businessmen know and under-
stand the Ukrainian situation better than, say, 
in Vienna and Paris, or Tokyo and New York.

• And finally, in the bank’s formula of success, 
knowledge in bank management is very important. 
It seems to me that it was Warren Buffet, who 
said:  «The risk arises when you don’t now the 
work you are doing.» We know. Incidentally, this 
is another point in which commercial foreign 
banks are different from the governmental ones. 
The difference is not in management (sure, both 
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іноземців думають, що тут набагато 
гірше, ніж є насправді. Потрібно за-
крити цей розрив, пояснити, що тут 
складно, але не настільки, як прийня-
то вважати. І піару, про який я говорю, 
не варто соромитися. Це всього лише 
правильна міжнародна політика.

  Поділіться, якою Вам видається нинішня 
банківська система і її перспективи?

Т.Хак-Ковач: Зараз склалася така ситуація, що го-
ловними гравцями ринку виступають, з одного боку, 
4 державні банки, які працюють переважно з держ-
сектором, і з іншого боку – 5-6 комерційних банків, 
які зосередилися на приватному секторі. Така, я б 
назвав це, сегрегація знижує конкуренцію. І якщо 
для гравців ринку це в принципі непогано (легше 
працювати і заробляти), то в цілому для держави 
та економіки – це не добре, тому що саме здоро-
ва конкуренція сприяє зниженню цін, поліпшенню 
умов, технологій тощо. Думаю, цю ситуацію потріб-
но змінювати.

  Тамаше, чого не вистачає Україні й україн-
цям?

Т.Хак-Ковач: Бракує віри в свою країну й оптимізму 
(посміхається).

It is necessary to close this gap, to explain 
that it is difficult here, but not so much 
as people become accustomed to think. 
And PR, which I am talking about is not 
shame. This is just the right international 
policy.

  How do you find the current banking system 
and its perspectives?

T.Hak-Kovacs: Today, the situation is such that the 
main players in the market are, on the one hand, 4 state 
banks that work mainly with the state sector, and on 
the other hand - 5-6 commercial banks, which focus 
on the private sector. Such, I would call it, segregation 
reduces competition. And if for market players this is 
basically a good idea (easier to work and earn), then 
in general for the state and the economy - this is not 
good, because it is healthy competition that leads to 
lower prices, improvement of conditions, technologies, 
etc. I think this situation needs to be changed.

  Tamas, what does Ukraine and Ukrainians lack?

T.Hak-Kovacs: Lacks faith in their country and 
optimism (smiles).

  Як Ви оціните нещодавнє призначення пана 
Смолія на посаду голови НБУ?

Т.Хак-Ковач: Ми всі з нетерпінням чекали призна-
чення нового голови НБУ. Цілий рік регулятор був 
без легітимного керівника. Треба визнати, що на-
віть у таких умовах Нацбанк непогано справлявся 
зі своїми функціями. Нині ж перед паном Смолієм 
просто «неоране поле» завдань.

  Яких завдань?

Т.Хак-Ковач: З боку бізнесу головне очікування – 
зниження процентних ставок і дешеве фінансування.

Усі хочуть, щоб кредитна ставка становила 10%, 
а краще – нижче. Якщо припустити рівень інфля-
ції 5% і маржу банків 3%, реальна ставка повин-
на знизитися до 2%. Погодьтеся, це дуже сильне 
зниження з рівня нинішньої ставки. Створюється 
враження, що для досягнення цієї мети потрібні 
якісь надлюдські сили. Хоча насправді для цього 
існують реальні важелі: поліпшення інвестиційного 
клімату, відповідальна фіскальна політика і струк-
турні реформи. Проблема в тому, що ці важелі не 
у повноваженнях НБУ. Це обов’язок політиків. Так 
що, крім уже освоєних Нацбанком завдань у справі 
банківського нагляду й інфляційного таргетування, 
новому голові буде необхідно впоратися з абсолют-
но іншим, новим і дуже непростим завданням. По-
трібно переконати і довести до свідомості політи-
ків, що імплементація цих важелів – це їх обов’язок 
і відповідальність.

  Що, на Ваш погляд, має зробити держава в 
першу чергу, щоб залучити інвесторів у країну?

Т.Хак-Ковач: У першу чергу слід виконувати всі 
взяті на себе зобов’язання перед міжнародними 
партнерами та інвесторами. Не можна пообіцяти 
провести докорінну реформу, а потім намагатися 
закрити це зобов’язання якоюсь формальною змі-
ною тільки на папері.

Крім того, потрібно трохи попіари-
ти Україну (посміхається). Багато 

   How do you find Mr. Smoliy’s recent appointment 
as the head of the National Bank of Ukraine? 

T.Hak-Kovacs: We all were looking forward to the 
appointment of a new head of the National Bank of 
Ukraine. The whole year the regulator stayed without a 
legitimate leader. It must be admitted that even under 
such conditions the National Bank did its best to handle its 
functions. Now, Mr. Smoliy simply has a lot of tasks to do.

  What tasks?

T.Hak-Kovacs: From the part of business, the main 
expectation is lower interest rates and cheap financing.

Everyone wants a discount rate of 10% and lower 
ideally. Assuming a 5% inflation rate and a bank margin 
of 3%, the real rate should fall to 2%. Agree, this is 
a very strong decline from the current rate. It seems 
that some superhuman forces are needed to achieve 
this goal. Although, in fact, there are real levers for this: 
improvement of the investment climate, responsible 
fiscal policy and structural reforms. The problem is that 
these levers are not under the authority of the NBU. It 
is the duty of politicians. So, in addition to the tasks 
already being mastered by the National Bank in the 
field of banking supervision and inflation targeting, the 
new head will need to deal with a completely different, 
new and very difficult task. It is necessary to persuade 
and bring to the minds of politicians the idea, that 
the implementation of these levers is their duty and 
responsibility.

  What do you think the state should do first of all 
to attract investors to the country?

T.Hak-Kovacs: Firstly, all commitments made to 
international partners and investors should be realized. 
One can not promise to undertake a radical reform, and 
then try to close this commitment with some formal 
change only on a paper.

In addition, you need a little PR for 
Ukraine (smiles). Many foreigners think 
that here is much worse than it really is. 
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Restoring profitability of the banking 
system of Ukraine

Відновлення прибутковості банківської 
системи України

Інтерв’ю з Кирилом Шевченком, Головою 
Правління АБ «УКРГАЗБАНК», про стратегії, 
плани розвитку, трансформації «Укргазбанку» 
у сучасну фінансову установу.

  У кінці 2017 року уряд представив довгоочі-
кувану стратегію реформування держбанків. Які 
зміни передбачаються в «Укргазбанку»? Чи буде 
у Вас нова стратегія?

К.Шевченко: Якщо порівнювати новий документ з 
попередньою версією лютого 2016 року, то та ча-
стина стратегії, яка стосується «Укргазбанку», не 
змінилася. Ще у квітні 2016-го ми затвердили нашу 
стратегію Green-banking на зборах акціонерів, а 
вже в травні 2016-го ми підписали перший договір 
із Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) і з 
того моменту активно розвиваємо ідею «зеленого» 
банку. Вже є результати, які підтверджують, що ми 
не помилилися з напрямом розвитку. У 2015 році за 
активами ми були на 17-му місці, з часткою ринку 
меншe 2%. Сьогодні ми входимо до п’ятірки най-
більших банків, а наша частка ринку перевищила 
6%. При цьому «Укргазбанк» – єдиний державний 
банк, який із 2015 року не вимагає докапіталізації 
і за останні три роки жодної копійки не взяв з Дер-
жавного бюджету. 

Більше того, реформу системи корпоративно-
го управління ми почали у 2015-му, ще до того, як 
з’явився перший варіант стратегії розвитку дер-
жбанків. Усе, про що зараз ідеться у стратегії, ми 
давно реалізували.

Head of Management Board of AB UKRGAZBANK 
Kyrylo Shevchenko tells about strategy, plans of 
development  and  transformation of Ukrgazbank 
to the modern financial entity.

  At the end of 2017, the government presented 
a long-awaited strategy for reforming state-owned 
banks. What changes will be made in Ukrgasbank? 
Will you have a new strategy?

K.Shevchenko: If you compare a new document with 
the previous version of February 2016, then that part of 
the strategy that concerns Ukrgasbank has not been 
changed. As early as April 2016, we approved our 
Green-banking strategy at the shareholders meeting, 
in May 2016, we signed the first agreement with the 
International Finance Corporation (IFC) and from that 
moment we are actively developing the idea of a “green” 
bank. And already there are results confirming that we 
were not mistaken with the direction of development. 
In 2015, we were 17th in terms of assets, with a market 
share of less than 2%, today we are in the top five 
banks, and our market share has exceeded 6%. At the 
same time, Ukrgasbank is the only state bank, which 
since 2015 has not demanded capitalization, and 
during the last three years did not take a cent from the 
state budget. 

Moreover, we started the reform of the corporate 
management system in 2015, even before the first 
version of the strategy for the development of state-
owned banks appeared. All that is mentioned in the 
strategy now, we have already realized.
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Для нас це означає новий рівень надійності і якісну 
зміну сервісів, потік нових клієнтів, зниження кре-
дитних ставок, найбільш інноваційний корпоратив-
ний менеджмент та безліч інших можливостей, що 
відкриються для українських банків вперше. Така 
співпраця – свого роду вітрина можливостей і для 
189 країн-членів Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку. Адже IFC має багаторічний досвід от-
римання вигоди від інвестицій у складні ринки, що 
розвиваються.

  А потім має відбутися повний продаж «Укр-
газбанку»?

К.Шевченко: Ще в першій стратегії розвитку дер-
жавних банків лютого 2016-го був задекларований 
обов’язковий вихід держави з «Укргазбанку» до 
кінця 2017 року. Станом на кінець 2017-го привати-
зацію було відкладено. І важкий тягар державного 
сектору в розмірі 55% усієї банківської системи й 
далі тисне на бюджет країни. Закономірно, це впли-
нуло на загальний стан справ в українській еко-
номіці. Нагадаю, 2015–2016 роки ознаменувалися 
для країни важким економічним падінням. Сьогодні 
можна констатувати, що

перезапуск економіки завершено, бан-
ківський сектор зміцнився і стабілі-
зувався, про що свідчать зростання 
банківських активів та підвищення
ліквідності банків.

Прогнозні очікування на майбутнє теж обнадію-
ють. «Укргазбанк» уже третій рік поспіль підбиває 
підсумки з прибутком. За 2017-й вони перевищили 
600 мільйонів. Для порівняння: у 2014 році збитки 
становили 2,8 млрд грн, перший квартал 2015 року 
теж спрацювали в мінус. У разі збереження такої 
тенденції і при стабільній політичній та економічній 
ситуації, приватизація «Укргазбанку» відбудеться у 
найближчі 2-3 роки, а може, і раніше. Завжди для 
того, щоби щось продати, спочатку потрібно підви-
щити його вартість. І приватизація має особливий 
сенс у період економічного підйому, коли це буде 
вигідно і державі, і банку. 

For us it means a new level of reliability and qualitative 
change of services, new clients inflow, lower credit 
rates, the most innovative corporate management 
and many other opportunities that appear for 
Ukrainian banks for the first time. Such cooperation 
is a kind of showcase of opportunities for the 189 
countries of the International Bank for Reconstruction 
and Development. Indeed, IFC has many years of 
experience gained from investing in difficult and 
emerging markets.
.

  And then will the full sale of Ukrgasbank take 
place?

K.Shevchenko: In the first strategy of the state-owned 
banks development in February 2016, it was declared 
the obligatory withdrawal of the state from Ukrgasbank 
until the end of 2017. To the end of 2017 the privatization 
had been postponed. The heavy burden of the state 
sector in the amount of 55% of the entire banking 
system continues to put pressure on the country’s 
budget. Naturally, current situation  influenced in the 
Ukrainian economy. I would remind you that 2015-2016 
was marked by a severe economic downturn for the 
country. Today it can be stated that

the restart of the economy has been 
completed, the banking sector has 
strengthened and stabilized, and the 
growth of bank assets, an increase in the 
liquidity of banks testifies my words.

Future expectations also encourage. Ukrgasbank 
has been summarizing its profits for the third year 
in a row. In 2017 it exceeded 600 million UAN. For 
reference: in 2014 losses amounted to UAH 2.8 
billion, the first quarter of 2015 also gained minus. 
In the case of maintaining the same trend and 
with a stable political and economic situation, the 
privatization of Ukrgasbank will take place during 
the next 2-3 years, and maybe even earlier. Always, 
in order to sell something, first you must increase 
its value. And privatization has a special meaning 
during the period of economic recovery, when it will 
be profitable both for the state and for the bank.

Прийняття рішень – колегіальне, 
працюють комітети, є Наглядова 
рада, яку очолює незалежний дирек-
тор, створена система протидії кон-
флікту інтересів. Насправді, це рево-
люційно не тільки для держбанків.

Я не раз стикався з подивом колег із приватних бан-
ків: як це можливо, що главою Наглядової ради став 
незалежний директор? Вони, наприклад, не розу-
міють, як їхнім власникам у Відні чи Парижі можна 
пояснити необхідність таких змін. Адже будь-який 
власник хоче безпосередньо управляти своїм бізне-
сом. Але тут треба віддати належне IFC: вони нам 
допомогли реалізувати реформу корпоративного 
управління, радили, як усе правильно зробити. З 
одного боку, нічого складного в цьому немає, а з ін-
шого, банк – це велика організація, переробити її за 
один день неможливо. Найбільші зміни мають від-
бутися у свідомості співробітників, особливо, коли 
ми починали займатися Green-banking і розвивати 
«зелене» кредитування.

  Коли і в яких обсягах очікується входження 
IFC у капітал «Укргазбанку»? Хто причетний до 
цього? 

К.Шевченко: У листопаді минулого року Мінфін, 
«Укргазбанк» і IFC підписали Меморандум про за-
лучення інвестицій з боку IFC та про надання кон-
салтингових послуг для розвитку банку, підвищення 
його інвестиційної привабливості. Це партнерство є 
потужним сигналом, що Україна серйозно налаш-
тована на залучення приватних інвестицій у банків-
ський сектор та якісну трансформацію «Укргазбан-
ку».

За умовами підписаного Меморандуму частка IFC 
в «Укргазбанку» не має  перевищувати 25%. На 
практиці ж вистачає максимум 15%, щоб іннова-
ційні фінансові технології цієї організації макси-
мально вплинули на глобальний розвиток не лише 
«Укргазбанку», а й усього банківського сектору 
України. 

Decision-making process is collegial, there 
are working committees, Supervisory 
Board, headed by an independent director, 
created a system for countering conflicts 
of interest. In fact, this is revolutionary 
not only for state-owned banks. 

I repeatedly face with the perplexity of colleagues 
from private banks - how is it possible that the head 
of the Supervisory board has become an independent 
director? They, for example, do not understand how to 
explain their owners in Vienna or Paris the necessity  for 
such changes. After all, any owner wants to manage his 
business directly. But here we need to pay tribute to IFC, 
they helped us to implement corporate management 
reform, advised how to do everything right. On the 
one hand, there is nothing complicated about this; on 
the other hand, the bank is a large organization, it is 
impossible to rebuild it in one day. The biggest changes 
must occur in the minds of employees. Especially when 
we began to engage in Green-banking and develop 
«green» lending.

  What are the conditions, such as terms and 
money flow, of possibility to be included into 
Ukrgasbank IFC capital? Who is already enlisted 
to it? 

K.Shevchenko: In November last year, the Ministry of 
Finance, Ukrgasbank and IFC signed a Memorandum 
on IFC  consulting services for the bank  development,  
as well as to its investment attractiveness enhancing 
This partnership is a powerful signal that Ukraine is 
serious about attracting private investments into the 
banking sector and about qualitative transformation of 
Ukrgasbank.

Under the terms of the Memorandum, the IFC’s 
share in UkrGasBank should not exceed 25%. In 
practice, 5-15% is enough, so that the innovative 
financial technologies of this organization have had 
the maximum impact on the global development of 
not only UkrGasBank, but the entire banking sector 
of Ukraine.
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до 2040 року інвестувати в різні «зелені» проекти 
понад 50 трлн дол. США. Без існування спеціалізо-
ваних фінансових установ досягти цих показників 
неможливо. Більше того, сьогодні 

Міжнародне енергетичне агентство і Світовий банк 
визнали, що основним джерелом 2/3 світових ан-
тропогенних викидів парникових газів є традиційна 
енергетика. Близько 80% світового енергоспожи-
вання забезпечується за рахунок спалювання ви-
копного палива – вугілля, нафти, газу, – що викликає 
різке підвищення температури на планеті, а це, сво-
єю чергою, призводить до стихійних лих. Саме тому 
в рамках тієї ж Паризької угоди World Bank Group у 
2019 році повністю припиняє фінансувати проекти з 
видобутку нафти та іншого викопного палива.

Тепер абсолютно зрозуміло, що серед основних 
способів досягнення поставлених цілей будуть за-
ходи, які заохочують швидкий відхід від викопного 
палива та збільшення інвестицій і ринкової частки 
екологічно чистих джерел енергії, насамперед віт-
рової та сонячної, а також – рішення щодо енер-
гоефективності. У всьому світі «зелені» банки, як і 
«Укргазбанк», працюють за трьома напрямками: фі-
нансують проекти відновлюваної енергетики, енер-
гозберігаючих технологій та проекти, пов’язані із 
захистом навколишнього середовища. Так ось, сьо-
годні у світі відставання у фінансуванні цих проек-
тів становить близько 20,7 трлн дол. США. Україні, 
за оцінкою IFC, щоб досягти поставлених цілей до 
2030 року, треба інвестувати в «зелені» проекти по-
над 70 млрд дол. США. Ми претендуємо на третину 
цього ринку. Нам є чим зайнятися.

   Чи виправдала себе стратегія Green-banking? 
Які результати?

К.Шевченко: На сьогодні «Укргазбанк» є лідером 
«зеленого» фінансування в Україні щодо підтримки 
запровадження нових потужностей 2017 року. За 
даними НКРЕКП кожен третій МВт отриманого «зе-
леного» тарифу у 2017 році в країні профінансова-
ний за допомогою «Укргазбанку». 

Ми фактично з нуля почали еко-кредитування, за 
результатами якого станом на 1 січня 2018 року наш 

Moreover, today the International Energy Agency and 
the World Bank acknowledged that the main source 
of 2/3 of the world’s anthropogenic greenhouse gas 
emissions is traditional energy. About 80% of the world’s
energy consumption is due to the burning of fossil fuels - 
coal, oil, gas, causing a sharp rise in temperature on 
the planet, which in turn leads to natural disasters. That 
is why, under the same Parisian agreement, the World 
Bank Group in 2019 completely ceases to finance oil 
and other fossil fuel projects.

Now it is clear that among the main means to achieve 
the goals will be measures to encourage a rapid 
transition from fossil fuels and increase investment 
and market share of clean energy sources and 
solutions, especially wind and solar energy, as well 
as energy efficiency. Throughout the world, green 
banks, like UkrGasBank, operate in three areas: 
finance renewable energy projects, energy saving 
technologies and environmental protection projects. 
So, today, in the world, the lag in financing of these 
projects is about $20.7 trillion for Ukraine, according 
to the IFC, in order to achieve its goals by 2030, it is 
necessary to invest in green projects of about $70 bln.
We claim one-third of this market. We have a lot of 
to do.

  Did the Green-banking strategy justify itself? 
What are the results?

K.Shevchenko: Today Ukrgasbank is the leader of 
«green» financing in Ukraine regarding financial support 
for the introduction of new facilities in 2017. According 
to the National Commission on the State Regulation in 
the Spheres of Energy and Municipal Services, every 3 
MW of the received “green” tariff in 2017 in the country 
was financed by Ukrgasbank.

We actually started eco-lending from the zero point, 
as a result of which, as for the January 1, 2018, 
our portfolio of eco-loans is UAH 8.7 billion. For 
comparison, this is the volume of all net assets of 
the 25th largest bank in Ukraine. If we talk about 
alternative energy, since the beginning of cooperation 
with IFC, we have already funded 88 clean energy 
projects with more than 261 million euros with a total 
capacity of 470 MW.

Один із варіантів приватизації – захід у банк мінори-
тарних акціонерів, наприклад, такого рівня, як IFC. 
Ми очікуємо, що у IV кварталі 2018 року IFC зайде 
у капітал «Укргазбанку» розміром до 20%, а на III–
IV квартал 2019 року планується повний вихід дер-
жави з капіталу Банку та його продаж приватному 
стратегічному інвестору.

  Яким, на Вашу думку, буде банківський сек-
тор після 2022 року? Чи вдасться знизити частку 
держави і, окрім «Укргазбанку», продати ще якісь 
банки?

К.Шевченко: Давайте подивимося на цей процес 
очима держави як власника. Будь-який власник 
хоче, щоб його бізнес приносив прибуток, а не зала-
зив постійно йому в кишеню. Іншого шляху, окрім як 
цю власність продати, у держави немає. Що підтвер-
джує вся наша історія. Інакше докапіталізація буде 
постійною. Держава є відповідальним власником і 
вона ніколи не залишить свої банки. Тому продаж 
держбанків – єдиний вихід. Звичайно, завжди буде 
відкритим питання ціни такого продажу. Але якщо 
ми порівняємо варіанти – продати сьогодні дешев-
ше, але знизити постійні витрати в майбутньому, – 
то альтернативи цьому продажу ми не побачимо.

За наявності політичної волі до 2022 року держава 
залишиться все ще великим гравцем на банківсько-
му ринку, але в цього гравця не буде нинішнього мо-
нопольного становища.

  Спочатку багато хто скептично поставився 
до ідеї Еко-банку. Наскільки перспективний цей 
напрям?

К.Шевченко: Так, ми знаємо про скептиків, але 
перспективи величезні. У 2015 році, коли на зміну 
Кіотському протоколу було прийнято Паризьку клі-
матичну угоду, паралельно була створена мережа 
Green Bank Network, яка об’єднала «зелені» банки. 
Усі вони, до речі, державні, за винятком кількох му-
ніципальних банків США. Передбачається, що за 
допомогою цієї мережі банків будуть фінансуватися 
програми, спрямовані на досягнення цілей Паризь-
кої угоди. Ідеться про утримування зростання сві-
тової температури в межах 2°C. Для цього потрібно 

One of the options for privatization is the entry into 
the bank of minority shareholders, such as IFC. We 
expect that in the 4th quarter of 2018, IFC will enter 
Ukrgasbank capital in the amount of up to 20%, and 
for the 3rd quarter of 2019, it is planned to  withdraw 
completely the state from the capital of the Bank and its 
sale to a private strategic investor.

  What, in your opinion, will be the banking sec-
tor after 2022? In your opinion, will it be possible to 
reduce the share of the state and, besides “Ukrgas-
bank”, to sell some more banks?

K.Shevchenko: Let’s look at this process with the 
eyes of the state as the owner. Any business owner 
wants it to make profit. There is no other way than 
to sell this property. That is confirmed by our whole 
story. Otherwise, pre-capitalization will be permanent. 
The state is the responsible owner; it will never leave 
its banks. Therefore, the sale of state-owned banks is 
the only way out. Of course, the price of this sale will 
always be open. But if we compare the options: to sell 
today cheaper, but to reduce the constant costs in the 
future, we will not see sales alternatives.

If there is political will, by 2022 the state will still have 
remained a major player in the banking market, but this 
big player will not have the current monopoly position.

  At first, many people took the idea of the ECO-
Bank skeptically. How perspective is this direction?

K.Shevchenko: Yes, we know about skeptics. But 
the prospects are huge. In 2015, when the Paris 
Protocol on Climate Change was adopted in place of 
the Kyoto Protocol, the Green Bank Network, which 
united the «green» banks, was created in parallel. They 
are, by the way, public, with the exception of several 
municipal banks in the United States. It is anticipated 
that through this network of banks, programs, aimed 
at achieving the objectives of the Paris Agreement, 
will be funded. It is a question of keeping the growth 
of the global temperature within 2°C. To do this, it is 
necessary to invest over $50 trillion in various «green» 
projects by 2040. Without the existence of specialized 
financial institutions, it is impossible to achieve these 
indicators.
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вона нічим не відрізняється від традиційної пласти-
кової. Однак еко-картка після утилізації не завдає 
шкоди навколишньому середовищу. Ця карта уні-
кальна не тільки для України, а й для Східної Європи 
загалом.

  Як, на Вашу думку, можна стимулювати укра-
їнський бізнес, щоб він став більш енергоефек-
тивним?

К.Шевченко: Тут величезну роль відіграє держава. 
Доти, доки в Україні вартість викиду однієї тонни 
двоокису вуглецю становитиме 41 копійку (1,5 цен-
та), бізнесу не вигідно вкладати кошти в підвищення 
енергоефективності та дбати про навколишнє сере-
довище. У нашого найближчого сусіда, Польщі, вар-
тість викидів CO2 за тонну становить $1, у Швеції – 
$118, у Фінляндії – від $54 до $68, у Данії – $23, у 
Великій Британії – $22.

По суті, зараз екологічністю цікавляться соціально 
відповідальні компанії або ж підприємства, які вхо-
дять у міжнародні групи і для них діють ті самі пра-
вила, що й для компаній в країнах ЄС. Наприклад, 
нині світовий бізнес робить ставку на відновлюваль-
ні джерела енергії. На корпоративному рівні спосте-
рігається стала тенденція до розширення їхнього 
використання. Прикладом може служити Деклара-
ція компаній США з відповідального ведення бізне-
су з мінімізацією впливу на зміну клімату American 
Business Act on Climate Pledge, яку вже підписала 81 
компанія. Серед підписантів провідні корпорації сві-
ту – Amazon, Apple, Google, Microsoft, великі торгові 
мережі (IKEA, Nestle, Danone), автомобільні концер-
ни Daimler, BMW, Audi, Renault, Volkswagen і GM, а 
також ряд світових баків, таких як Bank of America, 
британський HSBC, швейцарський Commerzbank та 
інші, інвестиційні портфелі яких теж включають по-
новлювані джерела енергії.

Також у світі є ще один варіант заохочення – подат-
кове стимулювання. У США, наприклад, є податок 
на забруднення. Усі надходження від нього аку-
мулюються у спеціальному фонді та спрямовують-
ся на компенсацію відсотків або тіла по «зеленому» 
кредиту. В результаті компанія, яка захоче побуду-
вати офісний центр, де споживана електроенергія 

K.Shevchenko: Here the state plays a huge role. As long 
as in Ukraine the cost of emitting one ton of CO2 is 41 
kopecks - 1.5 cents, it is unprofitable for businesses to 
invest in energy efficiency and care for the environment. 
Our nearest neighbor, Poland, the cost of CO2 per ton is  
$ 1, in Sweden - $ 118 per ton, in Finland - from $ 54 to 
$ 68, in Denmark - $ 23, in the UK - $ 22 per ton.

In fact, today environmentalists are interested in socially 
responsible companies or companies that are a part of 
international groups and are a subject to the same rules 
as for companies in the EU. For example, today’s global 
business is relying on renewable energy sources. At the 
corporate level, there is a steady tendency to expand 
their use. An example of this is the American Business 
Act on Climate Pledge, which has already been signed 
by 81 companies. Among the signatories are such 
leading corporations of the world as Amazon, Apple, 
Google, Microsoft, major trading networks (IKEA, 
Nestle, Danone), car dealerships Daimler, BMW, Audi, 
Renault, Volkswagen and GM, as well as a number of 
world banks such as the Bank of America, British HSBC, 
Swiss Commerzbank and others whose investment 
portfolios also include renewable energy.

Also, there is another option for stimulation business 
responsibility in the world - tax incentives. In the 
US, for example, there is a pollution tax. All income 
from it is accumulated in a special fund and are sent 
to compensate interest or body for a «green» loan. 
As a result, a company that wants to build an office 
center, where the electricity consumed will come from 
wind energy, will be able to save on tax and obtain a 
preferential loan.

In Ukraine there is a charge for pollution of the 
environment. It is paid by almost all manufacturers. 
According to our estimates, this collection provides 
about 4 billion UAH per year. The purpose of these 
funds is the construction of sewage treatment facilities, 
filtration equipment. How many wastewater purification 
plants can one build within the country? Of course not 
many. But if you send these funds to compensation for 
Eco credit, then the effect will be in times bigger. We 
have already begun discussing such an option with the 
Ministry of Ecology and Natural Resources. The final 
decision will be for the deputies.

портфель еко-кредитів становить 8,7 млрд грн. Для 
порівняння, це обсяг усіх чистих активів 25-го за 
розмірами банку в Україні. Якщо говорити про аль-
тернативну енергетику, з початку співпраці з IFC ми 
вже профінансували 88 проектів «чистої» енергети-
ки загальною потужністю близько 470 МВт більш 
ніж на 261 млн євро.

На нашому рахунку: 58 сонячних і 4 вітрові електро-
станції, 16 малих ГЕС, 4 проекти за напрямом «біо-
маса» і 6 проектів із «біогазу».

Завдяки всім реалізованим еко-проектам економія 
газу становить близько 400 млн куб. м щорічно, а 
скорочення викидів CO2 – більш ніж 800 тис. тонн на 
рік. Це рівнозначно тому, якби ми прибрали з доріг 
майже 390 тис. автомобілів одночасно.

Але це лише один із напрямів, в якому ми працює-
мо. Другий напрям – це фінансування енергоефек-
тивних проектів. Тут ідеться про енергоефективне 
будівництво, енергомодернізацію підприємств, те-
плову генерацію, енергоефективний транспорт.

Наприклад, ми кредитуємо заміну обладнання – 
сільськогосподарського, виробничого – на більш 
енергоефективне. Цей напрям дуже актуальний 
для українського бізнесу. Зростання економіки мі-
німальне, тож якщо бізнес не може забезпечити 
приріст, то потрібно скорочувати витрати. Напри-
клад, заміна освітлення у виробничих масштабах 
окупиться за півтора року.

Третій напрям – це фінансування заходів із захисту 
навколишнього середовища. У рамкам співпраці з 
Міністерством екології та природних ресурсів Укра-
їни ми провели роботу з першою сотнею найбільших 
підприємств-забруднювачів довкілля. Наш банк 
видав кредит «Запоріжсталі» на установку нового 
фільтраційного обладнання, що дало змогу зменши-
ти шкідливі викиди в місті на 20%.

Уже за рахунок нашого «зеленого» фінансування ви-
киди CO2 в атмосферу скоротилися на 780 тис. тонн.

Також у нас є унікальний продукт – еко-картка з бі-
осировини (кукурудзи й цукрового очерету). Зовні 

We have 58 solar and 4 wind power plants, 16 small 
hydropower plants, 4 projects in the direction of 
biomass and 6 projects in the direction of biogas.

Due to all implemented eco-projects, gas savings will 
amount to about 400 million cubic meters annually, 
and the reduction of CO2 emissions by more than 800 
thousand tons annually. This would be the same if we 
removed almost 390,000 cars from the roads at the 
same time.

But this is just one of the fields in which we work. The 
second direction is the financing of energy-efficient 
projects. Here we are talking about energy-efficient 
construction, energy modernization of enterprises, 
thermal generation, energy efficient transport.

For example, we credit the replacement of equipment-
agricultural, industrial to more energy efficient 
one. This direction is very relevant for Ukrainian 
business. Economic growth is minimal, so if 
business can not provide growth, then it is necessary 
to reduce costs. For example, the replacement of 
lighting on a production scale pays for itself in a year 
and a half.

The third area is the financing of environmental 
protection activities. In the framework of cooperation 
with the Ministry of Ecology and Natural Resources of 
Ukraine, we have been working with the first hundred 
of the largest environmental pollutants. Our bank 
issued a loan to Zaporizhstal to install a new filtration 
equipment, which allowed reducing harmful emissions 
in the city by 20%.

Already due to our «green» financing, CO2 emissions to 
the atmosphere decreased by 780 thousand tons.

Also we have a unique product – eco-card of bio-
based materials (corn and sugar cane). Externally it is 
no difference from the traditional plastic. At the same 
time, the eco-card after the disposal does not harm the 
environment. This card is unique not only for Ukraine, 
but also for Eastern Europe.

  How do you think, if it is possible to stimulate 
Ukrainian business become more energy efficient?
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У рамках реалізації концепції еко-банку відбуваєть-
ся постійне зростання частки еко-кредитів у кре-
дитному портфелі МСБ «Укргазбанку».

Станом на 1 січня 2017 року портфель еко-креди-
тів МСБ становив 480 млн грн (частка у загальному 
кредитному портфелі – 43%), а станом на 1 січня 
2018-го – понад 1 млрд грн (частка у загальному 
кредитному портфелі – 50%).

  Які еко-програми популярні серед українців?

К.Шевченко: Що стосується українців, великою по-
пулярністю користується наша програма «Еко-енер-
гія» – видача кредитів на придбання сонячних елек-
тростанцій і теплових насосів за програмою. За 9 
місяців 2017 року з моменту запуску цього продукту 
«Укргазбанк» видав понад 23 млн грн кредитів, але 
на цьому ми не збираємося зупинятися: плануємо 
далі поліпшувати умови кредитування і збільшувати 
список партнерів по цій програмі.

У зв’язку з постійним зростанням цін на традиційні 
енергоносії та нестабільну систему електроживлен-
ня, альтернативні джерела енергії є ефективними 
інвестиціями не тільки в енергонезалежність, а й у 
збереження навколишнього середовища. Користу-
ючись нашою унікальною програмою, позичаль-
ник не лише долучається до розвитку й поширення 
альтернативних джерел енергії, а й отримує мож-
ливість додаткового заробітку, а це довгострокові 
інвестиції в домоволодіння, прибутковість яких з 
роками не падає. 

Також «Укргазбанк» є одним з активних учасників 
кредитної програми «Тепла оселя» в рамках Дер-
жавної цільової програми енергоефективності, по 
якій позичальник отримує не тільки можливість уте-
плення власного домоволодіння або встановлення 
устаткування, а й компенсацію від держави до 35% 
від суми кредиту. За 2017 рік за цією програмою 
Банк видав 16 694 кредитів на загальну суму понад 
452 млн грн.

the purchase of solar power plants and heat pumps 
under the program. Over 9 months of 2017, since the 
launch of this product, Ukrgasbank has issued more 
than UAH 23 million in loans, and we are not going 
to stop here - we plan to further improve the terms of 
lending and expand the list of partners for this program.

Due to the constant rise in prices for traditional 
energy sources and an unstable power supply 
system, alternative energy sources are an effective 
investment not only in energy independence, but 
also in the preservation of the environment. Using 
our unique program, the borrower not only connects 
to the development and distribution of alternative 
energy sources, but also gets the opportunity to earn 
extra money, and this is a long-term investment in 
homeownership, the profitability of which does not 
decrease over the years.

Also Ukrgasbank is one of the active participants of the 
«Warm home» credit program within the framework of 
the State target energy efficiency program, whereby the 
borrower not only gets the opportunity to warm up his 
own homeownership or installation of equipment, but 
also receives the compensation from the state to 35% 
of the loan amount. In 2017, according to this program, 
the Bank issued 16,694 loans for a total amount of 
more than UAH.452 million. 

надходитиме за рахунок енергії вітру, зможе заоща-
дити на податку й отримати пільговий кредит.

В Україні є збір за забруднення навколишнього 
середовища. Його платять практично всі виробни-
ки. За нашими оцінками, він забезпечує близько 4 
млрд грн на рік. Цільове призначення цих коштів – 
будівництво очисних споруд, фільтраційного об-
ладнання. Чи багато можна побудувати очисних 
споруд у межах країни? Звичайно ж ні. Але якщо 
спрямувати ці засоби на компенсацію за еко-кре-
дитами, то ефект буде в рази більший. Ми вже по-
чали обговорювати такий варіант із Міністерством 
екології та природних ресурсів. Остаточне рішення 
буде за депутатами.

  На яких умовах бізнес зараз може отримати 
«зелене» фінансування?

К.Шевченко: Гривневі кредити ми видаємо в серед-
ньому під 18-20%. Як правило, таке фінансування 
на 2 п. п. дешевше, ніж звичайне. Але за деякими 
програмами для населення ставка може становити 
0,001-0,01% річних. На таких умовах, наприклад, ми 
кредитуємо купівлю електромобілів. Проекти з аль-
тернативної енергетики ми готові кредитувати у ва-
люті під 6-7% річних. Середній термін кредитування 
проектів у альтернативній енергетиці становить 3,5 
року, а проектів, спрямованих на підвищення енер-
гоефективності, – близько п’яти років.

До речі, за допомогою наших програм ми пропону-
ємо крупному, малому й середньому бізнесу легкий 
та доступний перехід на сучасне екологічне облад-
нання. Більше того, ми підкажемо, як це зробити 
правильно і з мінімальними витратами. Наприклад, 
до нас прийшов клієнт, який хотів провести модер-
нізацію обладнання на виробництві. За його оцінка-
ми, термін окупності становить 3,5 року. У нашому 
банку створено спеціальний департамент, який про-
водить технічну експертизу кожного окремого про-
екту. Для цього, як я вже говорив, ми запрошуємо 
в IFC експертизу по «зелених» проектах, яка оцінює 
їх з позиції світового досвіду. Наші колеги поради-
ли йому вдосконалити проект. У результаті термін 
окупності зменшився до двох років, і вже через пів-
тора року клієнт погасив борг перед банком.

  Under what conditions can business now get 
green financing?

K.Shevchenko: We give our mortgage loans an average 
under 18-20%. As a rule, such financing is 2 points less 
expensive than usual. But according to some programs 
for the people Ukrainians, the rate can be 0.001-0.01% 
per annum. Under such conditions, for example, we 
credit the purchase of electric vehicles. Projects on 
alternative energy, we are ready to lend in the currency - 
at 6-7% per annum. The average lending period for 
alternative energy projects is 3.5 years, projects aimed 
at improving energy efficiency - about five years.

By the way, with the help of our programs, we offer 
a large, small and medium business an easy and 
affordable transition to modern environmental 
equipment. Moreover, we will tell them how to do it 
correctly and with minimal cost. For example, a client, 
who wanted to upgrade the equipment at the factory, 
came to us. According to his calculations, the payback 
period is 3.5 years. In our bank, it has been set up 
a special department which conducts a technical 
examination of each individual project. By the moment, 
as I have already said, we are asking IFC for «green» 
projects that evaluate them from the point of view 
of world experience. Our colleagues advised him to 
upgrade the project. As a result, the payback period 
decreased to two years, and after a year and a half the 
client paid off the debt to the bank.

As a part of  implementation the eco-bank concept, 
there is a steady increase in the share of eco-loans in 
the loan portfolio of small and medium business of the 
Ukrgasbank.

As for the January 1, 2017, the portfolio of eco-loans 
for small and medium business amounted to UAH 480 
million (share in the total loan portfolio - 43%), and as 
for the January 1, 2018 - more than UAN 1 billion (share 
in the total loan portfolio - 50%).

 What eco-programs are popular among 
Ukrainians?

K.Shevchenko: As for the Ukrainians, our program 
«Eco-Energy» is very popular - granting of credits for 
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му ринку не варто очікувати розвитку, нібито 
найвищих показників було досягнуто у 2017 році. 
Яка Ваша думка з цього приводу, як Ви оцінюєте 
стан банківського сектору країни?

В.Лавренчук: В Україні трохи менше ніж 90 банків. І 
це значно менше, ніж було в останні 10-15 років, коли 
їх нараховувалася близько 180. Ми маємо в бан-
ківському секторі фінустанови різної форми влас-
ності, але, незалежно від цього, банки є достатньо 
капіталізованими. І це є результатом післякризової 
програми, яка координувалася урядом, Національ-
ним банком і МВФ. Крім того, до цього долучали-
ся й міжнародні фінансові інститути, які оперують і 
впливають на розвиток українського банківського 
сектору. Якщо скласти все докупи, то наша оцінка 
така: банківський сектор є добре капіталізованим, а 
це вже перша ознака здоров’я. Друга ознака – це 
те, що в секторі впроваджені Міжнародні стандарти 
фінансової звітності IFRS і банки звітують сьогодні 
у формі, яка зрозуміла всім інвесторам. Крім того, 
контролюються операції клієнтів, підтримується 
протидія відмиванню грошей. Тому з погляду фінан-
сового стану і регламентів цей сектор сьогодні ви-
глядає здоровим і прогнозованим.

Також я можу стверджувати, що є інтерес до банків-
ського сектору. Він є провідним для фінансування 

should not be expected to develop as the best 
results were achieved in 2017. What is your opinion 
on this, how do you assess the state of the banking 
sector of the country?

V.Lavrenchuk: In Ukraine there are about 90 banks. And 
this is much less than it was in the last 10-15 years, when 
they accounted for about 180. That is twice less. We have 
banks of different forms of ownership, but nevertheless  
banks are sufficiently capitalized. And this is the result of 
a post-crisis program coordinated by the government, 
the National Bank and the IMF. In addition, international 
financial institutions that have been operating and 
influencing the development of the Ukrainian banking 
sector have also been involved in this process. If we put 
everything together, then our assessment is as follows: 
the banking sector is well-capitalized, what is already 
the first sign of health. The second sign is that the 
sector has implemented IFRS -  International Financial 
Reporting Standards, and banks are reporting today in a 
form that is understandable to all investors. In addition, 
customer operations are monitored, counteraction to 
money laundering is maintained. Therefore, in terms of 
financial status and regulations, today this sector looks 
healthy and predictable.

Also, I can confirm that there is interest to the banking 
sector. Today it is leading to financing economics 

Today the banking sector of Ukraine 
looks healthy and predictable

Банківський сектор України сьогодні 
має вигляд здорового і прогнозованого

Голова правління «Райффайзен Банк Аваль» 
Володимир Лавренчук розповідає про су-
часні виклики для банківському сектору.

«Наш «Райффайзен Банк Аваль» – це маленьке сус-
пільство, частина великої країни», – говорить відо-
мий український банкір Володимир Лавренчук. На 
посаді голови правління банку він уже 12 років і 
його діяльність показує гарні результати: керівника 
неодноразово визнавали «банкіром року», а також 
одним із кращих топ-менеджерів у банківській сис-
темі країни. Гідна оцінка роботи пана Лавренчука з 
боку суспільства надихає його на подальший розви-
ток не лише «Райффайзен Банк Аваль», а й економі-
ки України загалом.

Володимир Лавренчук, напевно, один із небагатьох, 
хто здатен скласти чек-лист із пунктів, які справді 
допомогли б державі досягнути бажаних результа-
тів і стати привабливою для інвестицій. В інтерв’ю 
LDaily голова правління «Райффайзен Банк Аваль» 
розповів, як Банк намагається створювати ком-
фортні умови для своїх клієнтів, які фактори від-
штовхують інвесторів від країни, а також чому крип-
товалюта несе в собі високі ризики.

  Представники українського банківського 
сектору впевнені, що найближчим часом на цьо-

Volodymyr Lavrenchuk, Chairman of the Board 
of Raiffeisen Bank Aval, tells about current 
challenges for the banking sector. 

«Our Raiffeisen Bank Aval is a small society, the part 
of a big country,» says well-known Ukrainian banker 
Volodymyr Lavrenchuk. He has been in the position of 
the bank chairman for 12 years and his management 
has positive consequences: he has been repeatedly 
recognized as a «banker of the year», as well as one 
of the best top managers in the banking system of 
Ukraine. The appreciation of Mr. Lavrenchuk’s work on 
the part of society inspires him not only for the further 
development of Raiffeisen Bank Aval, but also for the 
development of the Ukrainian economics.

Probably Volodymyr Lavrenchuk is one of the few who 
is able to draw up a check-list from the points that 
would really help the state to achieve the desired results 
and become attractive for investments. In an interview 
with LDaily, the chairman of the board of Raiffeisen 
Bank Aval told how he is trying to create comfortable 
conditions for its clients, which factors deter investors 
from the country, and why crypto-currency has high 
risks.

  Representatives of the Ukrainian banking 
sector are sure that in the near future this market 
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  А ІТ-бізнес є у Вашому списку пріоритетних 
клієнтів?

В.Лавренчук: ІТ-сервіси сьогодні є третім експорт-
ним сектором в Україні після аграрного й металургії. 
Роль банків тут обмежена. ІТ переважно знаходять 
фінансування за кордоном. Чи є в такому разі не-
обхідність для банківського сектору відкривати фі-
нансування цим компаніям? Можливо, немає, але до 
цього питання можна повертатися, коли ІТ-компанії в 
Україні стануть активними учасниками виробництва 
кінцевої продукції саме в нашій країні. Тоді можна 
говорити про більшу потребу фінансування. Зараз я 
бачу те, що банки дуже зацікавлені у співпраці, але 
поки що не мають активних продуктів фінансування. 

  Ви говорили, що на даний момент банків-
ський сектор в Україні оздоровився й відповідає 
міжнародним вимогам. Чи може це бути показ-
ником того, що іноземні інвестори побачили пер-
спективи в нашій країні?

В.Лавренчук: Це не єдиний, але важливий фактор 
для інвесторів. Та є й інші, на які інвестори зверта-
ють увагу, і для них вони не є другорядними. Я маю 
на увазі передбачливість судової системи, яка змо-
же захистити інтереси інвесторів. 

Крім цього, дуже важливо, щоб у країні була полі-
тична стабільність. Це стосується й розвитку подій 
на сході України, а саме чи буде взята ситуація під 
більший контроль, чи цей конфлікт буде постійно 
тліючим. Поки що цим фактором ніхто з інвесторів 
не може нехтувати. 

  А якщо ці фактори усунути, то виходить, що 
Україна матиме привабливий інвестиційний клі-
мат?

В.Лавренчук: Є дуже багато ринків у світі, окрім 
України, куди інвестори активно заходять. Одні з 
них обирають високу дохідність і високі ризики, інші 
обирають менші ризики, але водночас це й менша 
дохідність. Я веду до того, що Україна своїми ризи-
ками могла б приваблювати більше інвестицій, ніж 
ті обсяги, які ми маємо сьогодні. Наявність ризиків 
не є блокуючим фактором. Наприклад, в африкан-

V.Lavrenchuk: Today IT services are the third export 
sector in Ukraine after agrarian field and metallurgy. 
The role of banks here is limited. IT is mostly funded 
from abroad. Is there a need for the banking sector 
to open funding for these companies? Perhaps not, 
but this issue can be returned when IT companies in 
Ukraine become active participants in the production of 
final products in our country. Then you can talk about 
a big need for funding. Now I see that banks are very 
interested in cooperation, but they do not have active 
financing products yet.

  You said that the banking sector in Ukraine has 
recovered and meets international requirements. 
Could it be an indicator of how foreign investors see 
the prospects in our country?

V.Lavrenchuk: This is not the only factor for investors but 
it`s an important one. Though there are other issues that
investors are paying attention to and they are meaningful. 
I am referring to the predictability of the judicial system, 
which can protect the interests of investors.

In addition, it is very important that the country has 
political stability. This also forwards to change the 
situation in the East of the country, namely whether 
the situation will be under greater control, whether this 
conflict will continue constantly. So far, none of the 
investors can ignore this factor.

 And if these factors are eliminated, then it 
turns out that Ukraine has an attractive investment 
climate, doesn`t it?

V.Lavrenchuk: There are a lot of markets in the world, 
except Ukraine, where investors are coming actively. 
Some of them choose high returns and high risks, others 
choose lower risks, but in parallel with lower returns. I am 
suggesting that Ukraine could attract more investments 
than those we have today with our risks. The presence 
of risks is not a blocking factor. For example, in African 
countries, there is a high level of risk, including political, 
military, legal one, etc., but the number of investments 
is higher in comparison with Ukraine.

We have another important factor – the way how the 
state communicates inside and with the outside world. 

економіки на сьогодні й забезпечення фінансового 
сервісу для потреб населення. В Україні немає роз-
виненого ринку капіталу, тому інвестиційні компанії, 
ринок цінних паперів перебувають на кількісно дуже 
низькому рівні. Як наслідок – відсутність альтерна-
тиви традиційному кредитуванню. І навряд чи така 
альтернатива буде створена протягом найближчих 
року-двох. Я гадаю, що це відбудеться пізніше.

  Як узагалі остання криза в країні вплинула 
на «Райффайзен Банк Аваль»? Можливо, було 
переглянуто політику кредитування?

В.Лавренчук: Ми можемо вважати себе активним 
кредитором української економіки. Наш кредитний 
портфель зріс на 40% за рік як для малого бізнесу, 
так і для великих корпорацій. Це дуже добре. 

Але залишається питання фінансування дрібних 
господарств, приватних осіб, дохідність яких не 
дозволяє їм брати фінансування на тривалий термін 
часу. Очевидно, що кредитні портфелі банків мали б 
бути більшими саме за рахунок фінансування цьо-
го сектору. Та причиною його низького зростання 
є високі відсоткові ставки, що існують на ринку. На 
жаль, поки що дрібні підприємства не зможуть ма-
сово брати кредити в українській гривні. 

  Які сфери бізнесу «Аваль» кредитує найак-
тивніше? 

В.Лавренчук: Якщо брати індустрію, то йдеться про 
аграрний бізнес практично всіх способів і етапів ви-
робництва – від рослинництва, тваринництва до гото-
вої продукції; від внутрішніх операцій до експорту. Так 
історично склалося, що банк «Аваль» побудував дуже 
плідні відносини з аграрним сектором, що становить 
близько половини нашого кредитного портфеля. 

У нас також є досвід, що дає змогу працювати з різ-
ними галузями. Ми фінансуємо машинобудівельні 
компанії, ринок нерухомості, логістичні сфери, ме-
талургію, з якою ми активно співпрацювали до оку-
пації частини сходу країни. Крім цього ми йдемо і на 
нові ринки, де у нас менше досвіду, але ми бачимо 
перспективи цих секторів. Наприклад, ринок аль-
тернативної енергії. 

and providing financial services for the needs of the 
population. There is no developed capital market 
in Ukraine, so investment companies and the bond 
market  are at a very low level. As a result, there is no 
alternative to traditional lending, and it is unlikely that 
such an alternative will be created within the next year 
or two. I hope this will happen later.

  How did the latest crisis in the country affect 
the Raiffeisen Bank Aval? Has the lending policy 
been revised?

V.Lavrenchuk: We can consider ourselves an active 
lender of the Ukrainian economy. Our loan portfolio 
grew by 40% per year for both small businesses and 
large corporations. This is very good.

But the question remains about the financing of small 
farms, private individuals, the profitability of which does 
not allow them to receive funding for a long period of 
time. Obviously, the loan portfolios of banks should 
be larger in expense on this sector. The reason for its 
low growth is the high interest rates that exist on the 
market. Unfortunately, for now small enterprises will 
not be able to borrow massively in Ukrainian hryvnia.

  What spheres of business are being credited by 
Aval most actively?

V.Lavrenchuk: If you talk about the industry, then 
this is the agrarian business of almost all ways and 
stages of production - from plant growing, livestock 
to finished production; from internal operations to 
exports. Historically, Aval Bank has built a very fruitful 
relationship with the agrarian sector, which is about half 
of our loan portfolio.

We also have experience that allows us to work with 
different industries. We finance machine-building 
companies, the real estate market, logistics, metallurgy, 
with which we actively cooperated before the eastern 
part of the country was occupied. In addition, we go 
to new markets where we have less experience, but 
we see the prospects of these fields. For example, we 
consider the alternative energy market.

  Is IT business in your list of priority customers?
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не є грішми. Вони не відповідають параметрам гро-
шей. Тому до них банківський сектор ставиться із 
застереженням. Але якщо криптовалюта не виконує 
функції грошей, то що це таке? Це можна вважати 
цифровим товаром. Він має якусь користь, але це 
не гроші. Це набір знаків, які дозволяють у вузькому 
колі щось на щось поміняти. І поки це тлумачення 
домінує в більшості документів як в Україні, так і 
в міжнародних центральних банках. І немає інших 
сигналів, щоб це змінити.

Тобто криптовалюта існує доволі масово, щоб нею 
нехтувати й не давати оцінки цьому явищу. Але опе-
рації з нею є високоризикованими, тому банки у 
своїх політиках включають обмеження на роботу з 
цими цифровими знаками.

  І наостанок. На Вашу думку як людини про-
гресивної, сучасної, чого не вистачає українцям? 
Щоб Ви нам побажали?

В.Лавренчук: Я тривалий час працюю в австрій-
ській компанії, моя робота постійно перетинається 
з європейцями, а тому можу спостерігати деякі де-
фіцити навичок. 

По-перше, українцям треба покращити свою самоо-
рганізацію. Ми бачимо помилки інших людей, але не 
завжди здатні організувати самих себе. Наприклад, 
переробка побутових відходів, паркування і багато 
іншого.

По-друге, ми не завжди зрозумілі інвесторам. Ми 
могли би краще (доступніше) доносити наші цілі та 
дії, як в Україні, так і за її межами. 

І по-третє, хоча не всі з цим погоджуються, але нам 
іноді притаманне відчуття невпевненості. Маючи ви-
соку культуру і традиції, ми могли би бути більш пе-
реконливими, активніше застосовуючи українську 
мову й масово вивчати та використовувати англій-
ську, як важливий фактор подолання цієї невпевне-
ності.

both in Ukraine and in international central banks. And 
there are no other signals to change it.

The cryptographic currency is quite massive to ignore 
it and not to evaluate this phenomenon. But operations 
with them are highly risky, so banks include restrictions 
on the operation of these digital signage in their policies.

  And finally. In your opinion, as a progressive 
and modern person, what does Ukrainians lack? 
What do you want to wish us?

V.Lavrenchuk: I have been working for an Austrian 
company for a long time, my job is constantly 
interspersed with Europeans and I can mention some 
skills` shortages.

First, Ukrainians need to improve their self-organization. 
We see the mistakes of other people, but we are not 
always able to organize ourselves. For example, if this 
is about recycling of household waste, parking, etc.

Secondly, we are not always clear to investors. We 
could improve our communicative skills to bring our 
goals and actions, both in Ukraine and abroad.

And thirdly, although not everyone agrees with 
this statement, but sometimes we have a sense of 
uncertainty. With a high culture and traditions, we could 
be more convincing, using more actively the Ukrainian 
language and massively studying and using English as 
an important factor in overcoming this uncertainty.

ських країнах є високий рівень ризиків, включаючи 
політичні, військові, юридичні і т.д., але кількість ін-
вестицій більша порівняно з Україною. 

У нас є ще один важливий фактор – як комуніка-
ція в середині держави й із зовнішнім світом. Для 
інвесторів дуже важлива зрозумілість стратегії, що 
саме люди хочуть побудувати в країні. Але коли в 
черговий раз відбувається перегляд зафіксованих 
програм, це ще більше відлякує інвесторів. 

  Роки кризи вплинули на формування нових 
трендів у діяльності банку?

В.Лавренчук: У 2017–2018 роках, навіть якби не 
було кризи, відбулося б дуже багато змін у нашо-
му банку. Банківський сектор отримав достатньо 
викликів не тільки в Україні, і частина цих викликів 
пішла від фінтехів (Fin Tech – технологічні проекти у 
сфері фінансових сервісів). 

«Райффайзен Банк Аваль» також переглядає свої 
політики на вимогу часу. Це стосується впрова-
дження новітніх технологій, управлінської культури 
та формування клієнтських відносин. Ринок вима-
гає від нас швидкої реакції, швидких змін. Здатність 
стрімко реагувати на потреби клієнтів ми називаємо 
adaptive organization і намагаємося відбудовувати 
таку організацію, щоб бути адекватним партнером 
для своїх клієнтів, пропонуючи їм якісний сервіс.

  У такому разі Ваш банк має стежити за но-
вими тенденціями на грошовому ринку. Як Ви 
ставитеся до нової  зацікавленості сучасності – 
криптовалюти?

В.Лавренчук: Так. Стежимо. Ми не можемо не при-
діляти увагу цифровій валюті. Тому що вона існує і 
вже використовується у фінансових операціях. За 
регламентами, які ми сьогодні маємо, у міжнарод-
ній банківській спільності операції з криптовалютою 
названі високоризикованими. Це означає, що такі 
операції в банківському секторі потребують контро-
лю й обмежень на дуже високому рівні.

Також з цього приводу є спільне професійне тлума-
чення, що нинішні криптовалюти, які функціонують, 

For investors, it is very important to understand the 
strategy that certain people want to build in the country. 
But when the viewing of fixed programs is happening 
once again it deter investors even more.

  Have the years of the crisis influenced on the 
formation of new trends in the activities of the bank?

V.Lavrenchuk: In 2017-2018 and even next years if 
crises does not happen there will be a lot of changes in 
our bank. Not only Ukrainian banking sector received 
enough challenges, part of these issues came from Fin 
Tech (Fin Tech - technological projects in the field of 
financial services).

Also Raiffeisen Bank Aval reviews its policies in 
being modern. This refers to the introduction of new 
technologies, management culture and customer 
relations. The market requires us to respond quickly, 
to make rapid changes. We are able to react fast to the 
clients` needs, we call adaptive organization and try to 
rebuild such an organization to be an adequate partner 
for our clients by offering them qualitative service.

  In this case, your bank should monitor new 
trends in the money market. What can you tell about 
the new interest of the present - cryptocurrencies?

V.Lavrenchuk: Of course we watch it. We can not 
ignore the digital currency because it exists and it is 
already used in financial transactions. According to the 
regulations we have today, in the international banking 
community operations with cryptocurrencies are called 
highly risky ones. This means that such operations in 
the banking sector need to be monitored and  restricted 
in a very high level.

There is also a common professional interpretation 
on this point that today’s cryptocurrencies are not 
money. They do not match the parameters of money. 
Therefore, the banking sector is cautioned against 
them. But if the digital currency does not fulfill 
the function of money, then what is it? This can be 
considered a digital product. It has some benefits, 
but it is not money. This is a set of signs that allow a 
narrow circle to change something. And by now this 
interpretation dominates in most of the documents, 
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A borrower should not trust a bank, 
but the bank should trust the borrower

Не позичальник повинен довіряти банку, 
а банк повинен довіряти позичальникові

Інтерв’ю голови правління ПРАВЕКС БАНКу 
Тараса Кириченка про те, як відновити кре-
дитування в Україні 

«Втома не є мірилом роботи» – таким кредо з LDaily 
поділився голова правління АТ «ПРАВЕКС БАНКу» 
Кириченко. 

Серйозна робота не позбавила його почуття гумору. 
Таким самим відкритим він прагне бути й зі своїми 
співробітниками, показуючи, що в них немає причин 
боятися свого керівника. До всього ж Тарас – абсо-
лютний патріот. Він любить свою країну такою, якою 
вона є, – з недоліками, мінусами й усіма недоскона-
лостями. Це – його країна.  

У розмові з LDaily він розповів про довіру до банків 
і позичальників та про стратегію розвитку україн-
ського сектору.  

  Тарасе, за Вашою оцінкою, що зараз відбува-
ється з українською банківською сферою? 

Т.Кириченко: Якщо говорити коротко, то Україна 
переживає фінальну стадію очищення банківської 
сфери. Багато фінустанов пішло з ринку. А заможний 
банківський ринок трансформувався в чотири групи: 

• державні банки, які займають частку понад 
50% ринку, 

• міжнародні, переважно європейські представники,
• банки з українським капіталом,  
• банки зі стратегічним капіталом. 

Interview of Taras Kyrychenko, Chairman of 
the Board of PRAVEX-BANK, on how to resume 
borrowing in Ukraine

«Fatigue is not a measure of work,» the chairman of the 
Board of PJSC CB PRAVEX BANK, Taras Kyrychenko 
shared with LDaily. 

He is not in lacking sense of humor despite serious 
work. He wants to be open with his colleagues, showing 
that they have no reason to fear their leader. Taras is 
an absolute patriot. He loves his country as it is – with 
disadvantages, minuses and all imperfections. This is 
his country.

In a conversation with LDaily, he told about the 
confidence of banks and borrowers and about the 
strategy of Ukrainian banking sphere.

  Taras, according to your estimation, what is 
now happening with the Ukrainian banking sector?

Т.Kyrychenko:  To put it briefly,  Ukraine is going 
through the final stage of cleaning up the banking 
sector. Many financial institutions left the market. A 
wealthy banking market was transformed into four 
groups: 

• state banks that occupy more than 50% of the 
       market;
• international, mainly European representatives,
• banks with Ukrainian capital,
• banks with strategic capital.
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На сьогодні найактуальнішими є питання очищення 
банківської системи країни від проблемних креди-
тів і відновлення кредитування: у банкірів достатньо 
грошей, але вони дуже бояться давати кредити. 
Тому завданням держави є забезпечити достатній 
комфорт для того, щоб ці гроші пішли в економіку.  

  Як банкір, як Ви оцінюєте зачистку банків-
ського сектору?

Т.Кириченко: Я б уникав цього слова, тому що «за-
чистка» більше асоціюється з військовою операці-
єю. Але значною мірою ринок почистився від тих 
банків, які були менш стабільними, менш надійними 
й займалися сумнівним бізнесом. Я не можу сказа-
ти, що залишилися тільки надійні, тому що в кожного 
своя ситуація. Тому, безумовно, будь-яка юридична 
й фізична особа повинна оцінювати свої ризики по 
взаємодії з тим чи іншим банком. Можу сказати, що 
більшість міжнародних банків в Україні надійні, вони 
капіталізовані й у них є надійні банківські групи, які 
їх не кинуть.

  Ви згадали про те, що для банківської систе-
ми країни зараз актуальним є відновлення кре-
дитування. Які кроки необхідно робити в цьому 
напрямку в першу чергу?

Т.Кириченко: Потрібно зрозуміти, що зробити, щоб 
перегорнути сторінку минулого. Тобто почати кре-
дитування з чистого аркуша за новими правилами. 

Ми, банки, маємо знати, що кредит 
є зворотнім. Якщо кредит незворот-
ній, немає сенсу його видавати. 

А для того, щоб кредити поверталися, ми повинні 
розуміти, що на будь-якому етапі володіємо достат-
ньою інформацією. Ідеться про те, що до видачі ми 
можемо дізнатися ввідні дані про позичальника, про 
його ситуації з іншими банками. 

Ми маємо можливість моніторити цей кредит у ході 
використання. Ми повинні розуміти: якщо щось іде 
не так, у позичальника є досить стимулів для рес-

труктуризації. І якщо доведеться йти до суду, у нас 
буде чесний суд. Без наявності цих пунктів не буде 
кредитування. А воно дуже важливе для підпри-
ємств і для економіки України. Тому, повторюся, 
дуже суттєвим є забезпечення захисту прав креди-
торів і пошук прибуткової бізнес-моделі. Також наше 
завдання – прискорити економічне зростання.

  Бізнес-модель, про яку Ви згадали, зараз не 
існує?

Т.Кириченко: Ні. Незрозуміло, які сектори економі-
ки більш прибуткові, а в яких більше ризиків. Кожен 
банк для себе намагається знайти формулу успіху. 
На даний час у нашому банку домінує корпоратив-
ний сектор, а з нового року буде роздріб.

  У такому разі охарактеризуйте, будь ласка, 
сучасну стратегію українських банків.

Т.Кириченко: Вона відсутня взагалі, або ж у коре-
ні неправильна. Банки намагаються знайти успіш-
ну бізнес-модель в умовах сьогоднішнього україн-
ського ринку. Ця успішність є балансом або сумою 
багатьох векторів: регуляторний вектор Європи й 
України, боротьба з відмиванням грошей, отрима-
них злочинним шляхом, прибутковість вкладення, 
кредитні та ринкові ризики. Я б сказав, що в більшо-
сті банків є свої гіпотези про те, яка бізнес-модель 
буде успішною. Але чи буде вона такою, чи ні, треба 
перевіряти.

  Чи можна вже говорити про відновлення до-
віри до банків серед українців?

Т.Кириченко: Наш банк зараз кредитує юридичні 
особи. Але черга з прозорих і надійних позичальни-
ків не стоїть. Наше завдання – організовувати пере-
хід грошових коштів від тих, у кого їх надлишок, до 
тих, хто їх потребує.

Нині величезні обсяги грошей сфокусовані й розмі-
щені в депозитних сертифікатах Національного бан-
ку України. Хотілося б, щоб це перейшло в реальний 
сектор. Це створить робочі місця, бізнесове і якісне 
підприємницьке середовище в країні та збільшить 
ВВП. 

Currently, the most urgent is the issue of clearing the 
banking system of the country from problem loans and 
restoration of borrowing: the bankers have enough 
money, but they are very afraid to give loans. Therefore, 
the state’s task is to provide enough comfort for the 
money to go into the economy.

  As a banker, what do you think about the 
sweeping of the banking sector?

Т.Kyrychenko: I would have avoided this word, 
because «sweep» is more associated with a military 
operation. But to a large extent, the market was cleared 
of those banks that were less stable, less reliable, and 
engaged in dubious business. I can not say that there 
are only reliable ones, because everyone has their own 
situation. Therefore, of course, any legal entity and 
individual must assess their risks in interaction with one 
or another bank. I can say that most of the international 
banks in Ukraine are reliable, they are capitalized and 
have reliable banking groups that do not leave them in 
danger.

  You mentioned that for the banking system of 
the country, the most important step is the recovery  
of borrowing market. What actions should be taken 
in this direction first of all?

Т.Kyrychenko: You need to understand what to do to 
past the point. That means, to start borrowing from 
scratch under the new rules.

We, banks, must know that a loan is 
repayable. If the loan is not repayable, it 
makes no sense to issue it. 

And in order to make loans repayable, we must 
understand that at any stage we have enough 
information. It means that before the issue, we can find 
information about the borrower, his situation with other 
banks. 

We have the opportunity to monitor this loan during 
usage. We must understand: if something goes wrong, 
the borrower has enough incentives to restructure. And 

Without these items there will be no borrowing. And it  
is very important for enterprises and for the economy 
of Ukraine. Therefore, I repeat, it is very important to 
ensure the protection of the rights of creditors and the 
search for a profitable business model. Our task is also 
to accelerate economic growth.

 Does business model, you mentioned, exist 
now?

Т.Kyrychenko: No, it does not exist. It is unclear now, 
which sectors of the economy are more profitable, and 
in which there are more risks. Each bank is trying to find 
a formula for success. Currently, our bank is dominated 
by the corporate sector, and from the new year retail 
will be here as well. 

 Could you please characterize today`s strategy  
of the Ukrainian banks.

Т.Kyrychenko: It is completely absent, or it is fun-
damentally wrong. Banks are trying to find a succes-
sful business model in today’s Ukrainian market. This 
success is a balance or sum of many vectors: the 
regulatory vector of Europe and Ukraine; the fight against 
money laundering; return on investment; credit and 
market risks. I would say that most banks have their own 
hypotheses on which business model can be successful.
But whether it will be or not, it should be checked.

 Can we already talk about restoring confidence 
among Ukrainian banks?

Т.Kyrychenko: Now our bank is lending to legal entities. 
But the queue of transparent and reliable borrowers is 
not worth it. Probably because they are not so profitable. 
Our task is to organize the transfer of funds from those 
who have their surplus to those who need them.

Today the huge sums of money are focused and placed 
in deposit certificates of the National Bank of Ukraine. I 
would like it to become a real sector. It will create jobs,  
business and qualitative business environment in the 
country and improve GDP.

I would like to give more statistic data. In the banking 
system for 6 months the share of deposits in the 
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Хотілося б іще додати статистичних даних. У банків-
ській системі за 6 місяців приріст депозитів фізич-
них осіб становив 22 млрд грн, приріст кредитів – 
6 млрд грн, приріст депозитів юридичних осіб – 9 
млрд, приріст кредитів юридичних осіб – 2,5 млрд 
Іншими словами, довіра до банківського сектору 
повернулася й депозити ростуть, однак кредити ні. 
Але не варто ще забувати, що не позичальник пови-
нен довіряти банку, а банк повинен довіряти пози-
чальникові. 

  Держава й банківський сектор. Як Ви бачите 
розвиток їх відносин?

Т.Кириченко: У держави є своє бачення напрям-
ку банків, своє корпоративне правління. Напевно, 
ми хотіли б його поліпшити. Я вважаю, що частка 
банків державного капіталу може й повинна бути 
меншою. Тому що приватні структури здатні цілком 
ефективно з цим справлятися. І це питання часу. 
Корпоративне правління має бути високим і в при-
ватному, і державному секторі. І це питання регулю-
вання, якими займається Нацбанк.

  Ви згодні з думкою, що банківський капітал 
витікає з країни?

Т.Кириченко: Навпаки, він надходить у країну. Якщо 
проаналізувати зміни капіталів банків за останні 
роки, з 2014 по 2017-й, то побачимо мільярди інвес-
тицій у банківський капітал. Але не всі інвестиції є 
бажаними. Чи є ця інвестиція бажаною? Звичайно 
ж, ні, краще ці гроші витратити на необхідну річ. Так 
само й інвестиції в капітал не завжди є бажаними, у 
майбутнє й для розвитку бізнесу. Деякі є вимушени-
ми для підтримки адекватності капіталу.

  Чого закордонним інвесторам не вистачає в 
Україні?

Т.Кириченко: Якщо ми говоритимемо про інвести-
ції в країну, вони будуть бажаними в тому випадку, 
якщо країна буде відповідати бажанням інвесторів 
по прибутковості з урахуванням рівня очікуваного 
ризику.

financial sector was 22 billion UAH., The loan portfolio 
amounted to 6 billion UAH., The share of deposits in 
legal branches is 9 billion, the loan of legal loans is 
2.5 billion. In other words, the banking sector turned 
to deposit, but loans` amount does not grow. But we 
should remember that not only a borrower should trust 
the bank, but the bank should trust the borrower too.

 State and banking sector. How do you see the 
development of their relations?

Т.Kyrychenko: The state has its own vision in the 
direction of banks, its corporate governance. Probably 
we would like to improve it. I believe that the share of 
state capital banks can and must be smaller. Private 
structures are capable of coping with it quite effectively. 
And this is a matter of time. Corporate governance must 
be significant both in private and public sectors. And 
this is the issue of regulation that the National Bank is 
engaged in.

 Do you agree with the idea that bank capital 
flows out of the country?

Т.Kyrychenko: Vice versa, it enters the country. If we 
analyze the changes in banks’ capital over the last years, 
from 2014 to 2017, we will see billions of investments 
in bank capital. But not all investments are desirable. 
Is this investment desirable? Of course, not, it’s better 
to spend this money on the necessary things. In a like 
manner  investment in capital is not always desirable for 
future and for business development. Some banks are 
forced to maintain capital adequacy.

 What foreign investors Ukraine lacks?

Т.Kyrychenko: If we talk about investments to the 
country, it will be good if the country meets investors’ 
desire for profitability, taking into account the level of 
expected risk.

Агентство Нерухомості  «The House» спеціалізується на наданні 
повного спектру послуг в сегментах житлової та комерційної 
нерухомості преміум-класу

Авторські та унікальні проекти 

the-house.com.ua

Продаж ексклюзивних апартаментів 

в ЖК SkyLine
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Banks in Ukraine are absolutely not 
protected in terms of their legal rights

Права банків в Україні абсолютно 
не захищені на законодавчому рівні

Для захисту своїх прав та лобіювання інте-
ресів понад шість років тому виникла ідея 
створити Незалежну асоціацію банків Укра-
їни (НАБУ). Формуючи серйозну команду, ця 
організація мала всі шанси стати головним 
майданчиком для українських банків, що 
й відбулося.

The idea of creating an Independent Association 
of Ukrainian Banks (IABU) appeared over six years 
ago with the aim to protect financial institutions` 
rights and lobby interests, The organization gathe-
red strong specialists and had all the chances to 
become the main platform for Ukrainian banks, 
now it has happened. 

На сьогоднішній день Асоціація об’єднує 96% акти-
вів усієї банківської системи країни, а до її складу 
входить 51 банк. Це найбільша банківська асоціа-
ція, яка не тільки займається побудовою стабільної 
банківської системи в Україні, а й організовує уроки 
фінансової грамотності для громадян. Головна мі-
сія, за словами виконавчого директора НАБУ Оле-
ни Коробкової, – відновити довіру до банківської 
системи. Але не менш важливим є й відновлен-
ня довіри банків до своїх клієнтів. Чому в Україні 
досі існує така проблема і що чекає банківський 
сектор 2018 року Олена Коробкова розповідає 
LDaily.

  Банківському сектору з часів політичних по-
трясінь довелося несолодко. Багато фінустанов 
не були готові до нової політики Національного 
банку, що в деяких випадках призводило до за-
криття відділень. Олено, на Вашу думку, чи вирів-
нюється зараз ситуація в банківському бізнесі?

О.Коробкова: Якщо підбивати підсумки, то мож-
на сказати, що 2017 рік став цілком успішним для 
українських банків. Система пережила найскладні-
ший період у своїй історії, коли з ринку пішла велика 
частина гравців, і нарешті вийшла в прибуток. За 
підсумками десяти місяців минулого року загальний 
дохід наших банків перевищив 2 млрд грн. Вони на-
вчилися жити в нових реаліях, але проблем від цьо-
го не поменшало. Їхні рішення, на жаль, залежать 
не стільки від них самих, скільки від законодавців і 
НБУ. Деякі з цих проблем, через популізм, парово-
зом тягнуться з року в рік.

Наприклад, ніяк не вирішується проблема з фак-
тичною відсутністю захисту прав кредитів. З усіх 
сфер життя України судова система зазнала най-
менше змін – у цій сфері практично нічого не змі-
нилося. Як і раніше, банки витрачають роки й 
мільйони на судові тяжби по кредитах, виданих під 
застави, які шахрайським шляхом були виведе-
ні або знецінені. За статистикою, із $1, виданого в 
кредит, банки в середньому повертають $0,089, а 
решта йде на судові витрати. В Україні один із най-
вищих рівнів проблемних і безнадійних кредитів – 

By now the Association unites 96% of assets of the 
whole banking system in the country, and it consists 
of 51 banks. This is the largest banking association 
that deals not only with the construction of a stable 
banking system in Ukraine, but also organizes master 
classes of financial literacy for citizens. According to 
IABU Executive Director Elena Korobkova, the main 
mission is to restore confidence in the banking system. 
But trust restitution to banks from the side of  their 
clients, both existing and potential is no less important. 
Why  there  is such a problem in Ukraine and what 
the banking sector faces in 2018 - Olena Korobkova  
told LDaily.

 The banking sector of Ukraine has felt 
uncomfortable since the political upheaval. Many 
financial institutions were not ready for a new 
policy of the National Bank, which in some cases 
led to shotdown of branches. Do you think that the 
situation in the banking business is aligning now?

O.Korobkova: If we sum it up, we can say that 2017 
has become quite successful for Ukrainian banks. 
The system experienced the most difficult period in its 
history, when most of the players left the market, and 
finally came to profit. According to the results of the 
last year  ten months, the total income of our banks 
exceeded 2 billion UAH. They have learned to live in 
new realities, but the problems have not diminished. 
Unfortunately, their decisions depend not so much on 
bank management, but on the legislators and the NBU. 
Some of these problems, due to populism, are lasting 
from year to year.

For example, the problem with the actual lack of 
mutuaries` protection is not solved. From all life 
spheres in Ukraine, the judicial system has undergone 
the slightest change – literally nothing has changed in 
this area. As before, banks spend years and millions 
for  litigations on loans issued under collateral that 
were fraudulently withdrawn or devalued. According to 
statistics, from $1, issued on credit, banks on average 
return $0,089, while the rest goes to court costs. 
In Ukraine, there is one of the highest levels of the 
problem and bad loans form 56% of the total financial 
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56% від загальної кількості. І така ситуація триває 
вже кілька років. 

Переважно йдеться про кредити корпоративного 
сектору, і більшість цих «шлакових» позик зависли 
в державних банках, які раніше використовувалися 
політичною елітою як бездонна кишеня для розвит-
ку своїх зв’язкових бізнесів. Ще два роки тому ми 
зареєстрували в парламенті законопроект                (№ 
2286а), який здатен змінити цю ситуацію, але щойно 
він доходить до сесійної зали – у депутатів традицій-
но не вистачає голосів, щоб його підтримати. Гадаю, 
це пов’язано з тим, що з його прийняттям у багатьох 
там сидячих можуть виникнути реальні фінансові 
проблеми. Адже левова частка завзятих боржників 
вітчизняних банків – це народні депутати або тісно 
пов’язані з ними особи.

  А чи можемо ми говорити про те, що зачи-
стка банківської системи вже позаду? Чи можна 
говорити про період стабільності?

О.Коробкова: Так, ви маєте рацію. Але я не нази-
вала б цей процес зачисткою. Це було очищення. 
Зачистка асоціюється з чимось насильницьким. А 
очищення має більш природний характер, що ми й 
спостерігали в банківському секторі. 

Насправді команда Нацбанку за період 
у 2-3 роки серйозно змінила систему 
нагляду. І він став набагато якісні-
шим, ніж раніше. Ще з’явилося чима-
ло європейських директив, які ми в ос-
танні роки почали імплементувати 
у вітчизняний банківський сектор. 

Дотримуватися їх не всі змогли. За підсумками очи-
щення, з ринку пішло понад 90 банків, деякі з них 
закрилися через непрозору структуру власності. А 
деякі – через невідповідність вимогам фінансово-
го моніторингу, тому що їхня діяльність часто була 
протизаконною. Десь із п’ять банків перекваліфі-
кувалися у фінансові компанії, що стало реальним 

court cases amount.And this situation has been going 
on for several years.

Mostly it is about corporate sector loans, and most 
of these «slag» loans have been hovering in state 
banks, which were previously used by the political elite 
as a bottomless pocket for the development of their 
affiliated businesses. Two years ago, we registered a bill 
in Parliament (No. 2286a), which is capable to change 
this situation, but as soon as it reaches the session hall, 
deputies have traditionally lacked votes to support it. I 
think this is due to the fact that with signing the bill into 
the law many political figures may have  real financial 
problems. After all, the lion’s share of loyal debtors in 
domestic banks is people’s deputies or persons closely 
associated with them.

  And can we talk about the fact that the banking 
system is already cleared? Can we talk about the 
period of stability?

O.Korobkova: Yes, you are right. But I would not call 
this proces cleaning-up. It was a long term activity. 
Sweeping is associated with something violent while 
cleaning has  more natural roots, which we have seen 
in the banking sector. 

In fact, the National Bank team for 
2-3 years has seriously changed the 
supervisory system. And it has become 
much more qualitative than ever before. 
Plus, there are many European directives 
that we have been implementing in the 
domestic banking sector in recent years. 

Not everyone could follow them. As a result of the 
cleaning, more than 90 banks were withdrawn from 
the market, some of them were closed because of the 
opaque structure of ownership. And some banks had 
finished their work because of non-compliance with 
the requirements of financial monitoring, because their 
activities were often illegal. Five banks were re-qualified 
to financial companies, such procedure has become 

завдяки прийняттю відповідного закону. Це дало 
їм більше можливостей при зовсім інших, місцями 
спрощених вимогах. Тому можна говорити, що пе-
ріод очищення пройшов. Я впевнена, що на ринку 
залишилися переважно надійні банки, які довели 
свою життєздатність.

  Ви зазначили, що 2017 року банківський сек-
тор показав непогані результати. Чи можна вже 
прогнозувати, що й 2018-й стане успішним?

О.Коробкова: У 2017 році банки не знали, чого очі-
кувати, тому в своїх бізнес-планах заклали невели-
кі прибутки. А зараз багато банків перевиконали ці 
плани, за рахунок чого сталася генерація прибутку. 
2017 рік можна охарактеризувати так – добре було. 
Я не думаю, що така сама ситуація буде й 2018-го: 
він буде складнішим. У цьому році немає передумов 
з погляду макрорівня для якогось зростання: зако-
ни не голосуються, реформи не проводяться, тран-
шу від МВФ країна не отримує, у нас величезний 
державний борг, чимало питань до держбюджету.

Тому яким буде 2018 рік, складно сказати. Але зро-
зуміло, що треба приймати необхідні закони, тому 
що без них нічого не буде. Банкам потрібно очисти-
ти баланси.

  Така невизначеність не відштовхує інвесто-
рів від банківського бізнесу?

О.Коробкова: Банківський бізнес цікавий в Україні. 
Тому що в нас немає таких драконівських вимог до 
капіталу, до реєстрації банку і т.д. Зараз, звичайно, 
усе стало жорсткіше. Але порівняно з іншими кра-
їнами в нас зареєструвати банк значно простіше. 
Натомість там потрібно пройти сім кіл пекла. Крім 
того, порівняно з Європою в Україні дуже висо-
кі процентні ставки, попри те, що за останні роки 
вони впали вдвічі. І деякі фінустанови навіть дають 
практично нульову процентну ставку за валютними 
депозитами. При цьому банківський бізнес не пере-
стає залучати іноземних та українських інвесторів. 
Але в нас яскраво виражена інша проблема – права 
банків, як і будь-яких інших кредиторів, абсолютно 
не захищені на законодавчому рівні. Тобто немає 
гуманних судів, які прозоро працюють і приймають 

real due to the adoption of the relevant law. That gave 
banks more opportunities to interact with completely 
different, somewhat simplified requirements. Therefore, 
we can say that the period of purification has passed. 
I am confident that the market has remained the most 
reliable banks that have proven their viability.

  You noted that in 2017 banking sector has 
shown good results. Can we already predict that  
2018 year will be successful?

O.Korobkova: In 2017, the banks did not know what to 
expect, so they factored small profits in their business 
plans. And now many banks surpassed those plans, 
due to that the generation of profits occurred. 2017 year 
can be characterized as  it was good. I do not think that 
the same situation repeats in 2018 year,  in my opinion 
it will be more complicated. This year there are no 
prerequisites in  macro economics for a certain growth: 
the laws are not voted on, reforms are not carried out, 
the IMF tranche does not go to the country, we have a 
huge public debt, a lot of questions to the state budget.

Therefore, it is difficult to say what happens in 2018. 
But it is clear that it is necessary to take the required 
and significant laws as without them nothing changes. 
Banks need to clear balances.

  Does such uncertainty discourage investors 
from the banking business? 

O.Korobkova: Banking business is interesting in 
Ukraine. We do not have such severe requirements  
to capital, bank registration, etc. Now, of course, 
everything has become tougher. In comparison with 
other countries we could register a bank much easier. 
However, instead we create seven circles of hell to go 
through. In addition, by contrast to Europe there are 
very high interest rates in Ukraine, despite the fact 
that in recent years they have fallen twice. Also some 
financial institutions even give practically zero interest 
rates on foreign currency deposits. At the same time, 
the banking business does not cease to attract foreign 
and Ukrainian investors.

But we have another problem - the rights of banks, like 
of any other lenders, are completely unprotected on 
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рішення не на користь конкретних осіб, а згідно із 
законом. Чому не інвестують в Україну? Тому що 
інвестори не впевнені, чи зможуть отримати ці гроші 
назад. Ми займаємося ще й тим, що консультуємо 
інвесторів, які хочуть купити банк, адже знаємо, які 
фінустанови в Україні хочуть продатися або шукають 
інвесторів. І можу сказати, що ажіотажу немає, 
ніхто не поспішає купити банк, хоча можна зараз 
придбати його за нормальні гроші. А все тому, що 
інвестори не впевнені в поверненні своїх вкладень. 

Крім того, зараз немає того заробітку, який був у 
банківській системі раніше. Дуже багато залежить 
від курсу долара, плюс змінилося законодавче 
поле. Деяким банкам довелося перекваліфікувати-
ся. Наприклад, є в Україні банк, який відмовився від 
кредитування олігархів і переключився на малий та 
середній бізнес. Він змінив програми й процеси під 
мале й середнє підприємництво. І нині цей банк де-
монструє непогані результати.

  Чи багато інвесторів придивляється до бан-
ківського ринку України?

О.Коробкова: Їх близько 5-ти, серед них і українці, 
й іноземці. У них є зайві гроші, тож вони шукають, 
куди їх вкласти. Але питання полягає в тому, що не-
обхідно прорахувати всі ризики. Потрібно розуміти, 
що ти купуєш. Це досить тривалий процес.

  Не секрет, що банківський капітал України 
випливає з країни. Які кроки потрібно зробити 
для його утримання?

О.Коробкова: Створення нормальних умов для 
чесного ведення класичного банківського бізнесу. 
В парламенті застрягло близько 20-ти фінансових 
законопроектів, що як повітря потрібні банкам. Од-
нак вони не приймаються або через популізм, або 
тому, що це суперечить бізнес-інтересам політичних 
груп. Уже три роки ми живемо в ситуації постійних 
валютних обмежень НБУ. Поступово вони стають 
м’якшими, але це відбувається занадто повільно, 
щоб сприяти розвороту ситуації на 180°.

Я не кажу, що ці обмеження не обґрунтовані: Нац-
банк є таким самим заручником економічних реа-

the legislative level. It means that  there are no such  
courts which work transparently and make decisions 
not in favor of concrete individuals, but in accordance 
with law. Why do people and companies not invest in 
Ukraine? Because investors are not sure if they are able 
to get their money back. We are also implementing 
such a way of action that  we advise to investors who 
want to buy a bank, because we know what financial 
institutions in Ukraine want to be sold or seek investors. 
And I can say that there is no excitement, nobody is 
in a hurry to buy a bank, although you can now buy 
it for adequate money. And we have such a situation 
because investors are not sure about returning their 
investments.

In addition, now there is no earnings which were in 
the banking system before. It depends on the dollar 
rate and other factors, plus the legislative field has 
changed. Some banks had had to be  re-qualified. For 
example, there is a bank in Ukraine that refused to lend 
to the oligarchs and started working with  small and 
medium businesses. He has changed the programs 
and processes for small and medium entrepreneurship. 
And now this bank is showing good results.

  Do many investors look at the Ukrainian banking 
market? 

O.Korobkova: They are about 5, among them we 
may find Ukrainians and foreigners. They have extra 
money, so they are looking for where to invest it. But 
the question is that if it is necessary to calculate all the 
risks. You need to understand what you are buying. 
This is a fairly long process.

  It’s no secret that Ukraine’s bank capital flows 
from the country. What steps should we take to 
keep it?

O.Korobkova: Creating the normal conditions for 
honest classical banking business. In Parliament there 
are about 20 financial bills that are meaningful for 
banks. However, they are not accepted either because 
of populism, or because it is contrary to the business 
interests of political groups. For the last three years 
we have been living in a situation of constant currency 
restrictions of the NBU. They gradually become softer, 

лій країни, як і всі ми, але, тим не менше, це факт. 
Поки внутрішні й зовнішні інвестори, якими в тому 
числі є акціонери банків з іноземним капіталом, не 
повірять, що в цій країні можна чесно вести бізнес 
і не боятися, що зароблені на вкладеннях в Україну 
гроші розмиються раптовим стрибком девальва-
ції чи інфляції, або не будуть забрані шахрайським 
шляхом і судова система при цьому залишиться в 
стороні, – розраховувати на зміни ситуації безглуз-
до. Україна швидкими темпами нарощує зовнішній 
держборг, але при цьому основні реформи не про-
водяться – такі, наприклад, як судова.

  А що, з позицій Вашого особистого досвіду, є 
найскладнішим у банківському бізнесі?

О.Коробкова: 

Україна – унікальна країна. Кожен, хто 
приходить, намагається створити 
український велосипед на чотирьох 
колесах, але ніхто не розуміє, чи поїде 
він. Нам слід переймати досвід інших 
країн, а не винаходити щось своє. 

Таке часто можна бачити по законопроектах, які ми 
пишемо на основі практики європейських країн, а 
потім у комітетах Верховної Ради кожен депутат на-
магається щось внести від себе, і врешті виходить 
цікавий кейс, який не завжди працює. Поступово си-
туація в цьому сегменті стабілізується, на ринку з’яв-
ляються прозорі умови, однакові для всіх. Звичайно, 
є певні перекоси з державними банками. Тому що на-
ціоналізація «Приватбанку» (одна з найбільших угод 
у світі), яку провели з мінімальними витратами для 
населення, призвела до зміщення конкуренції на бан-
ківському ринку. Сьогодні частка державних банків 
становить 54% на ринку. Це дуже багато. А як пока-
зує практика, держава не дуже хороший керуючий.

Також у нас досі діє декрет 1993 року «Про систе-
му валютного регулювання і валютного контролю», 
який морально застарів. Там немає й половини того, 
що нині практикується. Зараз є законопроект, роз-

but it’s going to be too slow to help in turning the 
situation strategically. 

I do not say that these restrictions are not justified: the 
National Bank is the same hostage to the economic 
realities of the country, as we all are , but nevertheless - 
it’s a fact. Internal and external investors, including 
shareholders of banks with foreign capital, must believe 
that in this country they can honestly run business and 
not to  be afraid that the money, earned on investments 
in Ukraine, will be blurred by a sudden leap of 
devaluation or inflation, or will not be taken away. The 
fraudulent way and the judicial system will remain in 
the same direction,  to rely on changes in the situation 
is senseless. Ukraine is rapidly increasing its external 
debt, but the main reforms are not being carried out - 
such as, for example, the judiciary one. 

  From your personal experience, what is the 
most complicated issue  in the banking business?

O.Korobkova: 

Ukraine is a unique country. Everyone 
who comes here is trying to create a 
Ukrainian bicycle on four wheels, but 
nobody understands if it rides. We should 
take the experience of other countries, 
and not reinvent one’s own. 

This can often be seen in the bills that we write on the 
basis of the practice of European countries, and then 
in the committees of the Verkhovna Rada, every depu-
ty tries to do something from himself, and eventually 
comes an interesting case that it does not always work. 
Gradually, the situation in this segment is stabilizing, in 
the market there are transparent conditions, the same 
for all. Of course, there are certain distortions with state 
banks. Nationalization of «PrivatBank» (one of the larg-
est deals in the world), which was spent with minimal 
expenses for the population, has led to a shift in com-
petition in the banking market. Today the share of state-
owned banks on the market is 54%. That’s a lot. And as 
practice shows, the state is not a very good manager.
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роблений ринком і Нацбанком, який передбачає 
скасування цього декрету й запуск ринку, що допо-
може прибрати безліч обмежень у валютному зако-
нодавстві. Зазначена проблема теж, зі свого боку, 
стримує інвестиції в Україну.

Але якщо простежити за результатами 2016 року, то 
з 3,2 млрд дол. США інвестицій, які зайшли в Укра-
їну, 2,4 млрд вкладено в банківський сектор. Ви-
ходить, що інвестори вкладають у цей сектор, але 
немає підприємств, які банки могли б кредитувати. 
У цьому основна проблема. Банкам простіше від-
мовити в кредиті, ніж брати на себе ризики клієн-
та й не повернути гроші взагалі. Ми зараз чекаємо 
голосування в другому читанні законопроекту про 
створення кредитного реєстру при НБУ. Це допомо-
же банкам перевіряти позичальника на етапі видачі 
кредиту. Якщо він дефолтний в одному, то він буде 
дефолтним усюди. Ми прорахували, що прийнят-
тя цього законопроекту на 2% знизить процентну 
ставку по кредитуванню.

  Відсутність голови Нацбанку якось впливає 
на діяльність банківського сектору?

О.Коробкова: З упевненістю можу сказати, що ні. 
Тому що голова НБУ Валерія Гонтарева спромо-
глася створити команду, яка працює злагоджено. 
І її заступнику (нині він в.о.) Якову Смолію вдалося 
налагодити абсолютно конструктивний діалог з про-
фільним комітетом ВРУ і з парламентом. До нього 
з великою повагою ставляться й у банківському 
секторі.

  Охарактеризуйте, будь ласка, стратегію 
українського банкінгу: вона відсутня взагалі чи в 
корені неправильна?

О.Коробкова: Протягом останніх двох років основ-
ною стратегією всього українського банкінгу було 
вижити. 

Зараз банки намагаються знайти 
свого клієнта, розвиваючи свої тех-
нології, посилюючи методики роз-

Also, we still have the decree of 1993 «On the system 
of currency regulation and currency control», which is 
morally obsolete. There are not half of what is being 
practiced now. Now there is a draft, developed by the 
market and the National Bank, which provides  the 
abolition of this decree and  launch of the market, 
which helps to remove a lot of restrictions in current 
legislation. The above mentioned problem, for its part, 
also holds the flow of investments in Ukraine.

But if we look at the results of 2016, we see that from 
3.2 billion dollars of US investments to Ukraine, 2.4 
billion were invested in the banking sector. It turns 
out that investors put their money in this sector, but 
there are no companies which banks could lend. This 
is the main problem. It is easier for banks to refuse 
a from loan than to take on the risks of a client and 
not to return the money at all. Now we are awaiting 
for  voting in the second reading for the bill on the 
creation of a credit register at the NBU. This will help 
banks to check the borrower at the stage of a loan 
considering. If it is defaulted in one, then it will be 
defaulted everywhere. We have calculated that the 
adoption of this bill will reduce the interest rate on 
lending by 2%. 

  Does the absence of the National Bank head 
affect the activities of the banking sector? 

O.Korobkova: I can safely say that no. As the head of 
the NBU, Valeriia Gontareva  managed to create a team 
that works smoothly. And her deputy (now he acting 
Head) Yakov Smolij was able to establish an absolutely 
constructive dialogue with the competent committee 
of the Verkhovna Rada and with the parliament. It is 
also highly respected person in the banking sector.

  Could you describe the strategy of Ukrainian 
banking: is it non-sufficient or it is completely wrong?

O.Korobkova: During the last two years, the main 
strategy of Ukrainian banking was to survive. 

Now banks are trying to find their clients, 
develop their technologies, strengthen 

рахунку кредитного ризику й зміцню-
ючи свої підрозділи фінансового моні-
торингу. 

Однозначно можна сказати, що стратегією банків-
ського бізнесу в Україні вже не є нарощування де-
позитної бази для кредитування суміжних бізнесів 
своїх акціонерів.

Оскільки повернутися до повноцінного кредитуван-
ня населення й бізнесу не дає змоги діряве законо-
давче поле, банки обмежуються переважно дрібни-
ми кредитами готівкою або цільовим кредитуван-
ням – на придбання побутової техніки, подорожі, 
ремонти… Загалом дрібним і середнім споживчим 
кредитуванням. Деякі фінустанови, як, наприклад, 
державні «Укргазбанк» і «Ощадбанк», маючи під-
тримку великих міжнародних донорів, роблять 
зрушення в бік кредитування МСБ або на «теплі» 
кредити. Але це все одно не ті масштаби, які здат-
ні істотно вплинути на зростання ВВП країни. Але й 
вони, безумовно, дуже важливі.

  Які, на Ваш погляд, кроки з боку держави по-
винні бути першочерговими, щоб вивести галузь 
із затяжної стагнації або не допустити ще більшої 
кризи?

О.Коробкова: Для початку – перестати займатися 
поверховим прибиранням і нарешті почати ремонт. 
Прийшов час структурних реформ, які зламають 
старі схеми відходу від своїх фінансових зобов’я-
зань для великих корпорацій. Тільки так ми зможе-
мо врешті-решт розчистити свої «авгієві стайні» – я 
маю на увазі NPL – і створити реальний ґрунт для 
економічного зростання країни. Для цього потріб-
но, щоб парламент припинив займатися популізмом 
і взявся за роботу – перестав технічно блокувати 
прийняття фінансових законів.

methods for calculating credit risk as well 
as their financial monitoring units.

One can definitely say that the strategy of banking 
business in Ukraine is no longer an increase in the 
deposit base for lending to the related businesses of 
its shareholders.

As far as returning  to full-fledged lending to the 
population and business is not allowed by a holey 
legislative field, banks are restricted mainly to give 
small loans in cash or targeted loans - for the purchase 
of home appliances, travelling, repairs ... In general, 
they provide small and medium consumer lending. 
Some financial institutions, such as the state-owned 
Ukrgasbank and Oschadbank, with the support of 
major international donors, make a shifts towards SME 
lending or «warm» loans. But this is still not the scale 
that can significantly affect the country’s GDP growth. 
But, of course, they are very important.

  In your opinion, what steps of the state should 
be of prime importance in order to bring the industry 
out of prolonged stagnation or to prevent an even 
greater crisis? 

O.Korobkova: To begin with we must stop doing 
surface cleaning and finally start repairs. The time has 
come for structural reforms that will break old schemes 
of withdrawal from their financial obligations to large 
corporations. Only in this way will we finally be able to 
clear our Augy stables - I mean NPL - and create a real 
ground for the country’s economic growth. To do this, 
it is necessary for the parliament  cease to be engaged 
in populism and take up work – and stop technically 
blocking the adoption of financial laws.
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Step by Step: 
How the Ukrainian 
economy met 2018

Крок за кроком: 
як українська 
економіка зустріла 
2018 рік

Україна починає 2018 рік із досить стабільною 
економіко-політичною платформою. Порів-
няно з катастрофічним падінням економіки в 
2014 році та подальшою рецесією, що три-
вала до кінця 2015-го, зростання економіки в 
2017 році на 2,2% виглядає обнадійливим.

Перший крок до виходу з перманентної кризи зро-
блено, проте основною претензією до уряду країни 
так само залишається той факт, що цей крок, порів-
няно з прогнозами, виглядає досить боязким. Вели-
ка кількість реформ були втілені в життя, проте ще 
більше змін або лишаються на папері, або не йдуть 
далі популістських промов як із боку влади, так і з 
боку опозиції. 

Податкова реформа, у тому числі введення про-
гресивного податку на виведений капітал, обгово-
рюється вже більше року, проте конкретних кроків 
у цьому напрямку не було зроблено взагалі. Ринок 
землі є електоральним кошмаром для будь-якого 
політика, що готується до нового виборчого сезону 
2019 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ 

Прогноз економічного й соціального розвитку Укра-
їни на 2018–2020 роки, ухвалений Кабміном у травні 
2017 року на основі аналітичної роботи профільних 

Ukraine begins 2018 with a fairly stable economic 
and political platform. In comparison with  the 
catastrophic economic downturn in 2014 and 
the subsequent recession that lasted until the 
end of 2015, the economic growth of 2.2% in 
2017 looks encouraging. 

The first step towards the exit from the permanent crisis 
is made, but the main complaint to the government of 
the country remains the fact that this step, comparably 
on the forecasts, looks rather timid. A large number of 
reforms has been implemented, but even more changes 
either stay on paper or go beyond populist speeches 
from both the authorities and the opposition. 

Tax reform, including the introduction of a progressive 
tax on withdrawn capital, has been discussed for over a 
year, but concrete steps in this direction have not been 
made at all. The land market is an electoral nightmare 
for any politician who is preparing for the new 2019 
election season. 

SHARED STRATEGY 

The forecast of economic and social development of 
Ukraine for 2018-2020, approved by the Cabinet of 
Ministers in May 2017 on the basis of the analytical 
work of profile ministries, gives us reasons for cautious 
optimism. For example, GDP growth in 2018 is projected 

міністерств, дає нам підстави для обережного опти-
мізму. Для прикладу, зростання ВВП у 2018 році 
передбачається на рівні 1,2-3%. Водночас, згід-
но з прогнозами Міжнародного валютного фонду, 
зростання економіки України в 2018 році оцінюєть-
ся на рівні 3,2%. 

ІНФЛЯЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ  

Основні макроекономічні показники початку 2018-
го свідчать про поступовий розвиток української 
економіки. Показники інфляційних очікувань, від-
повідно до даних Національного банку України, 
порівняно з періодом грудня 2017 року зросли на 
0,7 одиниці (до 9,5) до лютого 2018-го, проте вже в 
березні опустилися на 0,3 – до показника в 9,2. Дані 
коливання несуттєві, проте свідчать про обережну 
невпевненість в подальшій стабільності економіч-
ній ситуації в країні. Водночас індекс споживчих цін 
відповідно до грудня попереднього року серед ос-
новних товарних груп коливається в межах від 1,1% 
(алкогольні напої; тютюнові вироби) до 3,0% (тран-
спорт). Виняток становить товарна група «Одяг та 
взуття», ІСЦ якої становить -3,9%. 

БАЗОВІ ГАЛУЗІ  

Індекс виробництва базових галузей порівняно 
з останнім місяцем 2017 року зріс на 1,7% – із 
3,5% до 5,2% в січні 2018 року, що свідчить про 
підвищення економічної активності національ-

at the level of 1.2-3%. At the same time, according to 
the forecasts of the International Monetary Fund, the 
growth of Ukraine’s economy in 2018 is estimated at 
3.2%.

INFLATIONARY KEY FIGURES 

The main macroeconomic indicators of the beginning 
of 2018 indicate a gradual development of the 
Ukrainian economy. Indicators of inflation expectations, 
according to the data of the National Bank of Ukraine, 
in comparison  with the period of December 2017, 
increased by 0.7 units (to 9.5) by February 2018 but 
already in March they dropped by 0.3  to the indicator at 
9.2. These fluctuations are insignificant, but they show a 
cautious lack of confidence in the further stability of the 
economic situation in the country. At the same time, the 
consumer price index, according to the December of the 
previous year, ranges from 1.1% (alcoholic beverages, 
tobacco products) to 3.0% (transport) among the main 
commodity groups. The exception is the product group 
«Clothing and footwear», their CPI is -3.9%.

BASIC INDUSTRY 

By the side of  the last month of 2017, the index of 
production of basic industries grew by 1.7% from 3.5% 
to 5.2% in January 2018, indicating an increase in the 
economic activity of national production for that period. 
The index of industrial production (compared with the 
previous month) in January 2018 was 86%, and the 
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index of executed construction works  in comparison 
with the corresponding period of last year reached a 
mark of 99%.

The retail turnover of enterprises decreased by 24.8% 
compared with December 2017 and amounted to 
75.2%. At the same time, retail sales in January 2018 
was much less than in December 2017. This trend is 
not a «black swan» of the domestic economy, but only 
as a result of a certain cluster of factors: the drop in 
commodity turnover at the beginning of the year and 
the exhaustion of trade quotas of the European Union 
in certain categories of Ukrainian goods. 

JOB MARKET 

As for the situation in the labor market, the situation 
did not change significantly: according to the data 
of February 2018, the unemployment rate is 1.5% 
(calculated according to the methodology of the State 
Statistics Service of Ukraine), of which 128.3 thousand 
young people under the age of 35, and women - 200.5 
thousand. However, already in February 2018, in these 
categories of able-bodied growth of unemployment 
was 0.71% (in the category of «youth under the age of 
35») and 1.55% (in the category of «women»).

IABU DATA 

The Independent Association of the Banks of Ukraine 
(hereinafter - IABU) published its own macroeconomic 
analysis. According to his data, the growth of industry 
(as of 26.02.2018) was 3.6%. Regarding individual 
industries, the data shows the following statistics (in 
the comparison system «January 2018 - December 
2017»): 

ного виробництва за вказаний період. Індекс про-
мислової продукції (порівняно з попереднім місяцем) 
за січень 2018-го становив 86%, а показники індексу 
виконаних будівельних робіт порівняно з відповід-
ним періодом минулого року досягли відмітки 99%. 

Роздрібний товарооборот підприємств зменшився 
на 24,8% порівняно з груднем 2017 року та стано-
вив 75,2%. Водночас оборот роздрібної торгівлі за 
січень 2018-го був набагато меншим, ніж у грудні 
2017 року. Ця тенденція не є «чорним лебедем» ві-
тчизняної економіки, а лише наслідком дії певного 
скупчення чинників: падіння товарообороту на по-
чатку року та вичерпання торгових квот Європей-
ського Союзу на певні категорії українських товарів.

РИНОК ПРАЦІ 

Щодо ситуації на ринку праці, то становище відчут-
но не змінилося: згідно з даними лютого 2018 року, 
рівень безробіття становить 1,5% (розраховано 
відповідно до методології ДССУ), з яких молодь у 
віці до 35 років становить 128,3 тис. осіб, та жінок 
200,5 тис. Однак уже в лютому 2018-го в цих кате-
горіях працездатних зростання безробіття станови-
ло 0,71% (в категорії «молодь у віці до 35 років») та 
1,55% (в категорії «жінки»).

ДАНІ НАБУ 

Незалежна Асоціація банків України (далі – НАБУ) 
опублікувала власний макроекономічний аналіз. 
Згідно з його даними, зростання промисловості (ста-
ном на 26.02.2018) становило 3,6%. Щодо окремих 
галузей промисловості, то дані свідчать про таку 
статистику (у системі порівняння «січень 2018 – до 
грудня 2017»): 
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Однак, якщо обирати систему порівняння «січень 
2018 – до січня 2017», то ми отримаємо зовсім інші 
показники: 

Також у макроекономічному аналізі НАБУ дослідже-
ні коливання курсу гривні до долара, що зафіксував-
ся на позначці 26,96/26,99. Торгівля ОВДП Мінфіном 
пройшла з перемінними успіхами. ОВДП терміном 
на один рік було випущено на суму 233 млн грн, а 
терміном на три роки – на 81 млн грн. Також Мінфін 
влив на ринок облігації внутрішніх державних позик 
зі строком на 3 та 6 місяців.

ОЧІКУВАННЯ АНАЛІТИКІВ 

Аналітики очікують на подальше зростання укра-
їнської економіки в 2018 році з можливістю підви-
щення процентного відношення її приросту, проте 
це можливо лише з підвищенням темпів реформу-
вання економічної та податкової системи країни й 
відсутністю потрясінь усередині країни, які зможуть 
викликати сумніви в інвесторів та ділових партнерів 
українського бізнесу.

Такі кроки, як ліквідація місцевих податкових 
інспекцій і подальше реформування сфери кор-
поративного управління державними підпри-
ємствами надзвичайно оздоровлює українську 
економіку та робить її більш привабливою для 
іноземного капіталу.

Проте для того, щоб зробити 2018-й роком україн-
ського зростання, необхідно ще надзвичайно бага-
то сміливих рішень – від запуску повноцінного ринку 
землі до глибокого реформування системи оподат-
кування бізнесу.

However, if you choose the system of comparison 
«January 2018 - January 2017», then we will receive 
completely different indicators: 

Also, in the macroeconomic analysis of IABU, 
fluctuations of the hryvnia exchange rate to the dollar, 
which was fixed at 26.96/26.99, were analyzed. 
Treasury bills of the Ministry of Finance have changed 
with success. The state bonds for one year was issued 
for the amount of 233 million UAH, and for a period 
of three years - 81 million UAH. Also, the Ministry of 
Finance has invested in the market of bonds of domestic 
government loans for a period of 3 and 6 months.

BUSINESS ANALYSTS EXPECTATIONS

Analysts expect a further growth of the Ukrainian 
economy in 2018 with an opportunity to increase the 
percentage of its growth, but this is possible only 
with the actions on reforming the country’s economic 
and tax system and the absence of shocks within 
the country that could cause doubts to investors and 
business partners of Ukrainian companies. 

Steps such as eliminating local tax inspections and 
further reforming the corporate governance of state 
enterprises will greatly heal the Ukrainian economy 
and make it more attractive to foreign capital. 

However, in order to make the 2018th a year of 
Ukrainian growth, there is still a tremendous amount 
of bold decisions - from launching a full-fledged land 
market to a profound reform of the business taxation 
system.
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At the intersection of destinies and ways: 
twenty five years of connecting people  

На перетині доль і шляхів: 
аеропорту «Бориспіль» – 25 

Сьогодні це найбільший і найпотужніший 
аеропорт України. Він з’єднує Азію з Європою 
та Америкою. Унікальний для Східної Європи, 
єдиний хаб України, з якого регулярно пряму-
ють лайнери між континентами, нині святкує 
25-річчя. Про його історію, розвиток і вдоско-
налення розповідає комерційний директор 
Георгій Зубко.

ПЕРШИЙ ПОЛІТ

Історія головної повітряної гавані України почалася 
з шести польових наметів. Так був облаштований 
військовий аеродром під Борисполем наприкінці 
50-х років минулого століття. Перші пасажири при-
землилися тут 7 липня 1959-го. Їх привіз єдиний у 
світі реактивний пасажирський лайнер Ту-104. До 
цього посадити літак такого рівня під Києвом було 
технічно неможливо. Ось чому радянське керів-
ництво вирішило на базі військового аеродрому 
створити аеропорт Цивільного флоту «Київ» (Цен-
тральний). І ось, лайнер успішно здолав маршрут від 
столиці СРСР до столиці України – і назад. Цей політ 
увійшов в історію української авіації як перший для 
майбутнього потужного аеропорту.

НОВА ІСТОРІЯ

У часи незалежності України аеропорт пережив 
друге народження. Саме тоді налагоджувалися ди-
пломатичні зв’язки, а отже, термінал мав вийти на 
принципово новий рівень. 11 березня 1993 року 

Today it is the largest and most powerful 
airport in Ukraine. It connects Asia to Europe 
and America. Unique for Eastern Europe, the 
only hub of Ukraine, from regularly execute 
intercontinental flights, now is celebrating its 
25th anniversary. Commercial Director Heorhiy 
Zubko told about it`s history, development
and improvement.

FIRST FLIGHT

The history of Ukraine’s main air harbor commenced 
from six shelter tents. That way a military airfield was 
equipped near Boryspil in the late 50-ies of the last 
century. The first passengers landed there on 7 July, 
1959. They were brought by the world’s only Tu-104 
jet passenger airliner. Before that it was technically 
impossible to land an aircraft of such class near Kyiv. 
That is why the Soviet government decided to create 
the Civil «Kyiv» (Central) airport on the basis of the 
military airfield.  The airliner successfully passed 
the route from the capital of the USSR to the capital 
of Ukraine and turned back. That  flight was noticed 
in history of Ukrainian aviation as the first one in the 
Boryspil airport, which later  becomes the busiest one.

CONTEMPORARY HISTORY 

During the Ukraine’s independence, the airport 
experienced its second birthday. It happened when 
diplomatic ties were established, and therefore the 
terminal had to reach a fundamentally new level. On 11 
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March, 1993 «Boryspil» becomes a state international 
airport. Mykola Shmatko was appointed as its first 
director and he had been leading the flagship of the 
Ukrainian aviation infrastructure for more than a decade, 
it is  the longest term among all his successors.

A few years later Terminal C was opened. It was 
specially designed for servicing the first summit of the 
European Bank of Reconstruction and Development.  
Subsequently, it received VIP passengers on a regular 
basis. In 1996, for the first time in the CIS territory, the 
cargo handling complex started its operation. It had a 
fully automated cargo storage and delivery system with 
1,200 seats. In a year «Boryspil» airport was recognized 
as the best one  among the airports of the CIS countries.

RUNWAY №1

Probably one of the most ambitious and touching 
events in the airport history is the launching of the 
runway No.1. It was timed to the 10th anniversary of 
Ukraine’s Independence. Then the first officials of 
Ukraine, the CIS, Europe arrived at the airport. Among 
the invited persons there were 38 heads of aviation 
administrations of European countries.

It was a sunny spring day. The legendary «Ruslan» and 
«Mriia» aircrafts were the first on the runway. Although 
the French offered their supersonic «Concorde» aircraft 
for that purpose. The guests from European countries, 
being skeptical at first, were impressed with our 
airliners and the technical capabilities of the runway. 
They were looking at the world’s largest airplane with 
child’s enthusiasm. In addition, inside the airliners 
there were beautiful expositions, made by the hands of 
talented airport staff. 

«Бориспіль» отримує статус державного міжна-
родного аеропорту. Першим його керівником було 
призначено Миколу Шматка, який очолював флаг-
ман вітчизняної авіаційної інфраструктури понад 
десятиліття – найдовше серед усіх його наступни-
ків. 

Через кілька років відкрився термінал С – спеці-
ально для обслуговування першого саміту Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку. Згодом 
він регулярно прийматиме VIP-пасажирів. У 1996 
році вперше на території СНД розпочав роботу 
комплекс опрацювання вантажів – повністю ав-
томатизована система зберігання та видачі ван-
тажу на 1200 місць. А ще за рік «Бориспіль» було 
визнано найкращим серед аеропортів країн СНД.

СМУГА № 1

Напевно, одна з найбільш грандіозних та зворушли-
вих подій в історії аеропорту – відкриття злітно-по-
садкової смуги № 1. Його приурочили до 10-ї річниці 
Незалежності України. Тоді до аеропорту прибули 
перші посадові особи України, СНД, Європи. Серед 
запрошених – 38 керівників авіаційних адміністрацій 
європейських країн. 

Це був сонячний весняний день. Відкривали смугу 
літаки «Руслан» і «Мрія». Хоча французи пропонува-
ли для цієї мети свій надзвуковий «Конкорд». Гості з 
європейських країн, спочатку скептично налашто-
вані, були вражені нашими лайнерами й технічними 
можливостями смуги. Дивились на найбільший літак 
у світі з дитячим захопленням. Крім того, усередині 
лайнерів руками талановитих працівників аеропор-
ту були облаштовані прекрасні експозиції. 
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Flights with government officials
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INTERESTING FACTS

1. Today the airport provides service for about  10 million 
passengers – more than 67% of Ukraine’s passenger 
air traffic.

2. The first loan from the European Bank for Reconstruction 
and Development was obtained by Ukraine for the 
restoration of the runway No.1.

3. On the day of the Euro 2012 final match in Kyiv, Boryspil 
Airport profit its own record - served 630 flights. The 
total number of passengers of those days was almost 
40,000 people.

4. Terminal D is the largest one in Ukraine in terms of 
capacity. It is capable of serving 3,000 passengers on 
departure and 3,000 on arrival.

5. The ornithological service operates at the airport 
to avoid unwanted collisions of airliners with birds. 
Experts scare away birds with noise and light signals.

6. More than 22 years ago the Boryspil Airport Museum 
was opened. The history of the main air gates of Ukraine 
was shown on photos and stored on electronic media. 

7. Boryspil Airport has its own anthem. Its author - Mykola 
Halamay – is an artistic director of the airport chorus. 
The team took the title of National chorus in 1998.

ЦІКАВІ ФАКТИ

1. Нині щороку аеропорт обслуговує майже 10 млн па-
сажирів – це понад 67% авіаційних пасажирських 
перевезень України.

2. Перший кредит від Європейського банку рекон-
струкції та розвитку Україна отримала для віднов-
лення злітно-посадкової смуги №1.

3. У день проведення фінального матчу Євро-2012 у 
Києві аеропорт «Бориспіль» установив власний ре-
корд – обслужив 630 рейсів. Загальна кількість па-
сажирів цієї доби становила майже 40 000 осіб.

4. Найбільшим в Україні за пропускною спроможністю 
є термінал D. Він здатен обслужити 3 000 пасажирів 
на виліт і 3 000 – на приліт.

5. Для уникнення небезпечного зіткнення лайнерів із 
птахами в аеропорту працює орнітологічна служба. 
Фахівці відлякують і розганяють пернатих за допо-
могою шумових та світлових сигналів.

6. Понад 22 роки тому відкрито Музей аеропорту «Бо-
риспіль». Історія головних повітряних воріт України 
відтворена у фотоекспозиції, а також збережена на 
електронних носіях. 

7. Аеропорт «Бориспіль» має власний гімн. Його 
автор – Микола Халамай, художній керівник хору 
аеропорту. Мистецький колектив отримав звання 
народного ще 1998 року. 

+31.377 
млн грн додатковий чистий дохід
million UAH of additional net income 

Неавіаційні доходи
Non-aviation revenues

7 547 тис. грн/thousand UAH

Авіаційні доходи
Aviation revenues 

23 830 тис. грн/thousand UAH

Прибуток аеропорту від обслуговування 
додаткових рейсів на Чемпіонат світу

Airport profits from additional flights service 
for World Championship 

Рейси / Flights

AVIATION       Heorhiy ZubkoГеоргій Зубко       АВІА AVIATION       Heorhiy ZubkoГеоргій Зубко       АВІА



ENERGY       Vadym Pozharskyi ENERGY       Vadym PozharskyiВадим Пожарський       ЕНЕРГЕТИКА Вадим Пожарський       ЕНЕРГЕТИКА 

5150

The macro-goal of all players in the gas 
production market, including the Burisma 
Group and the state, is the energy 
independence of Ukraine

Макроціль усіх гравців ринку 
газовидобутку, в тому числі Burisma 
Group і держави, – енергонезалежність 
України

Радник Ради директорів, директор з міжна-
родного співробітництва та стратегічного 
розвитку Burisma Group, голова правління 
Асоціації газодобувних компаній України Ва-
дим Пожарський про майбутнє нафтогазови-
добувної галузі України.

«Україна здатна не тільки забезпечити себе газом, 
а й експортувати його в Європу», – оптимістично 
заявляє виданню LDaily радник Ради директорів і 
директор з міжнародного співробітництва та стра-
тегічного розвитку Burisma Group, голова прав-
ління Асоціації газодобувних компаній України, 
Вадим Пожарський. На прикладі однієї з найбіль-
ших газодобувних компаній країни Burisma Group 
він розповідає, як змінився бізнес компанії та га-
зодобувної галузі загалом. Як перетворити локаль-
ного гравця ринку на глобального, як створити 
найбільш впізнаваний бренд газодобувної галузі за 
кордоном, як привести в Україну десять іноземних 
сервісних компаній і як отримані результати нади-
хають у роботі – розповів Вадим Пожарський в ін-
терв’ю LD.

  Чим зараз живе український ринок газо-
видобутку? Чи можна говорити про його рене-
санс?

Advisor to the Management Board, Director 
for International Cooperation and Strategic 
Development of Burisma Group, Chairman of the 
Board of the Association of Gas Producers of 
Ukraine Vadym Pozharskyi about the future of 
the oil and gas industry in Ukraine.

«Ukraine is capable not only of providing itself with gas, 
but also in exporting it to Europe,» – Vadim Pozharsky, 
Advisor to the Board of Directors, Director for 
International Cooperation and Strategic Development 
of Burisma Group, Chairman of the Board of the 
Association of Gas Producers of Ukraine optimistically 
announces to LDaily. On the example of one of the 
largest gas producers in Ukraine, Burisma Group, he tells 
how the business of the company and the gas industry 
as a whole, changed. How to turn a local market player 
into a global one; how to create the most recognizable 
brand of the gas industry abroad. Vadym Pozharsky 
told LD about how to bring a dozen foreign service 
companies to Ukraine and how the results inspire.

  What is important for the gas extracting industry 
of Ukraine now? Can we talk about it`s revival?  

V.Pozharskyi: In 2017 the consumption of natural gas 
in Ukraine, in comparison with 2016, decreased by 1.3 
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В.Пожарський: 2017 року споживання природного 
газу в Україні порівняно з 2016 роком скоротило-
ся на 1,3 млрд кубометрів – із 33,2 до 31,9 млрд. 
Якщо проаналізувати споживання газу за категорі-
ями, воно розподілилося таким чином: населення 
спожило 15,8 млрд куб. м, бюджетні установи – 500 
млн куб. м, теплокомуненерго (виробництво тепла 
для потреб бюджетних установ та промисловості) – 
1 млрд куб. м, промисловість – 9,1 млрд куб. м. На 
технологічні витрати й виробництво зрідженого газу 
було витрачено 4,4 млрд кубометрів. При цьому ви-
добуток природного газу в Україні 2017 року хоч і 
збільшився на 4% (на 804,3 млн куб. м) порівняно з 
2016 роком – до 20,79 млрд куб. м, але цього недо-
статньо для покриття власних потреб.

Якщо подивитися на внутрішній ринок виробництва, 
підприємства НАК «Нафтогаз України» (дочірнє під-
приємство ПАТ «Укргазвидобування») у минулому 
році збільшили видобуток газу на 2,9% (на 453,2 
млн куб. м) – до 16,35 млрд куб. м; приватні газо-
видобувні компанії розвивалися більш динамічно й 
збільшили видобуток на 8,6% (на 351 млн куб. м) – 
до 4,44 млрд куб. м.

Абсолютні прирости державного й приватного сек-
торів практично зрівнялися, незважаючи на коло-
сальну різницю в кількості свердловин і преференції 
держпідприємств. Сьогодні приватні компанії вже 
забезпечують чверть усього видобутого в країні 
газу, і їх частка зростає з року в рік, зменшуючи об-
сяги імпорту. У періоди активнішого розвитку еко-
номіки сектор приватного газовидобутку в серед-
ньому щорічно зростав на 30%. За останні 7-8 років 
ми подвоїли видобуток природного газу з 2 млрд 
куб. м до 4 млрд. Burisma Group є одним із найбіль-
ших гравців у сегменті приватного газовидобутку й 
формує поточні тренди газодобувної галузі України.

  Які чинники впливають на зростання газови-
добутку?

В.Пожарський: Існує багато чинників, які форму-
ють ринок газовидобутку: інвестиції в ринок, техно-
логічний процес, законодавство. Два роки тому ми 
зіткнулися з певними труднощами в регуляторному 
середовищі, які успішно вирішили. За останні роки 

billion cubic meters: from 33.2 to 31.9 billion cubic 
meters. If we analyze gas consumption in categories, 
it was distributed in the following way: the population 
consumed 15.8 billion cubic meters, budget institutions - 
500 million cubic meters, heat and power (production 
of heat for the needs of budgetary institutions and 
industry) - 1 billion cubic meters, industry - 9.1 billion 
cubic meters . 4.4 billion cubic meters of gas was spent 
on technological costs and production of liquefied gas. 
At the same time, natural gas production in Ukraine 
in 2017 even increased by 4% (or 804.3 million cubic 
meters) in comparison with 2016 - to 20.79 billion cubic 
meters, but this is not enough to cover their own needs.

Looking at the domestic production market, 
NJSC Naftogaz Ukrainy (a subsidiary of PJSC 
Ukrgazvydobuvannya) increased its gas production by 
2.9% (by 453.2 million cubic meters) to 16.35 billion 
cubic meters last year, private gas companies were 
developing more dynamically and increased their 
production by 8.6% (by 351 million cubic meters) to 
4.44 billion cubic meters.

Absolute gains in public and private sectors were 
practically equal, despite the enormous difference in 
the number of wells and preferences of state-owned 
enterprises. Today, private companies already provide 
a quarter of the total gas produced in Ukraine, and their 
share grows year by year, reducing import volumes. 
In periods of more active economic development, the 
private gas production sector grew by 30% annually. 
Over the last 7-8 years, we have doubled the production 
of natural gas from 2 billion cubic meters to 4 billion. 
Burisma Group is one of the largest players in the 
private gas production segment and forms the current 
trends of the Ukrainian gas industry.

  What factors influence to the growth of gas 
production?

V.Pozharskyi: There are many factors that form the 
gas production market: investments in the market, 
technological process, legislation. Two years ago we 
were faced with certain regulatory constraints that we 
successfully resolved. In recent years, for the first time 
it has been established a constructive dialogue among 
the gas business and the state, which was the result 

між газодобувним бізнесом і державою вперше 
налагодився конструктивний діалог і це стало ре-
зультатом співпраці Асоціації газодобувних компа-
ній України з профільним комітетом парламенту та 
відповідальними органами виконавчої влади. Було 
прийнято низку дуже важливих регуляторних ак-
тів, зокрема, закон, який з 2018 року стимулює ви-
добуток вуглеводнів через зниження ставки ренти 
на газ, видобутий з нових пробурених свердловин. 
Пільгове оподаткування тепер відповідає європей-
ському рівню. Але якщо для Європи це не пільга, а 
елемент формування інвестпривабливості галузі, в 
Україні це – пільгове оподаткування. Ми продовжу-
ємо працювати й формувати середовище для залу-
чення інвесторів у галузь.

  Крім налагодження діалогу з державою, яку 
мету ставить перед собою приватна газовидо-
бувна галузь?

В.Пожарський: Найбільше завдання й макро-
ціль усіх гравців ринку газовидобутку, в тому чис-
лі Burisma і держави, – повна енергонезалежність 
України. Це наша місія від початку появи компанії. 
Це ж підтверджує і наш слоган: «Energy security for 
the future» («Енергетична безпека заради майбутньо-
го» – ред.). Звичайно, є певні фактори, які заважа-
ють швидкому досягненню цієї мети, – макрофінан-
сові, соціально-економічні та інші. Ця нестабільність 
стримує надходження інвестицій і прихід великих 
іноземних гравців. Чим більше буде іноземних ін-
вестицій, тим більше видобуватиметься газу й тим 
швидше ми досягнемо енергонезалежності країни.

  Хіба конкуренція з іноземними компаніями не 
несе ризики для локальних компаній і Burisma? 
Ви не боїтеся втратити позиції на ринку?

В.Пожарський: Газодобувний сектор в економіці 
будь-якої країни – це дуже капіталомісткий бізнес, 
який потребує інвестицій, технологій і часових ре-
сурсів. Тому, щоб «наздогнати» й вийти на нинішні 
обсяги видобутку, будь-якій компанії потрібен не 
тільки час, а й величезні інвестиції. З іншого боку, 
ми вітаємо прихід нових гравців, тому що вони при-
носять на ринок нові знання, досвід, експертизу, 
методи ведення бізнесу й у будь-якому разі сприя-

of the cooperation of the Association of Ukrainian 
Gas Producers with the parliamentary committee and 
the responsible executive bodies. A number of very 
important regulatory acts were adopted: a law, that 
since 2018 stimulates hydrocarbon production through 
a reduction in rental rates for gas extracted from new 
drilled wells. The preferential taxation now corresponds 
to the European level. But if for Europe it is not a 
privilege, but an element of formation their investment 
attractiveness in the industry, for  Ukraine it is preferential 
to have taxation. We continue to work and create an 
environment for attracting investors to the industry. 

  In addition to establishing  a dialogue with 
the state, what are the goals of the private gas 
producing industry?

V.Pozharskyi: The biggest challenge and macro goal 
of all players in the gas production market, including 
Burisma and the state, is the complete energy 
independence of Ukraine. This is our mission since the 
company appeared. This is confirmed by our slogan - 
«Energy security for the future». Of course, there are 
certain factors that impede the rapid achievement of 
this goal - macro financial, socioeconomic, etc. This 
instability is holding back the influx of investments 
and the arrival of large foreign players. The more 
foreign investments there will be, the more gas will be 
extracted, and the sooner we will achieve the energy 
independence of the country.

  Isn`t a competition with foreign companies risky 
to local companies and Burisma? Aren`t you afraid 
to lose market position?

V.Pozharskyi: Gas producing business in the economy 
of any country is a very capital-intensive field that 
requires investments, technologies and time resources. 
Therefore, in order to «catch up» and reach the current 
volumes of production, any company needs not only 
time, but also huge investments. On the other hand, 
we welcome the arrival of new players, because they 
bring new knowledge, experience, expertise, business 
practices to the market and in any case they will 
contribute to the development of the market. There is 
area for everybody, and we all have a global task - to 
provide Ukraine with its own energy resources.
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ють розвитку ринку. Місця точно вистачить усім і в 
нас усіх глобальне завдання – забезпечити Україну 
власними енергетичними ресурсами.

  Чи багатьох інвесторів Ви знаєте, які придив-
ляються до українського ринку, але побоюються 
сюди заходити?

В.Пожарський: Сьогодні Україну вважають най-
більш недооціненим ринком в Європі й ряд великих 
компаній слідкують за ним в очікуванні слушного 
моменту для входу. Поки що інвесторів відштов-
хує загальна ситуація в країні, особливо військовий 
конфлікт, соціально-економічна нестабільність, не-
гативні прогнози. Для інвесторів у будь-якій галузі ці 
фактори є дуже важливими. Ми ж своїм прикладом 
показуємо, що не варто боятися вкладати в Україну. 
Треба приходити і працювати.

  Які гарантії потрібні для інвесторів, щоб вони 
не боялися заходити на наш ринок?

В.Пожарський: Кожен інвестор, незалежно від ге-
ографії та сфери діяльності, хоче бути впевненим у 
безпеці своїх інвестицій. Як правило, інвестори, при-
ймаючи рішення про входження в той чи інший проект, 
аналізують не одну конкретну країну, а регіон зага-
лом. І Україна оцінюється як один із варіантів. Багато 
новин про нашу країну мають негативний контекст, 
торкаючись внутрішнього військового конфлікту.

Позитивних новин дуже мало. Це 
наша загальна проблема, яка фор-
мує сприйняття країни. Ті, хто осо-
бисто побував в Україні, змінюють
свою думку. 

Вони приїжджають до Києва й бачать європейське 
успішне місто, нічим не гірше за Прагу чи Будапешт. 
Це вкотре доводить, що потрібно більше говорити 
про успішні кейси компаній, які тут працюють. Щоб 
хоч якось змінити інформаційне поле, ми своїм при-
кладом намагаємося доводити, що в Україну можна 
й потрібно інвестувати.

  Do you know investors who are looking at the 
Ukrainian market, but are afraid to come here?

V.Pozharskyi: Today, Ukraine is considered the most 
undervalued market in Europe, and a number of large 
companies will monitor the market in anticipation of a 
suitable moment to enter. So far, investors are repulsed 
by the general situation in the country, especially by 
the military conflict, social and economic instability and 
negative forecasts. In general these factors are very 
important for investors in any industry. We show by 
our example that they should not be afraid to invest in 
Ukraine. They should come and work.

  What guarantees investors needs to enter the 
market without fear?

V.Pozharskyi: Every investor, regardless his geograph-
ical position and sphere of activity, wants to be sure 
in the security of its investments. As a rule investors 
deciding whether to enter in a particular project, ana-
lyze not just one particular country, but the region in 
general. And Ukraine is evaluated as one of the options. 
Much news about Ukraine have a negative context in 
dealing with a military conflict within the country.

Positive news is very small. This is 
our common problem that shapes the 
perception of the country. Those people, 
who personally visited Ukraine, changed
their opinion. 

They come to Kiev and see the successful European 
city, no worse than Prague or Budapest. This proves 
once again that we need to talk more about the 
successful cases of companies that work here. To at 
least somehow change the informational  field, we try 
to prove that Ukraine can and must be invested.

  How much does the company invest in its 
development?

V.Pozharskyi: Burisma is a successful story of Ukraine. 
We have our own investment program - about $100 

  Скільки компанія інвестує у свій розвиток?

В.Пожарський: Burisma – successful story України. У 
нас є своя інвестиційна програма – близько 100 млн 
доларів США на рік, які йдуть у розвідку, розробку 
й буріння свердловин. Ми не беремо кредити, при-
буток реінвестуємо в українську економіку. Ми одні 
з тих національних інвесторів, на кому тримається 
вітчизняна економіка. Крім іншого, ми постійно от-
римуємо іноземне високотехнологічне обладнання 
й приносимо нові технології на ринок. Наприклад, 
найпотужнішу бурову установку зі США в Україну 
привезла наша компанія. Зараз вона успішно пра-
цює в Харківській області. Аналога цій техніці немає 
ні в Україні, ні в усьому східноєвропейському регі-
оні. Ми намагаємося повністю оновити наш флот 
бурових верстатів. На даний момент у нас близько 
20 бурових одиниць різних конфігурацій. Більшість 
із них – це верстати іноземного виробництва. Можу 
з гордістю сказати, що компанія Burisma – лідер з 
оновлення бурового флоту, якого немає в жодного 
гравця газодобувної галузі в Україні.

  Чи працюють у Burisma Group іноземні фахівці?

В.Пожарський: Сьогодні в нас працюють амери-
канські фахівці, які супроводжують свої установки 
та навчають українців працювати за новими стан-
дартами й технологіями. Ми зупинилися на виборі 
спеціалістів зі США, оскільки вони не лише піонери 
у сфері нафтогазовидобування, а й мають такі самі 
складні геологічні умови видобутку газу. Тому ми 
інвестуємо в залучення американських експертів, 
щоб вони могли передати досвід нашим фахівцям. 
А це, своєю чергою, дає змогу зберігати компанії лі-
дируючі позиції на ринку.

  Яка мета ставиться перед компанією?

В.Пожарський: Мета номер один – це, звичайно ж, 
зробити Україну енергонезалежною. Уряд поставив 
завдання досягти цього за 5-7 років. Сьогодні такі 
терміни здаються досить оптимістичними. Коли ми 
зможемо закрити внутрішні потреби в природному 
газі, наступним не менш важливим кроком має ста-
ти експорт українського газу до Європи. І ми змо-
жемо успішно конкурувати на міжнародному ринку.

million per year, which goes into exploration, 
development and drilling wells. We do not take loans; 
we reinvest our profits in the Ukrainian economy. We 
are one of those national investors who hold on the 
Ukrainian economy. In addition, we constantly acquire 
foreign hi-tech equipment and bring new technologies 
to the market. For example, our company has brought 
the most powerful drilling rig from the USA to Ukraine. 
Now it is successfully working in the Kharkiv region. 
There is no an analogue of this equipment present 
in Ukraine or in the Eastern Europe. We are trying to 
upgrade completely our range of drilling machines. At 
the moment, we have about 20 drilling units of various 
configurations. Most of them are machine tools of 
foreign production. I can proudly say that Burisma is 
the leader in upgrading the drilling fleet, which no one 
player in the gas industry in Ukraine has.

  Do you have foreign specialists working in the 
Burisma Group?

V.Pozharskyi: Today, we have American specialists 
who accompany their facilities and teach Ukrainians to 
work on new standards and technologies. We decided 
to invite  people from the United States, as they are 
not only pioneers in the field of oil and gas production, 
but also have the same complex geological conditions 
for the production. Therefore, we invest in attracting 
American experts so that they pass on the experience 
to our specialists. And this activity, in its turn, allows us 
to keep the leading position in the market.

  What is the aim of the company?

V.Pozharskyi: The purpose number one is, of course, 
to make Ukraine energy independent country. The 
government sets the task to reach this aim in 5-7 years. 
Today, these terms seem rather optimistic. When we 
can close the internal needs for natural gas, the next 
not less important step will be the export of Ukrainian 
gas to Europe. We will be able to compete successfully 
in the international market.
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The law should protect 
business

Закон має захищати 
бізнес

Інтерв’ю з Президентом ДП НАЕК «Енергоа-
том» Юрієм Недашковським про стан енер-
гетичного сектору України, перспективи його 
розвитку, а також про те, що необхідно бізне-
су для того, щоб він почував себе комфортно 
в нашій країні.

Енергетичний сектор країни дістався Україні у спад-
щину від Радянського Союзу. Що було зроблено за 
роки незалежності і над чим іще слід працювати? Як 
відбувається обмін досвідом і чому Україна вчиться 
у світових колег?

Юрій Недашковський – експерт, який не просто знає 
галузь, це – фахівець, який представляє Україну на 
світовому рівні. Він є членом Всесвітньої Ради ке-
руючих WANO. Що вдається реалізовувати і в чому 
Україна гідна світових колег, Юрій Недашковський 
розповів LDaily.
.

  Юрію Олександровичу, в якому стані сьогод-
ні перебуває енергетичний сектор України?

Ю.Недашковський: Перш ніж відповісти на це пи-
тання, треба розуміти, що саме Україна успадкува-
ла від Радянського Союзу, а це – потужний енер- 

An interview with Yuri Nedashkovsky, President 
of the State Enterprise National Nuclear Energy 
Generating Company “Energoatom” about the 
state of the energy sector in Ukraine, the pros-
pects for its development, as well as the needs 
for business in order to feel comfortable in our 
country.

The energy sector of Ukraine was inherited from the 
Soviet Union. What has been done over the years of 
independence and what else should be done? What 
is the state in exchange of experience and what is  
Ukraine learning from world colleagues?

Yuri Nedashkovsky is an expert, who does not just know 
the industry, he is a specialist, representing Ukraine at 
the world level. He is a member of the WANO Main 
Governing Board. Yuri Nedashkovsky told LDaily what 
can be realized and what Ukraine study under foreign 
colleagues.

  Yuri, what is going on in the state of the energy 
sector in Ukraine today?  

Y.Nedashkovsky: Before answering this question, it 
must be understood what exactly Ukraine inherited from 
the Soviet Union, it inherited a powerful energy sector, 
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гетичний сектор, представлений атомними електро-
станціями (сьогодні в експлуатації 15 енергоблоків 
загальною потужністю 13,8 ГВт), тепловою  енер-
гетикою і гідроенергетикою. Крім того, Україна має 
добре розвинену систему ліній електропередач кла-
сом напруги до 750 кВ – як  внутрішньодержавних, 
так і міждержавних. За часів Радянського Союзу 
стратегія розвитку енергетики була частиною його 
зовнішньої експансіоністської політики, за якою За-
хідну Європу Радянський Союз планував посадити 
на, так би мовити, нафто-газову «голку», а Східну 
Європу (я маю на увазі країни-учасниці Організації 
Варшавського договору), на електроенергетичну 
«голку». В ті часі дуже активно будувалися атомні 
електростанції в Україні і міждержавні лінії електро-
передач, які прокладалися у західному напрямку, 
що дозволяло щорічно експортувати майже 30 млрд 
кВт-год електроенергії до країн Східної Європи. І це 
той показник, на який ми й досі не можемо вийти.

  А є така мета?

Ю.Недашковський: Є мета відновити і підвищи-
ти експортний потенціал України. Але для цього, 
звичайно, потрібно зробити ще дуже і дуже бага-
то. Перш за все, необхідно оновити основні фонди 
в генеруючих потужностях, відновити пропускну 
спроможність міждержавних ліній електропередач 
і забезпечити можливість синхронної роботи укра-
їнської об’єднаної енергосистеми з європейською 
системою операторів ENTSO-E. Це – надзвичайно 
масштабна робота, до якої Україна вже приступи-
ла. Це стратегічне завдання нашого магістрального 
оператора НЕК «Укренерго». Ну і, звичайно, усіх ге-
неруючих і енергопостачальних підприємств, неза-
лежно від форми власності.

  А що зараз робиться чи, можливо, вже зро-
блено?

Ю.Недашковський: Перш,  ніж говорити про те, 
що варто щось зробити, треба чітко зрозуміти, що 
потенціал близько 50 ГВт генеруючих потужностей, 
який дістався нам у спадщину, треба спочатку збе-
регти. Справа в тому, що більша частина генерую-
чих потужностей вже відпрацювала свій проектний 
ресурс. Якщо говорити, наприклад,  про теплову 

represented by nuclear power plants (today 15 power 
units are operating with a total capacity of 13.8 GW), 
thermal power and hydropower. In addition, Ukraine 
has a well-developed system of transmission lines of 
the voltage class up to 750 kV - both domestic and 
international. During the Soviet Union period, the 
energy development strategy was a part of its external 
expansionary policy, according to which Soviet Union 
planned to make conditional Eastern Europe (Warsaw 
pact countries) first and Western Europe later.   At that 
time nuclear power plants in Ukraine and interstate 
transmission lines, that were laid in the western 
direction, were being built very actively, providing 
annual exports of nearly 30 billion kWh of electricity to 
Eastern European countries. And that is the indicator 
which we still can not reach.

  Do we have such a goal?

Y.Nedashkovsky: Here we have a goal to restore and 
increase the export potential of Ukraine. But for this, 
of course, you need to work seriously. First of all, 
it is crucial to update the fixed assets in generating 
capacities, restore the throughput capacity of the 
intergovernmental power transmission lines and 
ensure synchronous operation of the Ukrainian 
combined power system with the European system of 
operators ENTSO-E. This is an extremely large work 
which Ukraine has already begun. This is the strategic 
task of our main operator National Power Company 
Ukrenergo. And, of course, this is a task for all of the 
generating and power supply companies, regardless 
form of ownership.

  And what is being implemented now or maybe 
is already done?

Y.Nedashkovsky: Before talking about what is worth 
to be realized, we must clearly understand that the 
potential of about 50 GW of generating capacity that 
we inherited is to be preserved first. The fact is that 
most of the generating capacity has already worked out 
its project resource. If we talk about, for example, heat 
power, part of power units of thermal power plants is 
simply not working.

  Is it about technical capacities?

енергетику, частина енергоблоків теплових елек-
тростанцій просто непрацездатна.

  Йдеться про технічні потужності?

Ю.Недашковський: Саме так. Зараз мова йде про 
те, що потрібно будувати нові теплові потужності за 
більш сучасними технологіями і модернізувати дію-
чі. Якщо ми говоримо про гідроенергетику, на сьо-
годні вона в досить хорошому стані: ця галузь виро-
бляє приблизно 10% всієї енергії, що споживається 
країною. Виконана велика програма підвищення 
потужності і модернізації із залученням коштів Сві-
тового банку та інших міжнародних фінансових 
організацій, але вона фактично використала свій 
потенціал з точки зору нарощування потужності. 
Тільки мала гідроенергетика ще має певний потен-
ціал для зростання.

  Як держава підтримує галузь?

Ю.Недашковський: Кабінет Міністрів України при-
йняв програму розвитку гідроенергетики на період 
до 2026 року.

  У 2016 році?

Ю.Недашковський: Так. Програма передбачає 
продовження розвитку гідроенергетики, як джере-
ла, що працює на відновлювальній  енергії, передба-
чає спорудження нових ГЕС та ГАЕС. Дуже серйоз-
ний акцент зроблено на розвитк гідроакумулюючих 
потужностей ГАЕС. Завдяки роботі гідроакумулю-
ючих електростанцій з’являється можливість нако-
пичувати енергію в періоди її низького споживання 
в енергосистемі країни, закачуючи воду із нижньо-
го водосховища ГАЕС у верхнє, і використовувати 
цю енергію в часи пікового зростання споживання, 
зливаючи воду з верхнього водосховища до ниж-
нього для виробництва додаткової електроенергії 
на гідравлічних турбінах ГАЕС. Наприклад, у пері-
оди вечірніх та ранкових піків. Наявність гідроаку-
мулюючих електростанцій сприяє роботі атомних 
електростанцій в оптимальному для них режимі – 
несення так званого базового навантаження (тобто 
роботи на постійному рівні потужності, без розван-
тажень).

Y.Nedashkovsky: Exactly. Now we are talking about 
the need to build new thermal power capacities suitable 
already for more modern technologies and upgrade 
existing ones. If we speak of hydropower it is currently in 
fairly good condition, the industry produces about 10% 
of the energy consumed by the country. We have already 
realized a great program of increasing and modernization 
with the involvement of the World Bank and other 
international financial institutions, but it is actually has
used their full potential in terms of increasing capacity. 

  How does the state support the industry?

Y.Nedashkovsky: Ukrainian Cabinet of Ministers  
adopted a program for the development of hydropower 
up to 2026.

  Was it done in 2016?

Y.Nedashkovsky: Yes. The program envisages the 
continuation of hydropower development as a source 
of renewable energy, plans the construction of new 
hydroelectric power stations and pumped hydroelectric 
energy storage. A very serious accent is made on the 
development of hydro accumulative capacities of the 
PHES. Thanks to the work of the hydroelectric power 
stations now it is possible to accumulate energy during 
its low consumption in the country’s energy system by 
pumping water from the lower reservoir of the PHES 
to the upper one, and to use this energy during peak 
growth of consumption by pouring water from the upper 
reservoir to the bottom to produce additional electricity 
on hydraulic turbines of the PHES. For example, in the 
periods of evening and morning water supply peaks. 
The presence of hydro accumulating power plants 
contributes to the work of nuclear power plants in their 
optimal mode - the so-called basic load (i.e. work at a 
constant level of power, without unloading).

And finally in our conversation we can go directly to 
Energoatom. This is a state-owned company, which is 
still in the status of unitary state-owned enterprise.

  What does Unitarian mean?

Y.Nedashkovsky: For simplicity of understanding, 
it is not a joint-stock company. This is an enterprise 
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І нарешті у нашій розмові ми можемо перейти без-
посередньо до «Енергоатому». Це – державна ком-
панія, яка поки що перебуває у статусі унітарного 
державного підприємства.

  Що означає унітарна?

Ю.Недашковський: Для простоти розуміння, уні-
тарна – це не акціонерне товариство. Це підпри-
ємство, вся власність якого належить державі. 
Все майно «Енергоатому» перебуває в державній 
власності. Якби компанія була акціонерним товари-
ством, держава володіла би тільки акціями, а майно 
належало б акціонерному товариству, а у нашому 
випадку все майно – державне. Щоправда, з лютого 
минулого року в нас стартував процес корпорати-
зації. Якщо коротко, ідея така – «Енергоатом» ста-
не акціонерним товариством, але із збереженням у 
держави 100% акцій.

  Це вигідніше у якому сенсі?

Ю.Недашковський: Це більш гнучка схема діяльно-
сті: акціонерне товариство може створювати різні 
організаційні форми, зокрема спільні підприємства 
з іншими товариствами, залучати інвестиції, спіль-
но розширювати свою діяльність на внутрішньому 
і зовнішніх ринках. Треба сказати, що багато наших 
іноземних партнерів надзвичайно зацікавлені у роз-
ширенні співпраці з «Енергоатомом» – у створенні 
спільних виробництв, спільному інвестуванні тощо. 
Але статус унітарного державного підприємства не 
дозволяє сьогодні це зробити.

  А як на сьогодні почувається атомна енерге-
тика України?

Ю.Недашковський: Україна отримала у спадщину 
від Радянського Союзу достатньо потужну ядерну 
галузь, але з усіма її недоліками. У тому числі й з 
проблемою подолання наслідків Чорнобильської 
аварії та необхідністю дострокового закриття ЧАЕС. 
І за роки незалежності було не тільки усунено при-
таманні реакторам радянського дизайну дефіцити 
безпеки, але й успішно реалізовано нові програми 
модернізації, спрямовані на подальше підвищення 
безпеки, у тому числі й щодо вжиття додаткових за-

whose property belongs to the state. All property 
of Energoatom is in state ownership. If the company 
were a joint-stock company, the state would own only 
shares, and the property would belong to a joint-stock 
company, and in our case all the property belongs to 
the state. However, since February last year, we have 
started the corporatization process. In short, the idea 
consists in that Energoatom will become a joint-stock 
company, but with the preservation of the state 100% 
of the shares.

  In what sense is it profitable?

Y.Nedashkovsky: This is a more flexible scheme of 
activity: a joint-stock company can create various 
organizational forms, including joint ventures with other 
companies, attract investments, jointly expand their 
activities in the domestic and foreign markets. I must 
say that many of our foreign partners are extremely 
interested in expanding cooperation with Energoatom 
in creating joint ventures, joint investment, etc. But the 
status of a unitary state enterprise today does not allow 
doing this.

  And what could you say about the state of 
Ukraine’s atomic energy?

Y.Nedashkovsky: Ukraine inherits from the Soviet 
Union sufficiently powerful nuclear industry, but with all 
its shortcomings, including the problem of overcoming 
the consequences of the Chernobyl accident and the 
need in early shot downing of the Chernobyl nuclear 
power station. And since independence we were not 
only eliminated the Soviet design reactors inherent lack 
of security, but also successfully implemented new 
modernization program to further safety improvement, 
including additional measures on the experience 
of the accident in 2011 at the nuclear power station 
Fukushima Daiichi» in Japan. It should be noted that 
the continuous improvement of safety is a continuous 
process as new knowledge, new technologies and 
experience emerge.

We also need to keep in mind that our nuclear power 
plants were mostly built about 30 years ago, and at that 
time there was still insufficient knowledge about the 
properties of irradiated materials and the possibilities 

ходів з урахуванням досвіду аварії 2011-го року на 
АЕС «Фукусіма-Даїчі» в Японії. Слід відзначити, що 
безперервне підвищення безпеки є постійним про-
цесом у міру того, як з’являються нові знання, нові 
технології і досвід.

Також потрібно пам’ятати і про те, що наші атомні 
електростанції  в основному були побудовані близько 
30 років тому, а на той час ще не було достатніх знань 
стосовно властивостей матеріалів, які опромінюють-
ся, можливостей експлуатації корпусу реактора біль-
ше ніж 30 років. Тому, виходячи з дуже консерватив-
них підходів, було назначено проектний строк служби 
енергоблоків – 30 років. Сьогодні ми бачимо можли-
вість продовжити його ще щонайменше на 20 років, 
і активно виконуємо всі необхідні для цього заходи. 

Одне з наших основних завдань сьо-
годні – збереження існуючого парку 
реакторних установок і отримання 
необхідного ресурсу часу для підго-
товки до нового ядерного будівниц-
тва і подальшого розвитку вітчизня- 
ної атомної енергетики. 

До того ж, це економічно дуже вигідно. Порівняйте. 
Затрати на продовження строку експлуатації одно-
го енергоблоку потужністю 1000 МВт становлять 
близько 300 млн доларів США. А його будівництво 
«з нуля» – щонайменше 7 млрд євро.

  Який термін часу Ви маєте на увазі, коли го-
ворите про наступні роки експлуатації технічного 
оновлення?

Ю.Недашковський:  Це – наступні 20 років або 30 
років. Наразі картина така – «Енергоатом» експлу-
атує 15 атомних енергоблоків. Для  7 з них термін 
експлуатації вже сплинув, і ми отримали ліцензію на 
продовжений строк служби, виконавши необхідний 
комплекс заходів, передбачений чинним законодав-
ством з ядерної та радіаційної безпеки. Про які за-
ходи мова? Перше і основне – підвищення безпеки. 
Йдеться про унеможливлення повтору сценаріїв, які 

of the reactor shell operating for more than 30 years. 
Therefore, based on very conservative approaches, 
the designed lifetime of the power units was set at 30 
years. Today we see the opportunity to continue it for 
at least 20 years, and actively carry out all necessary 
measures for this. 

One of our main tasks today is to preserve 
the existing park of reactor plants and 
obtain the necessary time resource to 
prepare for a new nuclear construction 
and further development of domestic 
nuclear power. 

In addition, it is economically very profitable. Compare 
it. Expenditures for extending the lifetime of one 
power unit of 1000 MW are about $300 million. And its 
construction from the very beginning is about at least 
7 billion euros. 

  What period of time do you have in mind 
talking about the next years of a technical upgrade 
operation?

Y.Nedashkovsky: I mean next 20 or 30 years. Currently, 
the picture is as follows: Energoatom operates 15 
nuclear power units. For 7 of them, the service life 
has already expired, and we received a license for 
extended service life by completing the necessary set 
of measures provided for by the current legislation on 
nuclear and radiation safety. What measures are being 
discussed? First and foremost those for  increasing 
security. The problem is that it is impossible to repeat 
the scenarios that occurred during the accidents at 
the Triple Mile Island nuclear power station (USA), 
led to the Chornobyl catastrophe, a severe accident 
at the Japanese Fukushima-Daiichi NPP, and so 
on. All measures planned for these purposes must 
be carried out before deciding on the operations 
continuation. Reports on their implementation should 
receive positive conclusions from the state expert 
assessment on nuclear and radiation safety and be 
agreed upon by the regulatory body - the State Nuclear 
Regulatory Inspectorate of Ukraine. It is a question 
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мали місце під час аварій на АЕС Трі-Майл-Айленд 
(США), призвели до Чорнобильської катастрофи, 
важкої аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даїчі» 
тощо. Всі заплановані для цих цілей заходи мають 
бути виконані перш, ніж прийняти рішення про про-
довження експлуатації. Звіти з їх виконання мають 
отримати позитивні висновки державної експертизи 
з ядерної та радіаційної безпеки і бути погодженими 
регулюючим органом – Держатомрегулювання Укра-
їни. Мова йде про модернізацію, заміну обладнання, 
що відпрацювало свій ресурс, впровадження нових, 
удосконалених видів обладнання, новітніх техноло-
гій, посилення існуючих систем безпеки тощо.

Друге – це заходи інжинірингового характеру. Ми 
повинні виконати повну переоцінку безпеки за усі-
ма можливими сценаріями і чинниками, виконати 
всі необхідні дослідження і розрахунки для підтвер-
дження того, що енергоблок, щодо якого прийма-
ється рішення про продовження строку експлуа-
тації, повністю відповідає всім сучасним вимогам з 
безпеки і надійності.

  Це – просто неймовірна робота!

Ю.Недашковський: Так. Колосальна. І «Енергоа-
том» виконує все це як власними силами, так і з за-
лученням спеціалізованих організацій.

  Чи опікується держава енергетичною галуз-
зю? Чи критикують Вашу роботу? 

Ю.Недашковський: Критика є і різна. Є справедли-
ва, але є й така, що не має під собою жодного під-
ґрунтя. Хоча, заради справедливості слід відзначи-
ти, що у відкритому суспільстві саме так і має бути. 
І ми спокійно до цього ставимося. Ми дуже прозорі. 
Всю інформацію, яка турбує суспільство, ми надає-
мо. І хочу додати, що перш, ніж продовжити термін 
служби енергоблоку, спочатку треба провести спе-
ціальні заходи громадського характеру – громад-
ські обговорення і слухання. Навіщо? Це не тільки 
вимоги чинного законодавства. Це повністю відпо-
відає і нашій меті – надати можливість будь-якому 
громадянину поставити питання, які його турбують,
і отримати на них фахову відповідь, як під час без-
посереднього спілкування, так і на офіційному сайті.

of modernization, replacement of equipment that 
has worked out its resource, the introduction of new, 
modern types of equipment, advanced technologies, 
strengthening of existing security systems, etc.

The second is engineering measures. We must 
complete a full reassessment of safety in all possible 
scenarios and factors, perform all necessary research 
and calculations to confirm that the power unit, on which 
the decision on extending the lifetime is taken, fully 
meets all modern safety and reliability requirements.

  It’s an incredible work!

Y.Nedashkovsky: Sure. Colossal work. And Energo-
atom performs all this on its own, with the involvement 
of specialized organizations.

  Does the state take care of the energy industry? 
Is your work being criticized?

Y.Nedashkovsky: Criticism is different. There is a fair 
one, but there is one that does not have any grounds for 
it. Although, for the sake of justice, it should be noted 
that this is the way it should be in an open society. 
And we are calm about this. We are very transparent. 
We provide all the information that concerns society. 
And I want to add that, before extending the life of the 
power unit, first of all it is necessary to carry out special 
measures of a public nature - public discussions and 
hearings. Why? This is not only the requirements of the 
current legislation. It is fully consistent with our goal - to 
give an opportunity to any citizen to ask questions that 
concern him and receive a professional answer, both 
during direct communication and on the official site.

  It reminds the measures to improve literacy.

Y.Nedashkovsky: Not at all. The population of Ukraine 
is quite competent. We, for our part, are grateful to all 
those who are not indifferent, who are interested in the 
problems of our industry, regardless of how they are 
concerned with it. For the possibility of constant informing 
of the population, we have special information centers 
on the site of each nuclear power plant. Anyone who 
wants to get acquainted with the work of the NPP can 
visit them, see excellent demonstration materials and get 

  Нагадує заходи з підвищення грамотності.

Ю.Недашковський: Не зовсім. В Україні грамотне 
населення. Ми ж зі свого боку вдячні всім небай-
дужим, які цікавляться проблематикою нашої галузі 
незалежно від того, як вони до неї ставляться. Для 
можливості постійного інформування населення у 
нас на майданчику кожної атомної електростанції 
функціонують спеціальні інформаційні центри. Кож-
ний бажаючий ознайомитися з роботою АЕС може 
їх відвідати, ознайомитися з чудовим демонстрацій-
ними матеріалами і отримати відповіді на всі свої 
питання. Крім того, для студентів, які бажають про-
йти спеціальне навчання в «Енергоатомі», ми щоріч-
но проводимо так звану весняну школу.

  Таких бажаючих багато?

Ю.Недашковський:  Їх чимало, але ми набираємо 
за умовами конкурсу, тобто – лише кращих. У нас 
ще є літня школа, і теж студентська.

  Чи маєте ви якийсь зворотній зв’язок від та-
кого спілкування?

Ю.Недашковський: Основне завдання – нада-
ти можливість громадянам отримати всю інфор-
мацію, яка їх цікавить. І ще це дуже корисно для 
нас, тому що ми враховуємо думку громадськос-
ті, коли плануємо ті чи інші проекти. Наприклад, 
рішення про будівництво нових ядерних об’єктів 
приймаються виключно українським парламентом, 
це встановлено спеціальним законом. Парламент 
приймає рішення лише з урахуванням думки те-
риторіальних громад, які мають надати свою згоду 
на відведення землі під новий ядерний енергоб-
лок. І запевняю вас, що парламентарі, голосуючи 
за те чи інше рішення, дуже сильно орієнтуються 
на громадське сприйняття, адже це їх електорат, 
їх виборці.

  Український енергетичний сектор відстає у 
розвитку від  європейського?

Ю.Недашковський: Повторю іще раз: наші енерго-
блоки радянської конструкції мали у минулому певні 
дефіцити безпеки. Це свого часу було встановлено 

answers to all their questions. In addition, for students, 
who wish to undergo a special training at Energoatom, 
we annually conduct the so-called spring school.

  Do you have many volunteers? 

Y.Nedashkovsky: There are a lot of them, but we are 
recruiting on the terms of the competition, that is, only 
the best ones. We still have a summer school, and also  
student courses.

 Do you have any feedback from such 
communication?

Y.Nedashkovsky: The main task is to enable citizens 
to get all the information they are interested in. And it 
is also very useful for us because we take into account 
public opinion when plan some projects. For example, 
the decision about the construction of new nuclear 
facilities is made solely by the Ukrainian parliament, 
it is established by a special law. Parliament makes 
decision only on the basis of the opinion of the territorial 
communities that has to give their consent to the 
withdrawal of land for a new nuclear power unit. And 
I assure you that parliamentarians, voting for one or 
another decision, are very much oriented towards public 
perception, because it is their electorate, their voters.

  Does Ukrainian energy sector lag behind in 
development from the European one?

Y.Nedashkovsky: I repeat once again: our Soviet-made 
power units had some security deficiencies in the past. 
It was once established by the IAEA experts, but today 
all security deficiencies have been eliminated and all 
recommendations have been taken into account.

But we never stop there. The Government-approved 
Unified Safety Improvement Program, which takes into 
account the new experience of exploitation, including 
the Post-Fukushima one, is being implemented. This 
program is approved by European expert organizations 
and is partially co-funded by international financial 
organizations. Approximately 30% of the total value 
(600 million euros) is EBRD and Euratom loans, the 
rest is its own (tariff) funds to Energoatom. We fully 
implement this program - we will proceed to implement 
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експертами МАГАТЕ, але на сьогодні всі дефіцити 
безпеки усунуто і всі рекомендації враховано. 

Але ми ніколи не зупиняємося на досягнутому. За-
раз реалізується затверджена урядом Комплек-
сна зведена програма з підвищення безпеки, яка 
враховує новий досвід експлуатації, у тому числі 
й постфукусімський. Ця програма схвалена євро-
пейськими експертними організаціями і частково 
співфінансується міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями.  Приблизно 30% від загальної вартості 
(600 млн. євро) – це кредити ЄБРР і Євратому, реш-
та – власні (тарифні) кошти Енергоатому. Виконає-
мо в повному обсязі цю програму – приступимо до 
реалізації наступної. Процес вдосконалення і підви-
щення рівня безпеки з урахуванням нових знань є 
безперервним. Це, якщо хочете, наша філософія.

Слід також взяти до уваги те, що атомна енергетика 
не може розвиватися ізольовано в одній країні, тому 
«Енергоатом» – невід’ємний  член світової ядерної 
спільноти. У 1989 році після Чорнобильської аварії 
була утворена Всесвітня асоціація операторів АЕС 
(ВАО АЕС, WANO). «Енергоатом» є активним членом 
цієї Асоціації. Особисто я вже багато років, почина-
ючи з 2005-го, є членом Всесвітньої Ради керуючих 
ВАО АЕС. Місія WANO полягає у сприянні підвищен-
ню ядерної безпеки всіх її членів шляхом періодично-
го проведення партнерських перевірок кожної АЕС.

Як це відбувається на практиці? Потужна команда 
експертів приїжджає 1 раз на 4 роки на кожну атом-
ну електростанцію та інспектує її. За результатами 
цієї перевірки місія надає керівництву АЕС (і Ком-
панії) конфіденційний звіт зі своїм баченням недолі-
ків, сильних і слабких сторін, та із рекомендаціями 
щодо покращення експлуатації. Через 2 роки відбу-
вається повторна місія, яка перевіряє яким чином 
враховано її рекомендації. Якщо ж АЕС не може 
впоратися з якоюсь проблемою самотужки, то вона 
має право замовити міжнародну місію технічної під-
тримки. В такому разі формується група найкращих 
світових експертів у цій галузі, яка приїжджає і на-
дає необхідну технічну підтримку.

У рамках ВАО АЕС АЕС усього світу обмінюються 
спеціальними уніфікованими показниками своєї ро-

the following one. The process of improving the level 
of security on the basement of new knowledge is 
continuous. This is our message and mission.

It should also be taken into attention that nuclear 
energy can not develop in isolation in one country, 
and therefore Energoatom is an integral part of the 
world nuclear community. In 1989, after the Chernobyl 
accident, the World Association of Nuclear Operators 
(WANO, WANO) was formed. Energoatom is an active 
member of this Association. Personally, I have been a 
member of the World Wide Management Board of the 
Nuclear Power Plant for many years, since 2005. The 
WANO mission is to promote nuclear safety of all its 
members by periodic partner inspections of each NPP. 

How is it realized practically? A powerful team of 
experts comes every 4 years to each nuclear power 
plant and inspects it. Using the results of this review, 
the mission provides the management of the NPP 
(and the Company) with a confidential report with its 
vision of disadvantages, strengths and weaknesses, 
and recommendations for improvement of operation. 
After 2 years, there is a repeat mission that checks 
how its recommendations are taken into account. If 
the NPP can not cope with any problem on its own, 
then it has the right to order an international technical 
support mission. In this case, a group of the world’s 
best experts in the field, who comes and provides the 
necessary technical support, is formed.

Within the framework of the WANO NPPs around the 
world exchange the special unified indicators of their 
work (about 11). Analyzing this information, I have 
every reason to assert that Ukrainian NPPs occupy a 
very respectable place in the world of nuclear power 
industry. 

  Probably such information is very important for 
company management.

Y.Nedashkovsky: Absolutely, in the first place it is 
for management board. Identify problem areas and 
get recommendations for their elimination.  Each 
General Director of the NPP is interested in obtaining 
an independent, highly qualified conclusion and 
recommendations. Taking into account the latest 

боти (їх близько 11). Аналізуючи цю інформацію, я 
маю всі підстави стверджувати, що українські АЕС 
посідають гідне місце у світовій ядерній енергетиці. 

  Напевно, така інформація дуже важлива для 
керівництва компанії.

Ю.Недашковський:  Абсолютно точно, в першу 
чергу це – для керівництва. Виявити проблемні міс-
ця і отримати рекомендації для їх усунення. Кожен 
генеральний директор АЕС зацікавлений отримати 
незалежний висококваліфікований висновок і ре-
комендації, з урахуванням найновітнішого міжна-
родного досвіду і найкращих практик. Загалом ВАО 
АЕС працює за двома принципами – колективна від-
повідальність і конфіденційність.

  Що у цьому найважливіше та найголовніше?

Ю.Недашковський: Найважливіше – отримана ін-
формація та рівень експертів, які інспектують елек-
тростанції. Наприклад, якщо «Енергоатом» бере 
участь в партнерських перевірках зарубіжних АЕС, 
то відправляє туди своїх фахівців як правило на рів-
ні не нижче головного інженера, генерального ди-
ректора атомної станції, генерального інспектора. 
Це люди з глибокими знаннями і колосальним до-
свідом експлуатації, які здатні своїми очима поба-
чити те, що не побачить людина нижчої кваліфікації 
чи посадового рівня. І відповідно світові експерти 
такого ж високого рівня приїздять до нас.

  Юрій Олександрович, що ви як топ-мене-
джер державної компанії  можете сказати про 
інвестиційний клімат в Україні?

Ю.Недашковський:  Якщо є бажання, щоб до нас 
заходили серйозні іноземні інвестиції, нашому уря-
ду і парламенту треба дуже багато чого зробити. 
Не секрет, що серйозний міжнародний бізнес при-
ходить тільки тоді, коли він розуміє, що в країні діє 
стабільне законодавство – в першу чергу фіскальне 
і дозвільне, що воно не змінюватиметься під полі-
тичну кон’юнктуру, що його можна вивчити раз і 
назавжди, і воно захищатиме права бізнесмена, що 
його бізнес у нього не заберуть, що законні інтереси 
можна відстояти у справедливому суді.

international experience and best practices. In general, 
WANO has two principles - collective responsibility and 
confidentiality.

  What is the most important and the main in this? 

Y.Nedashkovsky: Information is the most important, 
the information received and the level of experts who 
inspect power plants. For example, if Energoatom 
participates in partner inspections of foreign nuclear 
power plants, it sends its specialists there, as a rule, 
at a level not lower than the Chief Engineer, Director 
General of the Nuclear Power Plant, General Inspector 
General. These are people with deep knowledge and 
tremendous experience of exploitation that can see 
with their own eyes what people will not see in a lower 
qualification or in  an official level. And, according to the 
same high level, world experts come to us. 

  Yuri, as a top-manager of a state-owned 
company, what can you say about the investment 
climate in Ukraine?

Y.Nedashkovsky: If there is a desire for serious foreign 
investment, come to us, our government and parliament 
have a lot to do. It is not a secret that a serious 
international business comes only when it realizes that 
there is a steady law system in the country - first of all 
fiscal and permissive, that it will not be changed under 
the political situation that it can be studied once and 
for all, and it will protect the rights of a businessman 
and guarantees that his business will not be stolen, that 
legal interests can be defended in a fair trial.

The second question is the return on investments. 
Above all we must be able to make it legal, provide 
profit repatriation, or even better to give an incentive 
and opportunity to invest in its development in Ukraine. 
Summarizing  all this facts,  I would say that describe  
investment climate in Ukraine as favorable, would be, 
in my opinion, very optimistic. Ukraine still has raider 
attacks. Energoatom itself perfectly feels it all. For 
example, before last year, our company had been 
working almost 6 months on blocked accounts via 
artificial judgments of this court with a non-existent debt 
to fictitious companies registered in the apartment in the 
regional center. Such problems have to go away forever. 
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Друге питання – це повернення інвестицій.  Перш 
за все треба мати можливість їх легально заробити, 
мати можливість репатріації прибутку, а ще краще – 
мати стимули і можливість вкладати його у розвиток 
в Україні. Виходячи з усього цього, говорити про те, 
що зараз в Україні сприятливий інвестиційний клі-
мат, було б, на мій погляд, дуже оптимістичним. В 
Україні й досі залишилося рейдерство. І «Енергоа-
том» на собі все це чудово відчуває. Наприклад, по-
заминулого року наша компанія практично 6 місяців 
пропрацювала із заблокованими рахунками через 
штучно створений судовими рішеннями всіх інстан-
ції неіснуючий до цього борг перед фіктивним під-
приємством, зареєстрованим на квартирі в облас-
ному центрі. Такого роду проблеми мають назавжди 
відійти у минуле.

  На Ваш погляд, з чого треба починати?

Ю.Недашковський: Проблеми потрібно вирішувати 
комплексно і одночасно. Закони повинні захищати 
бізнес, зокрема від банального рейдерства. Необ-
хідно вивести на світло ту добру половину бізне-
су, яка сьогодні функціонує в тіні. Треба вирішити 
врешті-решт питання ринку землі, якого сьогодні 
немає. Як без ринку землі сюди може зайти дов-
гостроковий інвестор? Це серйозний стримуючий 
фактор. Необхідна ефективна й не корумпована су-
дова система, правоохоронні органи.

Цей класичний добре відомий ряд можна продов-
жувати.  Що робити – відомо, тут не потрібно ви-
находити велосипед заново. Інша справа – як? І 
особливо – хто буде це робити? За моїм особистим 
переконанням, з усіма цими завданнями змогла би 
впоратися команда хороших професіоналів-патріо-
тів на кожному ключовому напрямку реформуван-
ня. Проблеми, створені людьми, можуть бути вирі-
шені кращими людьми. Таких на своїх постах має 
бути більше певної критичної маси.

  What do you think we should start from?

Y.Nedashkovsky: Problems need to be solved 
complexly and simultaneously. Laws must protect the 
business, including banal raiding. It is necessary to bring 
to publicity that good half of the business operates in 
the shadow today. It is necessary to solve the question 
of the land market. How can a long-term investor come 
in without a land market? This is a serious deterrent. 
We need an effective and not corrupted judicial system 
and law enforcement agencies.

This classic well-known series can be continued. What 
to do - it is known, there is no need to reinvent the 
wheel. Another thing - how? And especially - who will 
do it? According to my personal conviction, a team 
of good patriot professionals in each of the key areas 
of reform would be able to handle all these tasks. 
Problems created by people can be solved by the best 
people. 
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The current model of the energy market 
does not attract investors

Поточна модель енергоринку 
не приваблює інвесторів

Інтерв’ю з керівником департаменту з регуля-
торної політики ДТЕК Юлією Носулько про те, 
навіщо Україні реформа енергетичного ринку.                                           

Усе частіше серед топ-менеджерів великих компа-
ній в Україні з’являються представники слабкої пре-
красної половини людства, які за рівнем професіо-
налізму не поступаються чоловікам. Юлія Носулько, 
керівник департаменту з питань регуляторної полі-
тики компанії ДТЕК, доводить, що добре розбира-
тися в енергетичному ринку допомагає не стать, а 
розум, інтерес та бажання змін. І найголовніше – 
любов до своєї Батьківщини та прагнення зробити 
її кращою. Саме ці почуття стають каталізатором у 
починанні реформ і не дозволяють зупинятися, а 
навпаки, змушують робити країну успішнішою, щоб 
не залишати майбутньому поколінню «хвости» неви-
рішених попередниками проблем.

Юлія Носулько розповіла виданню LDaily про під-
водні камені реформи ринку електроенергії, а також 
про те, чому необхідно змінити правила гри.

 Зараз енергоринок України готується до 
масштабної реформи. І це вже не перші зміни на 
ринку електроенергії за часи незалежності Укра-
їни. На Вашу думку, коли насправді почалася 
масштабна реформа?

Interview with Yulia Nosulko, Head of the DTEK 
Regulatory Policy Department, on why Ukraine 
should reform the electricity market.

More often than not, women are becoming the top 
managers of large Ukrainian companies, possessing 
no less professionalism than men. Yulia Nosulko, 
Head of the DTEK Regulatory Policy Department, 
proves that only your mind, interest, and the 
openness to changing is what matters in making 
you well versed in the electric energy market. And 
most importantly – the love for the Motherland and 
the desire to make it better. These feelings alone 
make up the catalyst of introducing reforms, and 
they never let you stop, but, on the contrary, compel 
to make the country more successful, in order not to 
leave the future generation with problems unresolved 
by predecessors.

Yulia Nosulko told LDaily about the pitfalls of the 
electricity market reform, as well as why it was 
necessary to change the rules of the game.

 The electricity market of Ukraine is now 
preparing for a large-scale reform. And this is not 
the first change in the electricity market during the 
time of Ukraine’s independence. In your opinion, 
when did the large-scale reform truly start?

Ю.Носулько: Ми ринок реформуємо з 1995 року. У 
той час ініціатива надходила від міністра енергетики 
Олексія Шеберстова. Його надихнуло те, як працює 
енергетика в Європі, зокрема, у Великій Британії. 
Пізніше британська модель була взята за основу 
для українського ринку. Це стало першим кроком у 
переході до європейських стандартів.

• Реформа почалася з того, що були розділені ве-
ликі виробничі енергетичні компанії, які об’єдну-
вали кілька областей, виробляли, розподіляли й 
поставляли електроенергію. Тобто створюва-
лися окремо генеруючі підприємства й окремо 
підприємства, які розподіляли електроенергію 
та продавали її кінцевим споживачам – обленер-
го. Це був перший етап.

• На другому етапі на базі державної компанії НЕК 
«Укренерго» було сформовано відокремлений 
підрозділ – «Енергоринок», який у подальшому 
став самостійним підприємством – оператором 
оптового ринку електроенергії. Реалізовувати 
цю найпершу реформу українцям допомагали 
британські консультанти й USAID.

• Потім було розроблено Договір між членами 
Оптового ринку електроенергії, підписаний во-
сени 1996 року його членами. Він діє й зараз, у 

Yu.Nosulko: We have been reforming the market since 
1995. At that time, the initiative came from Oleksii 
Sheberstov, the Minister of Energy. He was inspired by 
how energy markets function in Europe, in particular, in 
the UK. The British model was later taken as the basis 
for the Ukrainian market. This was the first step in the 
conversion to European standards.

• The reform began with a separation of those large 
industrial energy companies, which have been 
producing, distributing and supplying electricity 
over several regions. That is, enterprises were 
segregated into those generating electricity and 
those distributing and selling it to end users 
(regional power distribution companies). This was 
the first stage.

• At the second stage, “Energorynok”, a separate 
subdivision, which later became an independent 
enterprise – the wholesale electricity market 
operator, has been formed on the basis of the 
state-owned NEC Ukrenergo. British advisors 
and USAID helped Ukrainians to implement this 

       first reform.

• Then the Agreement between the members of the 
Wholesale Electricity Market was developed and 
signed in autumn 1996. It is valid now – in 2016 it 
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2016 році саме виповнилося 20-річчя його під-
писання. І на сьогодні ринок усе ще функціонує 
на основі цього документа.

Модель працює так: «Енергоринок» – 
державне підприємство, яке є єди-
ним покупцем усієї генеруючої в країні 
електроенергії та єдиним її продав-
цем для постачальників. Весь потік 
електроенергії та грошей проходить 
через нього й не може обійти ніяким 
чином. Тобто безпосередньо електро-
енергію можуть продавати тільки 
невеликі виробники – маленькі стан-
ції, це обумовлено в ліцензіях.

  Які головні мінуси того, що ринок електрое-
нергії повністю підконтрольний державі?

Ю.Носулько: Проблема в тому, що ні енергокомпанії 
не можуть впливати на свою діяльність у середньо-
строковій, а тим більше довгостроковій перспекти-
ві, ні споживачі не можуть знайти баланс інтересів 
зі своїм постачальником. Якби працював ринок, то 
цілком імовірно, що не було б віялових відключень, 
які ми пережили в 2014 році. Очевидно, що в такій 
ситуації короткостроково виросла б ціна через важ-
кі умови. Але це закони ринку.

Так працює система збалансування попиту і пропо-
зиції.

2010 року Україна приєдналася до Європейського 
Енергетичного Співтовариства. У рамках цієї спіль-
ноти й Угоди про асоціацію з ЄС ми взяли на себе 
зобов’язання імплементувати європейське законо-
давство у сфері електроенергетики. На той момент 
це був другий енергопакет. І власне запропонована 
модель повторювала ту, що існує у всій Європі, – лі-
бералізовану модель ринку. Вона так і не була впро-
ваджена. У липні 2017 року набув чинності Закон 

was the 20th anniversary of its signing. And today
the market is still functioning on the basis of this
document.

The model works like this: “Energorynok” 
is a state-owned enterprise, which is the 
sole buyer of all electricity generating 
in the country and its sole seller for 
suppliers. The whole flow of electricity 
and money passes through it and cannot 
circumvent it by no means. That is, direct 
sales of electricity can only be made 
by small producers – small stations, as 
stipulated in licenses.

  What are the main disadvantages of the fact 
that the state fully controls the electricity market?

Yu.Nosulko: The problem is that neither the energy 
companies can influence their activity in the medium, 
and even more so in the long-term outlook, nor 
consumers can find a balance of interests with their 
supplier. If the market worked, then it’s likely that there 
would be no rotating outages that we experienced in 
2014. Obviously, in such a situation, the price would 
increase in short term due to difficult conditions. But 
these are the market laws.

This is how balancing of supply and demand works.

In 2010, Ukraine joined the European Energy Community. 
Within this membership and the Association Agreement 
with the EU, we are committed to implement the 
European legislation in the energy sector. At that 
moment it was the second energy package. And 
indeed, the proposed model repeated the one that 
exists throughout Europe – a liberalized market model. 
It has never been implemented. In July 2017, the Law 
of Ukraine “On the Electricity Market” came into force, 
launching the current reform. The Third energy package 
of the European Union was the basis of the law.

України «Про ринок електричної енергії», що поклав 
початок поточній реформі. В основу закону було по-
кладено Третій енергетичний пакет Європейського 
Союзу.

Європа переживала відкриття ринку поступово. 
Спочатку у вільний ринок випускалися найбільші за 
потужністю споживачі, через якийсь період – серед-
ні, а ще згодом – усі, включно з населенням. Однак 
у нас процес ущільнюється до неможливості через 
брак часу, тому доводиться відкривати все й відра-
зу. На реформу в Україні відведено два роки, з них 
12 місяців уже позаду.

  Розкажіть докладніше, як може змінитися 
український енергоринок?

Ю.Носулько: Відповідно до закону, планується 
створити кілька ринкових сегментів. Перший – це 
двосторонні договори: будь-який споживач / поста-
чальник може укласти договір з будь-яким вироб-
ником і купувати електроенергію безпосередньо в 
нього. Але тут потрібно враховувати, що електрое-
нергія – це не просто кВт/год. Електроенергія – це 
ще й певний графік, за яким вона споживається як 
населенням, так і промисловими підприємствами, 
сферою обслуговування. Відповідно, коли ви з ки-
мось укладаєте контракт, ви не тільки домовляєтеся 
купувати певну кількість кіловат-годин на місяць. Ви 
повинні домовитися про те, як це виглядатиме про-
тягом доби, в який період ви використовуєте більше 
електроенергії, а в який – менше.

Наприклад, ви уклали договір на місяць, півроку 
чи рік. Але прогнозувати споживання електрое-
нергії в такому часовому інтервалі досить важко. 
Тут на допомогу приходить внутрішньоденний ри-
нок (торгується електроенергія сьогодні на сьо-
годні, але на три години вперед) і ринок на добу 
вперед (продається електроенергія сьогодні на 
завтра відповідно по кожній годині). Таким чином, 
ми вже можемо наблизитися до того реального 
споживання, яке собі плануємо. І нарешті ринок 
реального часу – балансуючий ринок. Тут уже в 
разі недотримання заявленого раніше графіка, при 
відхиленні в більшу чи меншу сторону, доведеться 
заплатити штраф.

Europe had been making their market open in a 
progressive way. First, the largest consumers were put 
into the free market, after a certain period – the average 
ones, and afterwards – all consumers, including the 
households. However, in Ukraine this process is 
becoming busier at max because of the lack of time, 
so we have to open everything at once. Ukraine was 
given two years for the reform, 12 months of which are 
already behind.

  Tell us more about how the Ukrainian energy 
market may change?

Yu.Nosulko: According to the law, it is planned to 
create several market segments. The first segment 
refers to bilateral agreements: any consumer / supplier 
may enter into an agreement with any producer and 
purchase electricity directly from him. However, we 
should keep in mind that electricity is not just kilowatts 
per hour. Electricity is also an established schedule 
by which it is consumed both by the households and 
by the industrial enterprises and the service sector. 
Accordingly, when you enter into agreement with 
someone, you not only agree to buy a certain number 
of kilowatt-hours per month. You have to agree on how 
it will measure up during the day, in which period you 
will use more electricity, and in which – less.

For example, you have entered into an agreement for a 
month, a half year or a year. But predicting electricity 
consumption in such a time interval is quite difficult. 
Here, the intraday market will help you (where electricity 
“today-for-today” is sold, but three hours ahead) and 
the day-ahead market (where electricity is sold “today-
for-tomorrow” on an hourly basis respectively). This way 
we can shorten the gap between the real consumption 
and the one we have been planning. And finally, the 
real-time market — the balancing market. Here, in 
case of failure to comply with the schedule previously 
announced, in the event of upward or downward 
deviation, you will have to pay a fine.

  Is there any criticism of such changes?

Yu.Nosulko: Many populists are now claiming that 
this reform will open the market for large consumers 
who will buy cheap electricity from the state-owned 
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  Чи є вже критика на адресу таких змін?

Ю.Носулько: Зараз багато популістів заявляють, що 
ця реформа приведе на ринок великих споживачів, 
які куплять дешеву електроенергію в державного 
підприємства «Енергоатом», а всі інші сидітимуть із 
дорогою електроенергією. По-перше, атомники про-
сто не можуть продати електроенергію таким чином, 
щоб покрити всі потреби того, хто купує. Зокрема, 
продати всім бажаючим необхідний їм графік.

А по-друге, є ще одна логічна штука, про яку всі забу-
вають. А чому атомники повинні продавати електро-
енергію дешевше? Не варто забувати, що в них теж 
є потреби в розвитку компанії. Вони теж мають про-
блеми з відтоком кваліфікованих кадрів за кордон.

  У такому разі держава повинна зберігати 
свій контроль над ринком?

Ю.Носулько: Якщо подивитися на європейський 
досвід, то попри лібералізацію ринку все-таки дер-
жава забезпечує певний контроль, наприклад, 
пред’являються серйозні вимоги до відкритості да-
них. Але як працюють європейські інституції? Вони 
до певної міри працюють постфактум, тобто якщо 
щось сталося і в антимонопольному органі вбача-
ють у цьому порушення, вони починають розсліду-
вання. Якщо компанія справді допустила порушен-
ня, то результат і санкції будуть такими, що іншим 
учасникам ринку навряд чи захочеться повторити 
подібний досвід. Тобто над тобою не стоять кожен 
день із перевірками, але якщо допущено порушен-
ня, то й покарання буде відповідним.

  І все-таки, ви впевнені, що в нас приживеть-
ся ця реформа?

Ю.Носулько: Мені особисто прикро за те, що на-
магаємося реформуватися вже дуже багато років, 
але ніяк не прийдемо до втілення реформи. Коли 
ми починали реформу ринку в 1995–1996 роках, 
я працювала в Регуляторі (сьогодні – НКРЕКУ). На 
той момент з усіх пострадянських країн ми були 
лідером реформ. І сьогодні дуже прикро усвідом-
лювати, що ми ці лідерські позиції давно втратили. 
На моє глибоке переконання, тільки ринок зможе 

enterprise Energoatom, and all others will have to buy 
expensive electricity. First, Energoatom simply cannot 
sell electricity in such a way, as they are unable to cover 
all the needs of the buyer. In particular, they cannot sell 
to everyone who needs it according to the schedule 
that they need.

And secondly, there is yet another logical thing that 
everyone forgets about. Why should Energoatom sell 
cheaper electricity? You should not forget that they 
also have their needs for enterprise development. And 
they also have problems with the outflow of skilled 
personnel abroad.

  In this case, should the state maintain its control 
over the market?

Yu.Nosulko: If you look at European experience, in 
spite of the liberalization of the market, the state still 
provides some control, for example, there are serious 
requirements for the publicity of data. But how do 
European institutions work? They work post factum 
to some extent, that is, if something happens, and the 
anti-monopoly authority recognizes violation therein, 
an investigation is initiated. If a company has indeed 
committed a violation, then the result and the sanctions 
will be such that other market participants are unlikely 
to repeat such experience. That is, nobody stands 
over you every day, but if there is a violation, then the 
punishment will be appropriate.

  And yet, are you sure that this reform will take 
roots in Ukraine?

Yu.Nosulko: I regret that we have been trying to 
reform for many years, but still haven’t implemented it. 
When we started reforming the market in 1995-1996, I 
worked in the Regulator (today – National Commission 
for State Regulation of Energy and Public Utilities). At 
that moment, we were the leader in reforms among all 
post-Soviet countries. And today it is very sad to realize 
that we have lost these leadership positions long ago. I 
am convinced that only the market will be able to form 
adequate relations between the seller and the buyer.

Of course, there is one peculiarity. There should be 
mechanisms of control by the state, as we discussed 

сформувати адекватні взаємовідносини між про-
давцем і покупцем.

Безумовно, є один нюанс. Повинні бути механіз-
ми контролю з боку держави, про що ми говорили 
вище. Безумовно, у будь-якій країні контролюються 
природні монополії – власники мереж. Вони регулю-
ються більш жорстко з погляду тарифоутворення, і 
саме тому, що вони монополісти. І решта ринку та-
кож повинна працювати за певними правилами, а 
паралельно з цим мають діяти механізми, які виклю-
чають маніпуляції. І тоді все літає.

  Звучить усе красиво й правильно, але, незва-
жаючи на це, реалізація реформи триває дуже 
довго. На вашу думку, чому Україні так важко да-
ється реформування енергоринку?

Ю.Носулько: На мій погляд, найсерйозніша про-
блема – відсутність лідера реформ. Ідеально, якби 
в країні була одна особа, яка структурує весь про-
цес. Але в нас, на жаль, на сьогодні такої людини 
немає. У багатьох країнах такі реформи очолю-
ються вищими керівниками держави, тому що це 
дуже глобальні зміни, вони зачіпають кожного гро-
мадянина. Тому повинен бути той, хто бачить про-
цес загалом, розуміє вузькі місця, усвідомлює, в 
якому напрямку треба спрямувати більш серйозні 
зусилля, має важелі впливу на цей процес. Про-
стий приклад: на сьогоднішній день у медійному 
просторі досить мало інформації про те, що най-
ближчим часом у країні енергоринок кардинально 
зміниться. Мало хто знає, що буде. І це дуже сумно. 
Тому що така інформація має бути доступна ши-
рокому загалу, повинна бути й соціальна реклама. 
Ми як компанія працюємо в цьому напрямку, щоб 
давати своїм споживачам якесь розуміння, що від-
буватиметься з ринком, чого можна очікувати в 
перспективі, який досвід реформування в європей-
ських країнах. З найближчих серйозних змін можу 
зазначити, приміром, що в грудні ті обленерго, які 
ми знаємо, повинні припинити свою роботу на рин-
ку й відтоді вже не поставлятимуть електроенергію 
споживачам.

  Тобто в 2019 рік ми маємо зайти з новим рин-
ком?

above. Of course, in any country natural monopolies – 
network owners – are under control. They are regulated 
more strictly in terms of rate formation, and precisely 
because they are monopolists. And the rest of the mar-
ket should also work according to certain rules, and 
simultaneously, the mechanisms that exclude manipu-
lation should operate. And then everything works fast 
and smooth.

  Everything sounds good and right, but despite 
this, the implementation of the reform has been 
going for a very long time. In your opinion, why is 
it so difficult for Ukraine to reform the electricity 
market?

Yu.Nosulko: In my opinion, the most serious problem 
is the lack of a leader for reforms. Ideally, there should 
be one person in the country who structures the entire 
process. But we, unfortunately, do not have such a 
person today. In many countries, such reforms are 
headed by senior government leaders, because there 
are very global changes, which affect every citizen. 
Therefore, there should be the one who sees the entire 
process, understands bottlenecks, realizes the direction 
in which more serious efforts are to be applied, and 
has leverage of this process. A simple example: today, 
there is lack of information in the media that electricity 
market in the country will change dramatically in the 
near future. Few know what will happen. And this is 
quite unfortunate. Because such information should be 
accessible to the general public, there should be social 
advertising as well. As a company, we work in this 
direction to give our consumers a certain insight into 
what will happen to the market, what can be expected 
in the future, what is the experience of reforming in 
European countries. The next major change will be 
in December, when those regional power distribution 
companies, which we know, will stop their work in 
the market and since then they will no longer supply 
electricity to consumers.

  That is, we have to enter 2019 with the new 
market?

Yu.Nosulko: Yes, but this applies to the retail market, 
changes in it will occur first. This year, the concept of 
the retail market should change in terms of “supplier-
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Ю.Носулько: Так, але це стосується роздрібно-
го ринку, на ньому зміни відбуватимуться в першу 
чергу. Цього року повинна змінитися концепція роз-
дрібного ринку з погляду відносин «постачальник – 
кліент». Конкурентний оптовий ринок запрацює на-
ступного літа.

  Якщо ринок електроенергії стане відкритим 
і прозорим, це буде вирішальним фактором для 
залучення інвестицій?

Ю.Носулько: Я не можу сказати, що всі інвестори 
захочуть вкладати гроші в цей ринок. Але знаю, що 
поки в нас поточна модель ринку, серйозні інвес-
тори не прийдуть. Тому що вони хочуть працювати 
в зрозумілих умовах, коли правила не змінюються 
щодня.

Зверніть увагу, куди в енергетиці йдуть приватні ін-
вестиції? У зелену енергетику. Тому що тут закон до-
тримується й чітко визначено рамки роботи. І вони 
досить стабільні. Інвестиції в іншу енергетику також 
прийдуть, якщо там будуть такі самі зрозумілі умо-
ви.

  Чи не змушує Вас така непроста ситуація за-
мислитися про переїзд в іншу країну?

Ю.Носулько: Мені подобається наша країна абсо-
лютно в усіх відношеннях: у нас прекрасна країна, 
чудові, креативні люди. На жаль, із політикою в нас 
гірше. Точніше, не стільки з політикою, скільки з 
надлишком популізму. Тому потрібно просто діяти, 
не боятися змін. І я вірю в те, що ці зміни приведуть 
нас до кращого.

client” relations. The competitive wholesale market will 
start working next summer. 

  If the electricity market becomes open and 
transparent, will it be a decisive factor in attracting 
investment?

Yu.Nosulko: I cannot say that all investors will want to 
invest in this market. But I know that while we have the 
current model of the market, serious investors will not 
come. Because they want to work under clear terms, 
when the rules do not change every day.

Think about it, which energy sector does attract private 
investments? Green energy. Because there, laws are 
adhered to, and the work framework is clearly defined. 
And it is quite stable. Investments in different energy 
sectors will also come if they have the same clear terms.

  Does such a difficult situation not make you to 
think about moving to another country?

Yu.Nosulko: I like our country absolutely in all respects: 
we have a beautiful country, wonderful, creative people. 
Unfortunately, the political situation is worse. More 
precisely, not so much the politics itself, as the excess 
of populism. Therefore, we just have to act and not be 
afraid of changes. And I believe that these changes will 
lead us to the good.
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My incentive is in integration of  
European living standards and 
economy in Ukraine

Мій стимул полягає в тому, щоб 
інтегрувати європейський рівень 
життя та їхню економіку в Україні

Інтерв’ю з головою правління НАК «Надра 
України» Ярославом Климовичем про стан 
геологічної галузі  в Україні. 

Про таких людей говорять – патріот. Це саме той 
випадок, коли відповідальність за країну проникла 
в підсвідомість, бо інакше вона просто не працює. 
Для Ярослава налагодження справ у вітчизняній 
геології стало питанням особистого принципу: хо-
четься, щоб Україна якнайшвидше мала розвинену 
економіку, а українці – європейський рівень життя. І 
геологія може стати саме тим ключем, який відкриє 
потік іноземних інвестицій в Україну. 

Розмова була сувора, але справедлива, і така, яку 
обов’язково треба продовжити за підсумками року.

  Ярославе, розкажіть про роль НАК «Надра 
України» в наповненні мінерально-сировинної 
бази країни. З якою метою створювалася ком-
панія, що об’єднала галузеві держпідприємства?

Я.Климович: «Надра України» є одним із найбіль-
ших у країні підприємств, яке виконує весь комп-
лекс геологорозвідувальних робіт на різні види ко-
рисних копалин. Утворена державою Національна 
акціонерна компанія «Надра України» бере активну 
участь в інвестиційних нафтогазових проектах кра-

Interview with Yaroslav Klymovych, Chairman 
of  Board of NJSC Nadra Ukrainy on the state of 
the geological sector in Ukraine.

Such people are called patriots. In case of him   
responsibility for the country is in his mind, because he 
just does not work another way. For Yaroslav process 
alignment in country`s geology sector has become 
a matter of personal principle, he says:” I would like 
Ukraine to have well developed economy and the 
Ukrainians have European standard of living as soon as 
possible. Geology can become the key to open the flow 
of foreign investments to Ukraine”.

The conversation was stern , but fair, and must 
necessarily be continued by the results of the year.

 Yaroslav, tell us about the role of NJSC Nadra 
Ukrainy in filling the mineral resource base of the 
country. For what purpose a company,  that united 
sectoral state-owned enterprises, was created?

Y.Klymovych: Nadra Ukrainy is one of the largest 
enterprises in the country, which accomplishes the 
whole complex of geological exploration works on 
various types of minerals. Established by the state, 
National Joint Stock Company Nadra Ukrainy takes 
an active part in oil and gas investment projects of 
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їни, а також у проектах із реалізації Загальнодер-
жавної програми розвитку мінерально-сировинної 
бази України на період до 2030 року.

У 2015–2017 роках діяльність дочірніх підприємств 
Компанії поступово активізувалася. Наразі до скла-
ду НАК входять 6 діючих дочірніх підприємств: «Укр-
наукагеоцентр», «Західукргеологія», «Центрукргео-
логія», «Чернігівнафтогазгеологія», «Агрогеофізика» 
і ТОВ «Житомирбуррозвідка».

Національна акціонерна компанія «Надра Украї-
ни» є власником 21 спеціального дозволу, з яких 
15 — діючих та 6 перебувають у стадії продовжен-
ня терміну дії. Ділянки надр, на які ми маємо спец-
дозволи, розташовані переважно в Західному регі-
оні. По одному спецдозволу в Сумській і Луган-
ській областях та 4 – у Житомирській області 
(металічні руди). 

Слід також зазначити, що афілійована особа Компа-
нії є власником спеціальних дозволів на вуглеводні, 
що розташовані на тимчасово окупованих територі-
ях: 1 спецдозвіл у межах північно-західного шельфу 
Чорного моря на геологічне вивчення, у тому числі 
дослідно-промислову розробку з подальшим видо-
буванням газу й нафти.

Загалом підприємствами, що входять до складу 
НАК «Надра України», розвідано 1 864 родовищ мі-
неральної сировини, з них — 353 родовища нафти й 
газу, пробурено понад 10 000 глибоких нафтогазо-
вих свердловин, досягнений приріст умовного па-
лива – понад 2,9 млрд т, опубліковано понад 7 600 
науково-тематичних праць, що стали основою для 
відкриття родовищ вуглеводнів.

За період існування Національної акціонерної ком-
панії «Надра України» відкрито 15 родовищ вугле-
воднів. Найперспективніші з них — Рокитнянське 
газоконденсатне родовище (Харківська обл.), Ва-
сищівське газоконденсатне родовище (Харківська 
обл.), Прирічне нафтогазоконденсатне родовище 
(Полтавська обл.), Ретичинське газове родовище 
(Львівська обл.), Південно-Берестівське нафтове 
родовище (Сумська обл.) та Різниківське нафтове 
родовище (Сумська обл.).

the country, as well as in the  projects on the National 
Program implementation for of Mineral Resources 
Development in  Ukraine till 2030.

In 2015-2017, activities of subsidiaries of the Company was 
gradually intensified. Currently, NJSC includes 6 active 
subsidiaries: Ukrnaukageocenter, ZakhidukrEolohiya, 
Tsentrukrgeologiya, Chernihivnaftogazgeologiya, Agro-
geophysics and Zhytomyrburrozvidka LLC.

The National Joint Stock Company Nadra Ukrainy 
holds 21 special permits, 15 of which are active and 
6 are in the stage of prolongation. The subsoil areas, 
for which we have special permits, are located mainly 
in the western region. One special permit is for   Sumy 
and Lughansk regions and four ones are for Zhytomyr 
region (metal ores).

It should also be noted that the Company’s affiliated 
person  holds special permits for hydrocarbons located 
in temporarily occupied territories: 1 special permission 
we have within the limits of the northwestern Black 
Sea shelf for geological study, including pilot-industrial 
development with subsequent extraction of gas and oil.

In general, the enterprises that are part of NJSC 
Nadra Ukrainy, explored 1 864 deposits of mineral raw 
materials, of which 353 are oil and gas fields, drilled 
more than 10 000 deep oil and gas wells, reached the 
growth of conventional fuel - more than 2.9 billion tons, 
published more than 7,600 scientific and thematic 
works that became the basis for the discovery of 
hydrocarbon deposits.

During the period of existence of the National Joint 
Stock Company Nadra Ukrainy 15 hydrocarbon 
deposits were discovered. The most promising of them 
are the Rokytne gas condensate field (Kharkiv region), 
Vasyshchi gas condensate field (Kharkiv region), the 
Pryrichna oil and gas condensate field (Poltava region), 
the Retychyn gas field (Lviv region), the Pivdenno-
Berestivske oil field (Sumy region) and Riznyky oil field 
(Sumy region).

The primary goal of the  NJSC Nadra Ukrainy founding  
is to improve the quality of management of all geological 
enterprises, and the second one is to increase reserves 

Першочергова мета створення НАК «Надра Украї-
на» – підвищити якість управління всіма геологічни-
ми підприємствами, а друга – нарощувати запаси 
на різні види корисних копалин. Узагалі, ми хотіли 
б досягти енергонезалежності, з часом вийти на 
самозабезпечення, а в перспективі – і на експорт 
вуглеводневої сировини.

   Чи можливо досягти цього в принципі?

Я.Климович: У 1975 році Україна досягнула мак-
симуму з видобутку вуглеводнів, який становив 
майже 69 млрд м3 газу, споживаючи при цьому 
37 млрд. Країна тримала такий рівень за рахунок 
того, що була побудована ефективна система по-
шуково-розвідувальних робіт та видобутку міне-
ральних ресурсів. Геологічні підприємства щороку 
відкривали до 10 великих родовищ нафти й газу 
та передавали їх видобувним організаціям, зав-
дяки чому держава забезпечувала свої потреби в 
нафті й газі. 

Державні геологічні підприємств НАК «Надра Укра-
їни» до 1995 року розвідали та відкрили всі родо-
вища, на яких зараз працюють видобувні підприєм-
ства як державної, так і приватної форм власності, у 
тому числі «Укргазвидобування» та «Укрнафта».

Наразі, чесно кажучи, ситуація дуже складна. При-
чому те, що я кажу це – відкрита інформація, яку за 
бажання може знайти будь-хто.

Разом із керівником нашого дочірнього підприєм-
ства «Укрнаукагеоцентр» ми написали статтю й опу-
блікували її в «Урядовому кур’єрі», де підрахували, 
на скільки нам вистачить сьогоднішніх ресурсів на-
фти й газу, якщо їх не нарощувати. Так от: за су-
часних темпів експлуатації залишкових видобувних 
запасів вистачить лише на 22 роки.

І це дуже велика проблема. Якщо не проводити гео-
логорозвідувальних робіт із нарощування ресурсної 
бази, то майбутні покоління залишаться без власної 
вуглеводневої сировини. Тому необхідно збільши-
ти державне фінансування тематичних та пошуко-
во-розвідувальних робіт, щоб забезпечити приріст 
нафти та газу. Причому кожен рік ми слухаємо про 

for various types of minerals. In general, we would 
like to achieve energy independence and provide fuel 
self-sufficiency, and in the long term we are aimed to   
export hydrocarbon materials.

  Is it possible to achieve that goal?

Y.Klymovych: In 1975 Ukraine achieved maximum 
of hydrocarbon production, accounting for almost 69 
billion cubic meters of gas, consuming 37 billion cubic 
meters. The country maintained such a level due to the 
fact that an efficient system of exploration and mining 
of mineral resources was built. Each year geological 
companies opened up to 10 large oil and gas fields and 
handed it to extractive industries, which enabled the 
state to meet its oil and gas needs.

The state geological enterprises of the NJSC Nadra 
Ukrainy before 1995 discovered and uncovered all 
the fields currently owned by mining companies, both 
state and private, including Ukrgazvy dobuvannya and 
Ukrnafta.

To be honest, now the situation is very difficult. 
Moreover, what I am saying is open information that 
anyone can find by request.

Together with the head of our subsidiary 
Ukrnaukageocenter, we wrote an article and published 
it in the Uriadovy Kuryer newspaper, where we counted 
how much we have  of today’s oil and gas resources if we 
do not increase them. So at the current rate of exploitation 
of residual mining reserves will last only for 22 years.

And this is a very big problem. If you do not conduct 
geological explorations to build up a resource base, 
future generations will remain without their own 
hydrocarbon materials. Therefore, it is necessary 
to increase the state funding on prospecting and 
exploration to ensure production  of oil and gas. And 
each year we hear that the state will increase funding 
for us, but promises are not fulfilled.

  What do you need to achieve the goal?

Y.Klymovych: If we talk about today`s conditions then 
we must talk about «overcoming the crisis», which 
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те, що держава збільшить нам фінансування, але 
обіцянки не виконуються.

  Що потрібно для досягнення поставленої 
мети?

Я.Климович: Якщо казати про сучасні умови, тоді 
треба говорити про «подолання кризи», яка полягає в 
дисбалансі викликів, що виникають перед геологороз-
відувальними підприємствами України загалом і НАК 
«Надра України» зокрема, та можливостями й умова-
ми, в яких наше підприємство змушене виконувати 
головне своє статутне завдання: «… нарощування мі-
нерально-сировинної бази та отримання прибутку».

І якщо з другою частиною – отриманням прибутку – 
наша Компанія попри спад замовлень та економіч-
ну кризу все ж таки ефективно впоралась і в 2017 
році показала подвійний рівень прибутку порівняно 
з 2016 роком та в кілька разів перевиконала фінан-
совий плановий показник, то щодо першої части- 
ни завдання – нарощування мінерально-сировинної 
бази – уже котрий рік доводиться буквально бороти-
ся за виживання галузі у надзвичайно несприятли-
вих економічних та законодавчо-правових умовах. 

Лише подумайте: з 2009 року, коли галузь ще збері-
гала принаймні докризовий рівень запасів вкрай по-
трібних країні вуглеводнів (приблизно 1600 млн тонн 
умовного палива при запасах газу понад 1,2 трлн м3), 
фінансування тільки в частині державної участі в за-
мовленні приросту запасів корисних копалин знизи-
лося з 128 млн доларів США до мізерних і принизли-
вих 3-4 млн доларів на рік у 2016–2017 роках. Це – не
просто ганебне ставлення до потреби у прирості 
запасів вуглеводнів. Це – пряма загроза майбут-
ньому видобутку вуглеводнів уже в найближчі роки. 

Чому? А тому, що при цьому ще й не виконується 
спеціально розроблений і впроваджений 2012 року 
закон «Про затвердження Загальнодержавної про-
грами розвитку мінерально-сировинної бази України 
на період до 2030 року» (МСБ 2030), в якому чітко 
передбачено фінансування пошуку та розвідки вуг-
леводнів («Greenfield») у розмірі не менше 500 млн 
грн щороку державою, та в рази більших розмірах, 
а саме від 7 млрд щорічно, приватними інвестиціями.

consists in the imbalance of the challenges faced by 
Ukrainian exploration enterprises and NJSC Nadra 
Ukrainy, in particular, the days and conditions in which 
our enterprise is compelled to fulfill its main statutory 
task: ... increase of the mineral material base and profit 
margin.

The profit, despite the decline in orders and the economic 
crisis, still is managed effectively by our company and 
in 2017 we showed a double profit against to 2016. It 
several times exceeded the financial target. However, 
the first part of the task - the increase of the mineral 
raw material base is not so successful.  We literally 
struggled for the survival of the industry in extremely 
unfavorable economic, legislative and legal conditions.

Just think -  since 2009, when the industry still had 
at least pre-crisis levels of reserves of the country’s 
most urgent hydrocarbons (approximately 1,600 million 
tons of conventional fuel with more than 1.2 trillion 
square meters of gas reserves), financing only in terms 
of state participation in the order of the increase in 
mineral reserves declined from $128 million to scanty 
and decreased to $3-4 million per year in 2016-2017. 
This is not just inappropriate bearing to increase in 
hydrocarbon reserves. This is a direct threat to future 
hydrocarbon production in the coming years.

Why is it so? Because it does not fulfill the law «On 
approval of the National Program for the Development 
of the Ukrainian Mineral Resources Base for the period 
up to 2030» (SME 2030) specially developed and 
implemented in 2012, which explicitly provides funding 
for the searching and exploration of hydrocarbons 
(Greenfield) in the amount of at least UAH 500 million 
annually by the state, and much bigger, from 7 billion 
annually, by private investments.

  And what about private investments?

Y.Klymovych: We are very active: we participate in all 
workshops, look for alternative solutions to get out of 
the situation, try to develop more attractive economic 
model for the geological sector. We used to meet with 
international partners, in particular with representatives 
of the EBRD, proposing to attract low-cost loans for a 
complex of geological exploration.

  І як справи із залученням приватних інвес-
тицій? 

Я.Климович: Ми дуже активні: беремо участь у всіх 
робочих нарадах, шукаємо альтернативні рішення 
як вийти із ситуації, намагаємося розробити більш 
привабливу економічну модель для геологічної га-
лузі. Неодноразово зустрічалися з міжнародними 
партнерами, зокрема із представниками ЄБРР, про-
понуючи залучити недорогі кредити на проведення 
комплексу геологорозвідувальних робіт.

  Яка доля цих пропозицій?

Я.Климович: Є офіційне погоджувальне рішення 
екологічного комітету ще з часів пана Томенка. По-
тім була ухвалена резолюція на підтримку програми,  
після якої програму треба було направити на пого-
дження до Кабміну. В результаті нашу програму не 
підтримали, бо немає коштів. Але ми не зупинилися й 
запропонували інший механізм – державні гарантії.

  Цю пропозицію було затверджено?

Я.Климович: Ні. Це питання складності наших полі-
тичних реалій, що сьогодні панують в Україні. У нас 
недостатньо лобі для того, щоб це питання вирішити 
позитивно. Але ми не опустили рук і продовжуємо 
над цим працювати далі.

  Які шанси того, що Вас почують?

Я.Климович: Я розраховую на те, що здоровий глузд 
переможе і врешті-решт ми достукаємося. Я припу-
скаю, що програма не є ідеальною, але ми згодні її 
обговорювати і слухати пропозиції. Але проблема в 
тому, що сьогодні для іноземного інвестора немає 
того ласого шматка, заради якого він мав би сюди 
зайти. Так от: геологічна галузь може стати тим 
шматком, якщо підготувати його.

Стимул полягає в тому, щоб інте-
грувати європейський рівень життя 
та їхню економіку в Україні, щоб наші 
діти й онуки мали такі самі розвинені 

  What is the result of these proposals?

Y.Klymovych: There is an official conciliatory decision 
of the environment Committee since Mr. Tomenko`s 
times. The resolution was approved to support of 
the program, after which the program had to be sent 
to the Cabinet of  Ministers for approval. As a result, 
our program was not supported, because there is no 
money for it. But we did not stop and offered another 
mechanism - state guarantees.

  Was that proposal approved?

Y.Klymovych: No. This is a question of the complexity 
of our political realities that are taking place in Ukraine 
today. We do not have enough lobbies to solve this 
issue positively. But we don`t give up  and continue to 
work on it further.  

  What are the chances that you will be heard?

Y.Klymovych: I base on the fact that common sense 
wins and eventually we mind-meld. I understand that 
the program is not perfect, but we agree to discuss it and 
listen to the suggestions. The problem is that today, for 
a foreign investor, there is no such a carrot, for which it 
would have to come here. So, the geological sector can 
become that reason if you prepare it in a proper way.

I also want to say that when I am abroad, I admire the 
developed countries and the level of life that exists there 
today. For me, as for a leader of a strategic company 
in Ukraine,

the incentive is to integrate the European 
standards of living and their economy 
in Ukraine so that our children and 
grandchildren have the same developed 
living conditions, especially as there is 
everything in Ukraine for reaching this aim.

  What problems in the geological exploration 
industry today are most relevant and how to solve 
them?
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умови життя, тим паче, що в Україні
для цього все є.

  Які проблеми в геологорозвідувальній галузі 
є найбільш актуальними і як їх вирішувати?

Я.Климович: Найактуальнішим залишається пи-
тання подальшого існування геологорозвідувальної 
галузі. Сучасний видобуток вуглеводневої сировини 
не задовольняє потреб держави. А це означає, що 
сьогоденна проблема ефективності геологорозвіду-
вальних робіт на нафту й газ та раціональне осво-
єння розвіданих запасів досягла свого критичного 
рівня. І цьому є ряд причин. 

Перша з основних причин –  природна: висока роз-
віданість нафтогазовидобувних регіонів та практич-
на виснаженість діючих родовищ.

Друга причина – це низький показник відкриття нових 
покладів і родовищ, як результат – низькі прирости 
запасів вуглеводнів, про що свідчить те, що при річ-
ному видобутку 20,75 млрд кубів газу в рік на відкри-
тих родовищах та покладах прирощено всього 1,29 
млрд м3, що становить 6,3% від видобутку, а це не 
вдвічі більше (як традиційно прийнято в світі для за-
безпечення стабільного видобутку), а в 15 разів мен-
ше, що катастрофічно для перспективи видобутку.

Нарощувати запаси можна лише при збільшенні 
ефективності геологорозвідувальних робіт, а це, 
своєю чергою, можливо при відновленні їхнього 
фінансування до рівня, коли підприємства НАК від-
кривали по 5-10 родовищ нафти і газу на рік і при-
рощували запаси у 2 і більше разів, забезпечуючи 
стабільний видобуток, тобто держава повністю за-
безпечувала себе вуглеводнями.

Отже сьогодні геологорозвідувальні роботи необ-
хідно зосередити:

– на дорозвідці територій, де розміщені реальні 
запаси 904 млрд м3 газу;

– провести пошукові роботи на територіях, де 
розміщені ресурси в кількості 5,6 трлн м3 газу 

Y.Klymovych: The question of the geological 
exploration sector development remains the most 
pressing issue. Modern mining of hydrocarbon raw 
materials does not meet the needs of the state. And 
it means that the current problem of exploration work 
effectiveness with oil and gas as well as  the rational 
usage of explored stocks has reached its critical level. 
And there is a number of reasons for this.

The first of the main reasons is natural: high exploration 
of oil and gas production regions and  exhaustion of 
existing deposits.

The second reason is the low rate of opening new fields 
and deposits, as a result, low growth of hydrocarbon 
reserves, as evidenced of the fact that, with annual 
production of 20.75 billion m3 of gas per year, only 1.29 
billion m3 were raised in open fields and deposits, which 
is 6.3% of extraction, and this is not twice as large (as 
traditionally accepted in the world to ensure stable 
production), and 15 times less, which is catastrophic 
for the prospect of extraction.

It is possible to increase stocks only by increasing the 
efficiency of geological exploration, and this, in it`s 
turn, may be achieved by restoring their financing to a 
level where NJSC’s companies opened up 5-10 fields 
of oil and gas per year and increased their reserves 
twice and more times, providing stable production, that 
means that the state will be completely provided with 
own hydrocarbons.

So today, geological exploration must be focused on:

- the reclaiming of the territories where the actual 
reserves of 904 billion cubic meters of gas are 
located;

 conducting exploratory work in the territories where 
resources are allocated in the amount of 5.6 trillion 
m3 of gas (due to the development of large depths, 
the search of low-amplitude stubborn traps, stock  
zones, carbonate deposits);

- carrying out scientific-analytical, exploratory work 
in perspective territories, where the resources 
of non-traditional deposits (gas of shale strata, 

   (за рахунок освоєння великих глибин, пошук 
     малоамплітудних несклепінних пасток, пришто-

кових зон, карбонатних відкладів);

– виконати науково-аналітичні, пошукові роботи 
на перспективних територіях, де обґрунтовані 
ресурси нетрадиційних покладів (газ сланцевих 
товщ, ущільнених колекторів і центрально-ба-
сейнового типу) в кількості 32-50 трлн. м3 газу.

Виходячи із завдань, які стоять перед державою, 
«Надра України» планує: 

– розробити стратегічні плани та напрями пошу-
ків і розвідки корисних копалин;

– реалізувати Державні програми по нарощуван-
ню видобутку вуглеводнів у частині проведення 
геологорозвідувальних робіт;

– збільшити видобуток нафти і газу за рахунок 
реліквідаційних робіт на ліквідованих свердло-
винах, які обґрунтовані на основі додаткових  
досліджень та аналізу геолого-геофізичних ма-
теріалів;

– підготувати геолого-геофізичні матеріали у 
формі бізнес-проектів та інвестиційних програм 
з метою залучення потенційних інвесторів;

– обґрунтувати нові перспективні ділянки на на-
фту й газ;

– провести пошуково-розвідувальне буріння на 
ліцензійних ділянках компанії за рахунок влас-
них та інвестиційних коштів.

  Наскільки надра України багаті на вуглеводні? 

Я.Климович: Територія країни займає близько 0,5 % 
земної суші, а в її надрах, за оцінкою вітчизняних 
фахівців-геологів, перебуває близько 5% світових 
запасів корисних копалин. На сьогодні в Україні від-
крито понад 400 родовищ нафти й газу, 95% яких 
відкрито колективами підприємств НАК. У промис-
ловій розробці перебуває 269 родовищ, балансові 
(залишкові) запаси яких становлять: 904 млрд м3 

densified reservoirs and central-basin type) in the 
amount of 32-50 trillion. m3 of gas.

Proceedings the tasks Nadra Ukrainy plans:

- to develop strategic plans and directions of search 
and exploration of minerals;

- to implement State programs for increasing 
the production of hydrocarbons in the part of 
exploration works;

- increase the production of oil and gas at the 
expense of remediation works on liquidated 
wells, which are based on additional research and 
analysis of geological and geophysical materials;

- to prepare geological and geophysical materials 
in the form of business projects and investment 
programs in order to attract potential investors;

- to substantiate new perspective  areas for oil and 
gas;

- to carry out exploration drilling at the licensed 
sites of the company at the expense of own and 
investment funds.

  How much is Ukrainian subsoil rich in 
hydrocarbon?

Y.Klymovych:  The territory of the country takes about 
0.5% of land surface, and in its depths, according to 
domestic expert geologists, there is about 5% of the 
world’s reserves of minerals. To date, over 400 oil 
and gas fields have been opened in Ukraine, 95% of 
which have been opened by NJSC companies. In the 
industrial development there are 269 deposits, the 
balance (residual) reserves of which are 904 billion m3 
of gas and 187 million tons of oil and gas condensate. 
Prospective and projected resources are estimated at 
5.7 trillion m3 of gas equivalent.

In addition, there are still scientifically grounded resources 
from unconventional deposits: shale gas, compressed 
gas reservoirs and coal deposits, which, according 
to various estimates, consist of 30-52 trillion m3.
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газу та 187 млн т нафти й газового конденсату. Пер-
спективні та прогнозні ресурси оцінені в обсязі 5,7 
трлн м3 в газовому еквіваленті.

Крім того, ще є науково-обґрунтовані ресурси з не-
традиційних покладів: це сланцевий газ, газ ущіль-
нених колекторів та вугільних родовищ, які за різни-
ми оцінками становлять 30-52 трлн м3.

В Україні всього видобуто 2,5 млрд т умовного пали-
ва, що становить 69% від початкових запасів вугле-
воднів. Річний видобуток газу за 2017 рік становив:

– газу – 20,8 млрд м3;
– нафти – 2,1 млн т.

  Зараз активно говорять про енергонезалеж-
ність України. На Вашу думку, що потрібно зро-
бити, щоб вийти на рівень забезпечення держави 
власним газом?

Я.Климович: Після податкових рентних та інших за-
конодавчих потрясінь 2014–2015 років, які зупинили 
пошук та розвідку вуглеводнів, родючий ґрунт для 
інвесторів, який у нас, геологів, у контексті пошуку 
з нуля нових площ англійською мовою називають 
“Greenfield”, доведеться готувати саме державі. А 
вона своєю непередбаченістю й постійною зміною 
правил гри не на користь інвесторів відвернула їх 
від внесків не те, що в пошук нових родовищ, а й 
у розробку діючих. Усі інвестиції зараз спрямовані 
тільки на отримання тимчасових надприбутків та в 
миттєве збільшення видобутку на діючих ділянках. 
Повірте, це неминуче призведе до різкого спаду 
видобутку вже в середньостроковій перспективі 
через прискорене зниження видобувних запасів під 
впливом агресивного вилучення вуглеводнів.

Експлуатація була агресивною і тоді, за радянських 
часів, але у той час розуміли загрозу, що може ви-
кликати перевищення темпів видобутку над темпа-
ми приросту вуглеводнів, і на один кубометр ви-
добутого газу вкладали відчутні інвестиції, якими 
відкривали та прирощували два-три нові кубічні 
метри. Так ось завдяки цій політиці ми вже 30 років 
добираємо ресурс, який напрацьований нашими 
підприємствами, створеними ще в статусі радян-

In Ukraine, it has been produced 2.5 billion tons of 
conventional fuel, accounting for 69% of the initial 
reserves of hydrocarbons. Annual gas production in 
2017 was:

- gas - 20.8 billion m3;
- oil - 2.1 million tons.

  Now they are actively talking about the energy 
dependence of Ukraine. What do you think must be 
done  to provide the state with its own gas?

Y.Klymovych:  After tax rents and other legal shocks 
of 2014-2015, that stopped the search and exploration 
of hydrocarbon, good conditions for investors, must 
be prepared by the state itself. But the state, by its 
unpredictability and constant change of rules of the 
game does not work  in the interests of investors,  turn 
them away from investitions, not only in terms of new 
deposits exploration,  but also in the development of 
the existing ones. All investments now are aimed only 
at obtaining temporary surplus and instantaneous 
increase in production at existing sites. This will 
inevitably lead to a sharp decrease in production 
already in the medium term due to the accelerated 
decrease in mining stocks under the influence of 
aggressive hydrocarbon sequestration.

Exploitation was aggressive, and earlier, in Soviet 
times, but at the time people understood the threat 
that could lead to excessive rates of extraction of the 
hydrocarbon growth rates of, and one cubic meter of 
gas extracted it was organized tangible investments, 
which opened and raised two or three new cubic 
meters. So, thanks to that policy, we have been 
collecting resources for 30 years from our enterprises 
created in the status of Soviet state geological 
enterprises. Without a state order, without support, 
we do absolutely everything that is possible and even 
more from our own limited resource, but this will not be 
enough to preserve the stock of energy strength of the
Ukrainian subsoil.

It is good that we have introduced a stimulating low 
rent for the extraction of new wells and the recently 
simplified conditions for exploration at least at the 
technical level.

ських державних геологічних підприємств. Без дер-
жавного замовлення, без підтримки ми робимо аб-
солютно все, що можливо і навіть більше з власного 
обмеженого ресурсу, але цього не вистачить для 
збереження запасу енергетичної міцності україн-
ських надр. Добре, що введена стимулююча низька 
рента на видобуток з нововведених свердловин та 
нещодавно спрощені умови ведення геологорозвід-
ки хоча б на технічному рівні.

Що стосується дня завтрашнього, то готувати 
“Greenfield” для прийдешніх поколінь та інвесторів, 
як і в попередні роки, наша компанія повністю гото-
ва, щойно держава виділить належне фінансове за-
безпечення галузі хоча б шляхом реінвестицій того, 
що вона щороку приносить у державний бюджет.

Наприклад, у 2017 році це кошти в сумі не менше 
2 млрд грн, які поклала «Держгеонадра України» в 
скарбницю країни. Надходження від вуглеводнів у 
бюджет країни, а це не менше 10% загальних над-
ходжень бюджету, становить понад 70 млрд грн по-
датків та зборів усіх рівнів. 

На цьому тлі ще раз згадайте минулорічний бюджет 
усієї державної геології у 100 млн грн на всю галузь 
(0,1% від вуглеводневих надходжень) і оцініть «без-
перспективність» очікувань приросту запасів для 
країни при таких інвестиціях держави в галузь.

Якщо інвестиції в держзамовлення 
будуть 2 млрд грн, принаймні на рів-
ні тих часів, коли ефективно працю-
вала галузь, запаси вирівняються й 
підуть на приріст. Якщо ні, то зга-
дайте, що за 10 років вони впали на 
40%. Ще за 20 років можуть упасти 
до нуля. Тому треба зараз вклада-
ти, щоб завтра видобувати й екс-
портувати. У цьому й полягатиме 
енергетична незалежність України. 

As for tomorrow, preparing Greenfield for future 
generations and investors, as in previous years, our 
company is fully prepared as soon as the state allocates 
proper financial support to the industry, at least through 
the reinvestment of its annual revenue from the state 
budget.

For example, in 2017, these funds were at least 2 billion 
USD, which the Derzhgeonadra Ukrainy put into the 
country’s treasury. Revenues from hydrocarbons in the 
country’s budget, which is at least 10% of total budget 
revenues, exceeds 70 billion UAH of taxes and fees at 
all levels.

Against this background, once again I remind that last 
year’s budget of all state geology is 100 million USD 
for the entire industry (0.1% of hydrocarbon revenues) 
and estimate the «hopelessness» of the expectations 
of an increase in reserves for the country with such 
investments of the state in the industry.

If the investments in government procure-
ment will be 2 billion USD, at least at the 
time when the industry effectively worked, 
the stocks will be aligned and will go up. 
If not, then remember that for 10years 
they have fallen by 40%. In 20 years they 
can fall to zero. Therefore, it is necessary 
to invest now in order to extract and ex-
port tomorrow. This will be the energy 
independence of Ukraine. Energy inde-
pendence is unattainable any other way.

  How do you think, is it real to involve money 
of business to invest in exploration by shifting the 
focus from budget to extrabudgetary funding?

Y.Klymovych: We have lost the moment, by introducing 
tax breaks for product-sharing agreements and special 
fiscal and other conditions, by which we became 
interesting for large oil and gas players in 2013-2014 
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Задарма енергетична незалежність 
недосяжна.

  Ви вважаєте, реально залучити гроші бізне-
су в геологорозвідку, перенісши центр ваги з бю-
джетного на позабюджетне фінансування?

Я.Климович: Ми втратили той поштовх, яким, за-
провадивши податкові пільги для угод про розпо-
діл продукції та особливі фіскальні й інші умови, 
ми стали цікавими для великих гравців видобутку 
нафти та газу на межі 2013–2014 років. Я говорю 
про Shell, Chevron, ExxonMobil тощо, які на тлі сві-
тового падіння цін на вуглеводні у 2014–2015 роках 
переорієнтувалися з України на інші регіони. Цей 
поштовх формувався кілька років і мав дати сти-
мул на десятиліття, коли інвестиції в геологорозвід-
ку, а згодом і у видобуток, мали йти за інерцією в 
очікуванні майбутніх прибутків. Це так звані пози-
тивні очікування бізнесу, які в США та Європі так 
сумлінно та обережно культивують, оскільки вони є 
рушійною силою приватних інвестицій. Це як проект 
будівництва, який важко розпочати, але набагато 
важливіше не зупинити, бо зупинене будівництво – 
це майже смерть для незавершеного проекту. Ось 
так само сталося з проектом «енергонезалежність». 
Поштовх ми дали, а потім заморозили будівництво, 
зупинилися. Це дуже небезпечно. У такій ситуації 
держава знову має створити критичні умови для 
нового поштовху.

Ми не повернемо зараз космічні ціни в 110 дола-
рів за барель нафти, але принаймні можемо ство-
рити не менш сприятливе регуляторне, правове та 
фіскальне поле, в якому навіть за теперішніх цін, які 
вже перетнули психологічну межу 60 дол. США за 
барель (межа привабливості важкодобувних та не-
традиційних вуглеводнів) цілком можна сподіватися 
на повернення вітчизняних та закордонних інвесто-
рів у проекти пошуку й розвідки нових вуглеводнів 
в Україні. 

Спочатку треба буде вкласти свої кошти в це, для 
прикладу, через державне замовлення в обсягах, 
які я вже раніше згадував, на пошук кількох нових 
родовищ, як це, до речі, було передбачено Зако-

period. I’m talking about Shell, Chevron, ExxonMobil, 
etc., which, in terms of the world’s  falling market for 
hydrocarbon in 2014-2015, reoriented from Ukraine to 
other regions. This impetus was being formed for several 
years and should have been an incentive for decades 
when investments in exploration, and subsequently in 
mining, had to take inertia in anticipation of future profit. 
These are so-called positive business expectations 
that are cultivated in the United States and Europe so 
carefully and cautiously, as they are the driving force for 
private investment. This is a construction project that is 
difficult to start, but not much more important to stop, 
because stopped construction is almost  death for an 
unfinished project. The same thing happened with the 
project energy independence. We gave impetus and 
then they stopped construction. This is very dangerous. 
In such a situation, the state again should create critical 
conditions for a new impetus.

Now we will not now return the prices to $110 a barrel of 
oil, but at least we can create a less favorable regulatory, 
legal and fiscal field, in which even at current prices, 
which have already crossed the psychological limit of US 
$60 per barrel (the limit of the attractiveness of hard and 
non-traditional hydrocarbons) can be fully hoped for the 
return of domestic and foreign investors to the search and
prospecting projects for new hydrocarbon in Ukraine.

First of all, it would be necessary to invest in this, for 
example, through the state order in the volumes that 
I mentioned earlier, to search for several new fields, 
as this, incidentally, was envisaged by the Law Raw 
Material Base 2030 (two years of state investment for 
the launch of the investment process) It will be a signal 
for private business, which in no way can be spoiled 
by legislative complications for geologists and mining 
companies. Rents are to be the same or  reduced. After 
that it will be absolutely realistic to shift the center of 
gravity from budget to extrabudgetary funding, which 
will exceed the budget at a time. That’s when the 
process of energy independence will not stop.

  How much geological industry in Ukraine lags 
behind the European one?

Y.Klymovych: I can make such a comparison only 
in terms of technical support. But today the world is 

ном МСБ 2030 (два роки державних інвестицій на 
запуск інвестиційного процесу). Це буде сигнал для 
приватного бізнесу, який у жодному разі не можна 
зіпсувати законодавчими ускладненнями для гео-
логів та видобувних підприємств. Ренти не чіпати, 
хіба що знижувати. Після цього абсолютно реально 
буде пересунути центр ваги з бюджетного на поза-
бюджетне фінансування, яке перевищить бюджетне 
в рази. Ось тоді процес руху до енергонезалежності 
буде не спинити!

  Наскільки геологічна галузь України відстає 
від європейської геологічної галузі?

Я. Климович: Я можу провести таке порівняння 
лише в частині технічного забезпечення. А ось щодо 
рівня наших фахівців сьогодні говорить увесь світ. 
Наші геологи беруть участь у багатьох міжнародних 
конференціях та форумах. Наприклад, у 2017 році 
ми були в Китаї, який виявляє особливий інтерес 
до України, принципів та підходів до роботи нашої 
геологічної галузі. Звичайно, ми відстаємо в наших 
технічних засобах, які потребують негайного онов-
лення. Я звертаю особливу увагу на те, що саме 
оновлення, а не ремонту. В Україні за 25 років не 
було жодної модернізації геологічної галузі. І це сьо-
годні найбільша проблема.

  Українська геологія в лютому 2018 року від-
значила 100-річний ювілей. Розкажіть про пер-
спективи геологічної галузі? Яке місце НАК «На-
дра України» у цих перспективах?

Я. Климович: Україна була й залишається потуж-
ною видобувною державою. З видобуванням і ви-
користанням корисних копалин пов’язано близько 
половини промислового й експортного потенціалу 
країни та до 20% її трудових ресурсів. Першочер-
говими завданнями нині є продовження реформу-
вання геологічної галузі для забезпечення ефектив-
ного функціонування інституцій у сфері, пов’язаній 
із надрокористуванням та охороною довкілля; удо-
сконалення законодавства з метою поліпшення ін-
вестиційного клімату в галузі надрокористування; 
удосконалення фінансування геологорозвідуваль-
них робіт для відновлення мінерально-сировинної 
бази України.

talking about the level of our specialists. Our geologists 
are involved in many international conferences and 
forums. For example, in 2017 we were in China, which 
has a special interest in Ukraine, to work principles and 
approaches of our geological industry. Of course, we 
are lagging behind in our technical tools that require  
immediate upgrade. I pay particular attention to the 
fact that it is  upgrade rather than repair. In Ukraine, for 
25 years, there was no modernization of the geological 
industry. And this is the biggest problem for today.

  In February 2018 Ukrainian geology celebrated 
its 100th anniversary. Tell us about the prospects of 
the geological industry.  What is the place of NJSK 
Nadra Ukrainy in these perspectives?

Y.Klymovych: Ukraine has been and remains a powerful 
mining country. About half of the industrial and export 
potential of the country and up to 20% of its labour 
resources are connected with the extraction and use 
of minerals. The immediate task now is to continue the 
reform of the geological industry to ensure the effective 
functioning of institutions in the field of subsoil use and 
environmental protection; improvement of legislation in 
order to improve the investment climate in the field of 
subsoil use; improvement of financing of exploration 
works for the restoration of the mineral-raw material 
base of Ukraine.

But the problem of the geological industry is in the fact 
that all the extraction, which today is in our country, 
is functioning due to the active work of the geological 
industry in the 70-90s of the twentieth century. It does 
not actually work right now. However, the past year gives 
good hopes for positive developments, primarily due 
to the adoption of a number of regulatory documents 
that are intended to stimulate the development of the 
extractive industry. And the prospects for Ukrainian 
geology directly depend on the quality of the investment 
climate in the country in general.

According to a recent history, geological explorers 
conduct searches and exploration much more 
efficiently, having the age-old practice of exploration of 
deposits, material resources, equipment and developed 
geological and geophysical material, and, what is the 
most important, they are experienced personnel who, 
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Але проблема геологічної галузі полягає в тому, 
що увесь видобуток, який сьогодні є в нашій кра-
їні, функціонує завдяки активній роботі геологіч-
ної галузі в 70–90-ті роки ХХ століття. Зараз вона 
фактично не працює. Проте минулий рік дає гарні 
сподівання на позитивні зрушення, передусім зав-
дяки прийняттю ряду нормативних документів, які 
покликані стимулювати розвиток видобувної сфери. 
А перспективи української геології безпосередньо 
залежать від якості інвестиційного клімату в країні 
загалом.

Як свідчить недалека історія, геологорозвідники 
проводять пошуки й розвідку набагато ефектив-
ніше, маючи вікову практику розвідки родовищ, 
матеріальну базу, обладнання та напрацьований 
геолого-геофізичний матеріал, а найголовніше, це 
досвідчені кадри, які через різні обставини зараз не 
задіяні в геологорозвідувальному процесі.

У складних фінансово-економічних умовах «Надра 
України» виконує весь комплекс геологорозвіду-
вальних робіт, проводить реструктуризацію та мо-
дернізацію дочірніх підприємств, для підприємств 
недержавної форми власності виконує роботи з 
визначення перспективних напрямків геологорозві-
дувальних робіт.

І я можу вас запевнити, що за умов належного дер-
жавного фінансування галузі геологорозвідуваль-
ні підприємства НАК «Надра України», проводячи 
геологорозвідувальні роботи шляхом реалізації 
науково-аналітичного та виробничого потенціалів, 
можуть на 100% забезпечити потреби країни в на-
повненні мінерально-сировинної бази.

due to various circumstances, are not currently involved 
in the exploration process.

In the difficult financial and economic conditions, 
NJSC Nadra Ukrainy carries out a full range of 
geological exploration works, conducts restructuring 
and modernization of subsidiaries, and works for the 
definition of promising areas of exploration for non-
state-owned enterprises.

And I can assure you that, under the conditions of 
proper state financing of the industry, the exploration 
enterprises of the NJSC Nadra Ukrainy, will be carrying 
out exploration works through the implementation of 
scientific, analytical and production potential, can 
100% meet the country’s needs for filling the mineral-
raw material base.
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When a strategic investor sees that 
Ukraine fulfills its promises and keeps 
the plan, it will start trusting us

Коли стратегічний інвестор побачить, 
що Україна виконує свої обіцянки 
й плани, він набагато більше почне 
нам довіряти

Інтерв’ю Олександра Овдієнка, директора 
Департаменту постачання природного газу 
ДК «Співдружність» і заступника генерально-
го директора компанії, про сьогоднішній стан 
енергетичної галузі в Україні.  

Досить часто в бізнес-середовищах можна спосте-
рігати ситуацію, коли великі підприємства намага-
ються максимально відгородитися від проблем у 
державі, але водночас активно лобіюють свої ін-
тереси. Це не впливає позитивно ні на бізнес, ні 
на розвиток країн, особливо якщо це стосується 
слабких економік. Звичайно, в Україні також є такі 
приклади, але вони скоріше виняток, ніж правило. 

У цьому нас переконав Олександр Овдієнко, ди-
ректор Департаменту постачання природного газу 
ДК «Співдружність» та заступник генерального ди-
ректора компанії. Він не вважає себе окремим від 
держави й покладає на себе такі самі зобов’язан-
ня, як і на керівників країни – розвивати енерге-
тичну галузь, у тому числі й газорозподільну. Але 
чому ми не стали конкурентною країною в цьому 
напрямку та що заважає нам залучати в галузь ін-
весторів, Олександр Овдієнко розповів виданню 
LDaily.

Interview of Oleksandr Ovdiienko, Director 
of the Natural Gas Supply Department of the 
Spivdruzhnist SE and the Deputy General 
Director of the company about the today`s state 
of the energy sector if Ukraine. 

In business environments Quite often one can observe 
a situation where large enterprises try to isolate 
themselves from the problems in the state as much as 
possible, but at the same time they actively lobby their 
interests. This has no positive effect on business or on 
the development of countries, especially if it concerns 
the weak economies. Of course, there are also such 
examples in Ukraine, but they are rather an exception 
than a rule.

This was convinced by Oleksandr Ovdiienko, Director of 
the Natural Gas Supply Department of the Spivdruzhnist 
and the Deputy General Director of the company. He 
does not consider himself separate from the state and 
assumes the same obligations as the leaders of the 
country - to develop the energy sector, including gas 
distribution. Oleksandr Ovdiienko told LDaily why we 
have not become a competitive country in this direction 
and that prevents us from attracting investors to the 
industry.

Oleksandr Ovdiienko

  Енергетична галузь і її розвиток в Україні – 
топ-тема. Чиновники й політики багато про неї 
говорять, шукають, за їхніми словами, різні шля-
хи для розвитку цього сектору. Але що насправді 
відбувається на ринку енергетики?

О.Овдієнко: Протягом останніх років держава дуже 
мало вкладала в розвиток інфраструктури, зокрема 
енергетичної. Це погано відобразилося на стані ринку, 
тому що енергетика – кровоносна система економі-
ки: економіка без неї неможлива. Жоден інвестор не 
прийде будувати завод, якщо не матиме можливості 
підключити комунікації до електроенергії, газу, води 
тощо. Ми як країна повинні розвивати цю галузь. Ми 
прийняли енергетичну стратегію, прописали основ-
ні показники стратегії, взяли вектор на збільшення 
в себе частки зеленої енергетики. Ми почали впро-
ваджувати європейські правила в український ри-
нок. Але його учасники мало знають про ці правила. 
Тому 2014 року ми разом з однодумцями створили 
Асоціацію газового ринку, в якій об’єднали незалеж-
них трейдерів газу, постачальників газу зі спеціаль-
ними зобов’язаннями й газорозподільні компанії. 
На даний час працюємо і з ними, і зі споживачами, 
роз’яснюємо, як тепер функціонуватиме цей ринок.

  Яких результатів було досягнуто за чотири 
роки діяльності Асоціації?

  The energy sector and its development in 
Ukraine are the top theme. Officials and politicians 
talk a lot about this and,  in their words, are searching 
the different ways to develop this sector. But what 
actually happens in the energy market? 

O.Ovdiienko: Over the past few years, the state has 
invested very little in the development of infrastructure, 
particularly in the energy sector. This badly affected 
the state of the market, because energy is a blood-
circulatory system of the economy: the economy 
without it is impossible. No investor will have to build 
a plant unless it can be connected to electricity, 
gas, water, etc. We, as a country, must develop this 
industry. We adopted the energy strategy, registered 
the main indicators, took the vector to increase the 
role of green energy. We began to introduce European 
rules into the Ukrainian market. But its members are 
little aware of them. That’s why in 2014 we with other 
like-minded people created the Association of Gas 
Market, which united independent gas traders, gas 
suppliers with special obligations and gas distribution 
companies. We are currently working with them 
and with consumers, explaining how this market 
will function.

  What results did Association achieve during the 
four years? 
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О.Овдієнко: Ми – постійні учасники комітету Вер-
ховної Ради України з питань паливно-енергетич-
ного комплексу, ядерної політики та ядерної без-
пеки. Нині ведемо роботу щодо внесення змін до 
прийнятого закону про ринок природного газу. 
Встановили прямий контакт і хороші відносини із 
Секретаріатом Європейського Енергетичного Спів-
товариства. Це досить великий сегмент роботи, 
оскільки ми зобов’язані виконати, як держава, ви-
моги ЄС й імплементувати в себе відповідні дирек-
тиви. А Секретаріат контролює, чи правильно ми це 
робимо. Тому такий прямий контакт дуже важливий 
для нас, щоб не робити хибних кроків і розуміти, як 
правильно виконувати вимоги. У разі їх невиконання 
до країни можуть бути застосовані штрафні санкції.

  Активна співпраця з Євросоюзом стає вирі-
шальним фактором для інвестора. Чи є вже по-
тенційні вкладники?

О.Овдієнко: На сьогодні я поки що такого інвестора 
не бачу з різних причин.

Плюс до всього ряд інфраструк-
турних компаній пішли з України. 
І це великий удар по іміджу країни. 
На жаль, сьогодні в нас більше при-
сутні «торговці», які не зацікавле-
ні в інфраструктурі, а тільки у ви-
користанні ринкової ситуації. 

Тому величезна роль наших державних агентств по-
лягає саме в створенні правильного іміджу України, 
щоб залучити стратегічного інвестора, зацікавлено-
го в розвитку інфраструктури.

  Але попри брак інвесторів, Ви згодні з тим, 
що 2017 рік став проривним для галузі?

О.Овдієнко: Виходячи з балансів споживання енер-
гетичних ресурсів, я цього поки що не помітив. Нині 
основним споживачем енергетичних ресурсів є на-
селення України. Раніше ситуація була іншою: насе-

O.Ovdiienko: We are regular members of the Verkhovna 
Rada Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear 
Policy and Nuclear Safety. We are currently working on 
amending the adopted law on the natural gas market. Also 
we have established direct contact and good relations 
with the Secretariat of the European Energy Community.

This is a fairly large segment of work, because, as a 
state, we are obliged to fulfill the requirements of the 
EU and implement the relevant directives. And the 
Secretariat controls whether we are doing it right. 
Therefore, such direct contact is very important for us, 
so that we do not make false steps and understand 
how to fulfill the requirements properly, otherwise penal 
sanctions may be applied to the country.

  Active cooperation with the European Union is 
becoming a decisive factor for the investors. Are 
there any potential contributors already? 

O.Ovdiienko: For today I do not see such investors for 
various reasons. 

Besides, a number of infrastructure 
companies have left Ukraine. And this fact 
has  a big negative impact  to the image 
of the country. Unfortunately, today we 
have more present «traders», who are not 
interested in infrastructure, but only in 
the use of the market situation. 

Therefore, the great role of our state agencies is 
precisely in creating the right image of Ukraine in 
order to attract a strategic investor interested in the 
infrastructure development.

  But despite the lack of investors, do you agree 
that 2017 was a breakthrough year for the industry? 

O.Ovdiienko: Basing on balances of energy 
consumption, I have not noticed this yet. Currently, the 
population of Ukraine is the main consumer of energy 
resources. Previously, the situation was different: the 

лення споживало 20% із загального балансу енер-
гетичного ресурсу, а основне споживання було за 
промисловістю. Сьогодні населення споживає для 
своїх потреб понад 60%. А споживання промисло-
вістю досягло дна. Сподіваємося, що нижче цього 
рівня воно вже не впаде, і незабаром спостерігати-
мемо підвищення попиту.

  Скільки часу необхідно галузі, щоб поверну-
ти бажані показники?

О.Овдієнко: Я сподіваюся, що ми до обсягу спожи-
вання населенням у розмірі 20% дійдемо завдяки 
ефективній термомодернізації та підвищенню ефек-
тивності використання енергії самими мешканцями. 
Тому що велика частина цих цифр є результатом нее-
фективного споживання, що призводить до значних 
утрат запасів в енергетичній галузі. Причина – 
наші не енергоефективні будівлі, у тому числі житло-
ві будинки, і нам потрібно витрачати багато енергії 
для того, щоб створити в них нормальні умови.

  Що в цей час відбувається з енергетичною 
галуззю в Європі? Населення також є основним 
споживачем?

О.Овдієнко: Там дані показники істотно нижчі. Вар-
то зазначити, що населення в Європі, з одного боку, 
більш ефективно споживає. З іншого боку, у них 
професійно розроблена система тарифоутворен-
ня. Наприклад, в ЄС застосовується стимулююче 
тарифоутворення, тобто для газової компанії вста-
новлюється тариф на 3-5 років. За цей час він може 
переглядатися за наявності якихось коливань на 
ринку. Як правило, це відбувається рідко. Але при 
цьому підприємства знають, який оборот грошей 
вони отримуватимуть і, відштовхуючись від цього, 
будують бізнес-плани.

У нас же в країні, на жаль, газороз-
подільні компанії поки що не мають 
можливості платити своїм співро-
бітникам адекватну ринкову зарпла-
ту. Модель побудови тарифів, систе-

population consumed 20% of the overall balance of 
energy resources, and the main consumption was by 
industry. Today, the population consumes more than 
60% of its needs. And consumption by industry reached 
the lowest level. We hope that it will not fall below this 
level, and soon we will see increase in demand.

  How much time does the industry need to return 
the desired performance? 

O.Ovdiienko: I hope that we will reach the 20% rate of 
the population consumption by using effective thermo-
modernization and increasing energy efficiency by the 
citizens themselves. Moreover, most of these figures 
are the result of inefficient consumption resulting in 
significant losses in energy supplies. The reason is our 
non-energy efficient buildings, including residential 
buildings, and we need to spend a lot of energy in order 
to create normal conditions there.

  What is happening with the energy industry 
in Europe now? Is the population also the main 
consumer? 

O.Ovdiienko: There, these figures are significantly 
lower. It is worth noting that the population in Europe, 
on the one hand, is consuming more efficiently. On the 
other hand, they have professionally developed system 
of tariff formation. For example, in the EU, incentive 
tariff setting is applied, ie for a gas company, a tariff is 
set for 3-5 years. During this time it can be reviewed in 
case of some fluctuations in the market. As a rule, this 
happens rarely. But at the same time companies know 
what kind of money they will receive and, based on this, 
build business plans.

Unfortunately, in our country, gas 
distribution companies have no 
opportunity to pay adequate salaries 
to their employees. The model for 
constructing tariffs, the decision-making 
system, which has been operating for 
the last five years, does not involve the 
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ма прийняття рішень, яка працює ос-
танні п’ять років, не передбачає роз-
витку підприємств. І поки в нас відбу-
вається політична боротьба з одним 
прізвищем, галузь помирає. Плюс до 
всього відтік професіоналів із галузі 
вкрай високий. 

За багато років у нас ніколи не було такого, щоб 
навіть слюсарі й зварювальники йшли з газорозпо-
дільних компаній у водоканали. Тому що там кращі 
умови праці.

  Як Ви гадаєте, що призвело до такої кризової 
ситуації в галузі?

О.Овдієнко: Непрофесіоналізм управлінців і ро-
мантизм молодих чиновників підриває сьогодні ін-
вестиційну привабливість країни й енергетичного 
сектору. Це, своєю чергою, показує міжнародним 
партнерам, як насправді тут управляється енерге-
тика.

Тому поки що ми не відчуваємо позитивних ре-
зультатів від впливів держави на енергетичний ри-
нок. Поки що галузь перебуває в глибокій кризі. А 
2016–2017 роки стали переломними в газорозподі-
лі, але в іншому напрямку. Сьогодні ми працюємо 
ще на нормальному рівні. Якщо ми так проживемо 
ще один рік, то, на жаль, не зможемо гарантувати 
безпеку й відсутність аварійних ситуацій. Тому що в 
нас не буде коштів. Газ – це небезпечна речовина, 
вона може вибухати. І це може відбуватися часті-
ше, тому що мережі не модернізуються в достатній 
кількості. Якщо нас як суспільство це влаштовує 
– отже, ми так і розвиватимемося. Якщо ж хочемо 
безпеку, то повинні розуміти, що без модернізації 
газопроводів нам не обійтися. У цьому контексті 
гарним прикладом для нас є автомобільні дороги. 
Про їхній стан неможливо говорити без емоцій, і 
це попри те, що вони (дороги) перебувають у полі 
зору. А що ж говорити про інфраструктуру, яка 
прихована від очей? Невже ми вважаємо, що вона 
в кращому стані?

development of enterprises. And while 
there is a political struggle in our country, 
the industry is dying. Plus, the outflow 
of professionals from the industry is 
extremely high. 

For many years, we have never had such that even 
locksmiths and welders went from the gas distribution 
companies to the water utilities, because there are 
better working conditions.

  On your opinion, what has led to such a crisis 
situation in the industry?

O.Ovdiienko: Unprofessional managers and 
romanticism of young officials today undermine the 
investment attractiveness of the country and the energy 
sector. This, in it`s turn, shows how energy is actually 
managed to international partners.

Until we do not feel positive results from the state’s 
influence on the energy market - until the industry is 
in a deep crisis. And 2016-2017 years have become a 
turning point in the distribution of gas, but in another 
direction. Today we are still working at the normal 
level. If we live in this way for another year, then, 
unfortunately, we will not be able to guarantee the safety 
and absence of emergency situations. Because we will 
not have money. Gas is a dangerous substance, it can 
explode. And this can happen more often, because the 
networks are not upgraded in sufficient quantities. If we 
as society are satisfied with such situation – so we will 
develop in such way. If we want security, then we must 
understand that the modernization of gas pipelines is 
indispensable for all of us. In this context, it is worth 
mention about our roads. It’s impossible to speak about 
their condition without emotions, and this is despite the 
fact that they (the roads) are in sight. And what about 
the infrastructure that is hidden from the eyes? Do we 
really think that it is in a better condition?

Unfortunately, we are too hasty in the reforms, but at 
the same time we are late. The system of civil service 
that exists now is not bad. It has a lot of adequate 
people working there, but they do not have time to 

На жаль, ми при реформах занадто поспішаємо, 
але весь час запізнюємося. Та система державної 
служби, яка існує зараз, непогана. У ній працює 
дуже багато адекватних людей, але вони не встига-
ють думати. Тому що вся система вибудувана таким 
чином, що рішення потрібно приймати на вчора. Я 
вважаю, необхідно припиняти цю тенденцію. Нам 
потрібні нормальні стратегічні плани й покрокове 
їх виконання. Коли стратегічний інвестор побачить, 
що ми виконуємо свої обіцянки й плани, він набага-
то більше почне нам довіряти.

  Практика показує, що українські чиновники 
не завжди виконують свої обіцянки.

О.Овдієнко: Так, ви маєте рацію. Таке спостері-
гається й у нашій галузі. Наприклад, на певному 
романтизмі ми заявили й прийняли стратегії про 
глобальне бажання збільшити потужності відновлю-
ваної енергетики, а потім, коли почалася серйозна 
розмова, почали говорити про системні обмеження. 
Тут ми повинні бути максимально послідовними, про 
правила гри маємо домовлятися до початку процесу. 

Якщо вже заявляємо, що ми як країна 
хочемо й приймаємо стратегічні до-
кументи, то зобов’язані не говорити 
про ці обмеження, а робити все мож-
ливе, щоб їх зняти. 

Адже коли прийде інвестор будувати станції, йому 
буде нецікаво, чи є в нас обмеження, чи ні. Його 
завдання – вкласти гроші в прибутковий бізнес.

think. Because the whole system is built in such a way 
that the decision must be taken yesterday. I believe it is 
necessary to stop this trend. We need normal strategic 
plans and their implementation step by step. When a 
strategic investor sees that we are fulfilling our promises 
and plans, it will become much more trusted to us.

  Practice shows that Ukrainian officials do not 
always fulfill their promises. 

O.Ovdiienko: Yes, you are right. This is also the case 
in our industry. For example, on a certain romanticism, 
we declared and adopted strategies for a global desire 
to increase the power of renewable energy, and then, 
when a serious conversation began, we began talking 
about system constraints. Here we need to be as 
consistent as possible, we must agree on the rules of 
the game before the beginning of the process. 

If we declare that we, as a country, want 
and accept strategic documents, we must 
not talk about these restrictions, but do 
our best to remove them. 

After all, when an investor comes to build a station, it 
will be uninteresting whether we have restrictions or 
not. Its task is to invest in profitable business.
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Our main goal is to make Ukraine 
an energy independent country 
after 2020

Найголовніша наша мета – зробити 
Україну енергетично незалежною 
після 2020 року

Розмова про стан газовидобувної галузі 
України з виконавчим директором Асоціації 
газовидобувних компаній України Романом 
Опімахом.                                                

Асоціація газовидобувних компаній України засно-
вана два роки тому й об’єднує 7 підприємств дер-
жавної та приватної форм власності. Консолідова-
ний видобуток цих підприємств становить майже 
90% усього видобутого природного газу України.

Попри молодий вік, Асоціація має значні здобутки 
та напрацювання. Її керівництву вдалося налаго-
дити плідну співпрацю із владою, бізнесом та між-
народними експертами щодо реформування газо-
видобувного сектору країни. Реалізація важливих 
ініціатив є необхідною умовою для становлення 
України як енергетично самодостатньої держави, 
для підвищення інвестиційної привабливості галу-
зі, залучення міжнародних інвестицій та сучасних 
технологій, налагодження партнерських відносин із 
газовидобувними регіонами. Саме такі цілі має ко-
манда Асоціації.

Виконавчий директор Асоціації Роман Опімах – лю-
дина, яка знає всі тонкощі галузі не лише в Украї-
ні, а й за кордоном. «Ми знаходимо спільну мову із 
владою, суспільством, представниками сектору за-

The talk with Roman Opimakh, the executive 
director of Gas Producing Companies Association 
in Ukraine, who describes the current situation in 
the gas industry.   

The association of gas producing companies of Ukraine 
was founded two years ago and unites seven state-
owned and private-owned enterprises. Consolidated 
extraction of these enterprises makes up almost 90% 
of Ukraine’s total natural gas production.

Despite the young age, the Association has significant 
achievements and reaches. Its leadership succeeded 
in establishing fruitful cooperation with the authorities, 
business and international experts on the reform of the 
gas-extracting sector of the country. Implementation of 
important initiatives is a prerequisite for the formation of 
Ukraine as an energy of self-sufficient state, to increase 
the investment attractiveness of the industry, provide 
international investment and modern technologies, 
and establish partnerships with gas-extracting regions. 
These are the goals of the Association’s team.

Executive Director of the Association Roman Opimakh 
is a person, who knows all the subtleties of the 
industry not only in Ukraine but also abroad. «We 
find a common language with the authorities, society, 
industry representatives in order to develop the industry 

для розвитку індустрії та зміцнення енергобезпеки 
країни. Нас чують, із нами радяться», – так описує 
діяльність організації Роман Опімах. А наскільки це 
вдається втілювати в життя, він розповів LDaily.

  Асоціація досить молода, але водночас – 
амбітна. Чи виникають труднощі в роботі через 
брак досвіду?

Р.Опімах: Попри те, що Асоціація заснована нещо-
давно, наша команда добре обізнана у питаннях 
газовидобутку. Особисто я понад 10 років працюю 
в секторі й активно займаюся вивченням особли-
востей його регулювання. У своїй роботі ми, як Асо-
ціація, досліджуємо світові практики, переймаємо 
досвід прогресивних країн, співпрацюємо з міжна-
родними експертами.

Зараз перед Україною стоїть надважливе завдан- 
ня – залучати іноземні інвестиції, за які у світі ве-
деться глобальна боротьба. Важливою складовою 
цього процесу є розуміння: а що роблять твої кон-
куренти, як це відбувається в сусідніх чи економічно 
більш розвинених країнах? Ми детально аналізуємо 
міжнародні практики та місцеві особливості, нагляд-
но показуємо, як має розвиватися українська газо-
видобувна галузь.

and strengthen the energy security of the country. We  
are being heard, we are advised», - this way Roman 
Opimakh describes the activities of the organization. 
And how these processes can be realized, he told 
LDaily in the exclusive interview.

 The association is young enough, but at the 
same time it is ambitious. Are there difficulties in 
work because of lack of experience?

R.Opimakh: Despite the fact that the Association was 
founded not so long ago, our team is well-informed 
about gas production. Personally I have been working 
in the sector for more than 10 years and I am actively 
studying the features of its regulation. In our work we 
as an Association explore world practices, take on the 
experience of progressive countries, cooperate with 
international experts. 

Today, Ukraine faces a vital task - to attract foreign 
investments, for which they struggle all over the world. 
An important part of this process is understanding: 
what do your competitors do, how it is happening in 
neighboring or economically more advanced countries? 
We analyze in detail the international practices and 
local features, and demonstrate how the Ukrainian gas 
industry must evolve. 
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Усі наші напрацювання, рекомендації та прогнози 
у відкритому доступі ми залюбки розказуємо, що є 
робимо й навіщо. Ми здійснюємо промоушн галузі 
не лише в Україні, а й за кордоном, і водночас роз-
віюємо міфи, які існують.

  Що саме Ви маєте на увазі?

Р.Опімах: У суспільстві існує низка легенд, пов’яза-
них із газовидобувним сектором. Наприклад, дехто 
вважає, що газовидобувні компанії забруднюють 
воду на територіях, де працюють, або ж не платять 
податків. Але це неправда. Зокрема, 2017 року на-
фтогазовидобувна галузь сплатила близько 75 млрд 
грн податків, що становить майже 10% надходжень 
до державного бюджету. Крім того, за нашими під-
рахунками, компанії Асоціації минулого року випла-
тили понад 150 млн грн на фінансування різнома-
нітних соціальних програм у регіонах, де проводять 
видобуток.

З початку 2018 року впроваджена важлива ініціати-
ва, яку газовидобувники активно підтримали. Ідеть-
ся про відрахування 5% ренти на розвиток місце-
вих громад у тих районах, де працюють компанії. 
Ми очікуємо, що це мотивуватиме місцеве населен-
ня співпрацювати із сектором для спільної вигоди. 
Адже чим більше газу компанія видобуватиме, тим 
більше коштів залишатиметься «на місцях» на важ-
ливі соціальні програми. Ми вважаємо це позитив-
ною тенденцією.

  Які ще позитивні зміни відбулися в газовидо-
бувній галузі завдяки Асоціації?

Р.Опімах: За два роки було досягнуто чимало.

Уряд визнав розвиток галузі як пріоритетний та 
стратегічний напрямок. Україна має величезну ре-
сурсну базу, ми входимо в трійку країн Європи за 
обсягами запасів газу. Однак, на жаль, ці ресурси 
розробляються дуже повільно, на відміну від інших 
країн. Ми можемо видобувати більше й швидше, 
нам до снаги забезпечити себе газом для покрит-
тя внутрішнього споживання та стати енергетично 
незалежною країною, а в майбутньому – навіть екс-
портувати його. Ми переконані, що коли на ринку 

All our achievements, recommendations and forecasts 
are an open source for anyone, we are happy to tell you 
what we do and why. We carry out the promotion of the 
industry not only in Ukraine but also abroad, and at the 
same time we dispel myths that exist.

  What do you mean exactly?

R.Opimakh: There is a number of legends in the society 
associated with the gas extraction sector. For example, 
some people believe that gas companies are polluting 
the water in the territories where they work or do not 
pay taxes. But this is not true. In particular, in 2017, 
the oil and gas industry paid about 75 billion USD of 
taxes, accounting for almost 10% of revenues to the 
state budget. In addition, according to our estimates, 
the Association’s companies paid over UAH 150 million 
last year to finance various social programs in the 
regions where extraction takes place.

Since the beginning of 2018 an important initiative 
actively supported by gas producers has been 
implemented. The idea of this project is to deduct 5% 
of the rent for the development of local communities 
in the areas where the companies operate. We expect 
that this will motivate the local population to cooperate 
with the sector for the common benefit. After all, the 
more gas the company produces, the more money will 
remain «on the ground» for important social programs. 
We consider this as a positive trend.

  What positive changes have been made in the 
gas industry due to the Association activity? 

R.Opimakh: During two years we have achieved a lot.

The government recognized the development of 
the industry as a priority and strategic direction. 
Ukraine has a huge resource base, we are among the 
three countries in Europe in terms of gas reserves. 
However, unfortunately, these resources are being 
developed very slowly, unlike in other countries. We 
can extract more and faster, we can supply our gas to 
cover domestic consumption and become an energy 
independent country, and in the future even export it. 
We are convinced that when a gas surplus is created 
on the market, then the price for the consumer will 

буде створено профіцит газу, то, відповідно, ціна 
для споживача зменшуватиметься. 

Газовидобувна галузь потребує великих інвестицій 
та сучасних технологій. А вони не прийдуть, якщо в 
країні не будуть створені привабливіші умови, ніж у 
сусідніх країнах. Нам потрібно реалізувати важливі 
реформи для розвитку галузі, на яких Асоціація по-
стійно наголошує.

Перший суттєвий крок уже зроблено – запровадже-
но новий фіскальний режим. З початку року діє сти-
мулююче оподаткування для нових газових сверд-
ловин, і держава надала гарантії його не змінювати 
протягом 5 років. Нова податкова політика значно 
покращила інвестиційну привабливість галузі. За 
оцінками міжнародних експертів, сьогодні Україна 
посідає найпривабливішу позицію серед видобув-
них країн Європи.

 Тобто полегшення системи оподаткування 
для газовидобувних компаній може бути ключо-
вою реформою, яка відкриє потік іноземних ін-
вестицій в Україну?

Р.Опімах: Усе правильно. Упроваджений урядом та 
парламентом новий фіскальний режим позитивно 
оцінений не лише на внутрішньому ринку, а й у сві-
ті. Ми  очікуємо, що прихід міжнародних інвесторів 
сприятиме розвитку галузі та збільшенню газовидо-
бутку.

 Які ще реформи потрібні для розвитку галузі?

Р.Опімах: Друга важлива ініціатива – дерегуляція 
газовидобутку. У березні Верховна Рада прийняла 
революційний законопроект № 3096-д, який скасо-
вує багато дозвільних рудиментів радянських часів, 
що роками стримували розвиток індустрії.

Раніше компаніям для введення родовища у про-
мислову розробку потрібно було отримати 44 пого-
дження в 16 установах, на їх збір затрачалося понад 
три роки. Процедура відведення землі під свердло-
вину займала понад рік, що було втричі довше, ніж 
саме буріння. Завдяки закону українська система 
регулювання суттєво наблизилася до найкращих 

decrease. The gas industry requires large investments 
and modern 

The gas industry requires large investments and modern 
technologies. And they will not come unless more 
attractive conditions are created in the Ukraine than 
in the neighboring countries. We need to implement 
important reforms for the development of the industry, 
on which the Association constantly emphasizes. 

The first significant step has already been taken - a new 
fiscal regime has been introduced. Since the beginning 
of the year, there is a stimulating taxation for new gas 
wells, and the state has provided guarantees that it 
must not be changed for 5 years. The new tax policy 
has greatly improved the investment attractiveness of 
the industry. According to international experts, today 
Ukraine has the most attractive position among the 
mining countries in Europe.

   Does it mean that simplification   of the taxation 
system for gas companies can be a key reform that 
will open the flow of foreign investment in Ukraine? 

R.Opimakh: Of course. The new fiscal regime, 
introduced by the government and parliament,  is 
positively evaluated not only in the domestic market, 
but also in the world. We expect that the arrival of 
international investors will contribute to the development 
of the industry and increase  the gas production.

  What other reforms are necessary to develop 
the industry?

R.Opimakh: The second important initiative is the 
deregulation of gas extracting. In March, the Verkhovna 
Rada adopted a revolutionary bill No. 3096-d, which 
abolishes many of the permissive rudiments of the 
Soviet era, which restricted  the development of 
industry for years.

Previously for the introduction of the deposit into 
industrial development, companies had to get 44 
approvals in 16 institutions, and collecting of those 
documents  collection had been taking more than 
three years. The procedure for the establishment of 
the well took more than a year, which was three times 
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міжнародних стандартів. Процедуру отримання 
дозволів пришвидшено на 18 місяців, ліквідується 6 
ступенів дублюючих погоджень. 

Третій важливий крок для збільшення власного га-
зовидобутку – проведення відкритих аукціонів та 
пропозиція нових ділянок. Це питання є досить про-
блемним і ми ніяк не можемо його зрушити з міс-
ця. Коли в компанії на руках є всі дозволи та кошти 
для буріння свердловин, то потрібні місця, де вона, 
власне, буде працювати. Відповідно держава має 
запропонувати перелік нових площ для користуван-
ня надрами й підприємства повинні отримувати їх 
на прозорих аукціонах.

У світі точиться конкурентна бо-
ротьба за інвестора: щороку країни 
агресивно пропонують десятки ти-
сяч квадратних метрів на торгах.

В Україні за останні півтора року не було проведено 
жодного аукціону, а плани на поточний рік відсутні. 
На жаль, ми бачимо, що панує практика подвійних 
стандартів, коли ділянки надаються поза торгами 
або ж компаніям складно отримати дозвіл на робо-
ту від обласних рад. Звичайно, інвестор на все це 
звертає увагу: він хоче працювати прозоро й ось 
такі проблеми його відштовхують. Ми постійно на 
цьому акцентуємо увагу, пропонуємо зміни, щоб усі 
прогалини в законодавстві були усунені.

  Ці фактори стосуються саме законодавчих 
ініціатив. А якщо говорити про технологічність, 
то наскільки Україна та галузь відстають, напри-
клад, від Європи?

Р.Опімах: З погляду технологій, то ми менш роз-
винені. Це відображається на простому показни-
ку: скільки в нас є запасів газу й наскільки інтен-
сивно ці ресурси розробляються. Україна щорічно 
видобуває лише 2% своїх запасів, у той час як у 
світі – 6% і більше. Тобто в розвиненіших країнах 
це відбувається швидше й ефективніше за раху-
нок залучення нових технологій і сучасних методів 
розробки.

longer than the drilling itself. Thanks to the law, the 
Ukrainian regulatory system has come close to the best 
international standards. The procedure for obtaining 
permits is accelerated for 18 months, 6 stages of 
duplicate approvals are eliminated.

The third important step to increase own gas production 
is the holding of open auctions and the offer of new 
plots. This question is quite problematic and we can not 
initiate it. When the company has all the permissions 
and means for drilling wells, it needs places where it 
will actually work. Accordingly, the state must propose 
a list of new areas for the use of subsoil and enterprises 
must receive them via transparent auctions.

In the world there is a competitive struggle 
for the investor: every year countries 
aggressively offer tens of thousands  
square meters in bidding. 

For the past year and a half no auction has been 
conducted in Ukraine and there are no plans for the 
current year. Unfortunately, we see that there is a 
practice of double standards when the plots are 
rendered out of bidding or it is difficult for companies to 
get a work permit from the regional councils. Of course, 
the investor pays attention to all of these facts: he wants 
to work transparently and that’s how his problems 
are repulsed. We constantly focus on these items and 
propose changes to eliminate all gaps in the legislation.

  These factors relate precisely to legislative 
initiatives. And if we talk about technological 
capacity, then how far Ukraine and industry are 
lagging behind, for example, from Europe?

R.Opimakh: From the technological point of view, 
we are less developed. This is reflected in a simple 
indicator: how much gas reserves we have and how 
intensively these resources are being developed. 
Annually Ukraine produces only 2% of its reserves, 
while in the world it is about 6% or more. That means 
that in more developed countries  this happens faster 
and more efficiently by attracting new technologies and 
modern methods of extracting. 

З іншого боку, Україна має величезний потенціал 
збільшити видобуток газу за рахунок нівелювання 
технологічного відставання. Ми вже спостерігаємо 
перші позитивні результати від уведення стимулю-
ючого оподаткування. Нова податкова система сут-
тєво оживила сервісний ринок, обсяги замовлень 
щодо бурінь нових свердловин на цей рік є безпре-
цедентними. Ми очікуємо на прихід нових гравців та 
компаній, що дасть змогу зробити сервісні послуги 
дешевшими й, відповідно, більш доступнішими.

Якщо за результатами 2017 року приріст видобутку 
газу становив 2,4%, то цьогоріч ми очікуємо щонай-
менше на 7% зростання.

 За Вашими розрахунками, скільки справді 
потрібно часу, щоб зробити країну енергонеза-
лежною?

Р.Опімах: Є амбітний урядовий план зробити це до 
2020 року. Щоправда, існує певна затримка з реалі-
зацією Концепції розвитку газовидобувної галузі. Не 
всі важливі зміни було здійснено вчасно. Проте ре-
форми в секторі відбуваються – і це треба відзначити.

Варто розуміти, що для повного самозабезпечен-
ня країни власним газом потрібно враховувати два 
фактори – скільки ми видобуваємо й скільки спо-
живаємо. Відповідно, що більше добуватимемо, що 
краще реалізовуватимемо програми, спрямовані на 
енергоефективність, – то швидше досягнемо мети. 

Події цієї зими та безпринципні дії Газпрому ще раз 
підтверджують аксіому, що треба сміливо розвивати 
власний видобуток та виходити на нульовий імпорт. 
Переконаний, що після 2020 року країна має всі пе-
редумови для того, щоб стати енергонезалежною.

From the other side, Ukraine has a huge potential to 
increase its gas production by eliminating technological 
lag. We are already witnessing the first positive results 
from the introduction of stimulating taxation. The new 
tax system has significantly revived the service market, 
orders for drilling new wells this year are unprecedented. 
We expect the arrival of new players and companies 
that will make the services cheaper and, accordingly, 
more affordable.

If by the results of 2017 the increase in gas production 
had been 2.4%, then in this year we expect at least 7% 
growth.

   How do you think, how much time  it may 
really take to make Ukraine an energy independent 
country?

R.Opimakh: There is an ambitious government plan to 
realize this idea by 2020. However, there is a certain 
delay in the implementation of the Concept for the 
development of the gas industry. Not all important 
changes were made on time. However, reforms in the 
sector are taking place,  and this  fact should be noted.

It is worth to understand that for the full self-sufficiency 
of the country in its own gas needs we must take into 
account two factors - how much we extract and how 
much we consume. Accordingly, the more we obtain, 
the better the implementation of programs aimed at 
energy efficiency will be provided and the sooner we 
reach the goal.

The events of this winter and Gazprom company’s 
unscrupulous actions reaffirm the axiom that we must 
boldly develop our own production and go to zero 
import. I am convinced that after 2020, the country has 
all the prerequisites for becoming energy independent.
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Ukraine has vanquished 81 countries 
in the Doing Business rating. It is an 
immensely resulting. No other country 
could repeat such a success  

Україна випередила 81 країну в рейтингу 
Doing Business. Це дуже й дуже добре. 
Ніхто не зміг повторити такий успіх

Голова Правління Міжнародної асоціації ту-
рецьких і українських бізнесменів Бурак Пех- 
ліван розповів, чим досвід Туреччини в розвит-
ку економіки може бути корисний для України.

Турецький бізнесмен, який глибоко й детально ана-
лізує факти й події, а також досконально розбирає 
будь-який предмет і не приймає рішень зопалу. 
Саме таке враження по собі залишає Бурак Пехлі-
ван, який живе і працює в Україні понад 9 років і 
який упевнений, що наша країна має потенціал за 
максимально короткий строк стати процвітаючою.

У бесіді з LDaily Бурак розповів про те, наскільки 
Україна й Туреччина схожі, особливо щодо історич-
ного контексту, і що, з огляду на це, можна зробити, 
щоб в Україну хлинули інвестиції.

  Бурак, розкажіть, будь ласка, про те, чим ви-
кликаний інтерес Туреччини до бізнесу в Україні?

Б.Пехліван: Якщо відповідати на Ваше запитання 
коротко, то цікавість викликана схожістю наших 
країн. 20 років тому в Туреччині були такі самі про-
блеми, які нині переживає Україна: і політичні, і ге-
ографічні. Ми тоді так само, як і ви зараз, не мог-
ли залучити іноземні інвестиції, а турецькі товари 
в Європі теж вважали неконкурентоспроможними. 

Burak Pehlivan, Chairman of the Board of 
the International Ukrainian Turkish Business 
Association, told how Turkey’s experience in 
economic advancement may be useful to Ukraine.

A Turkish businessman, who thoroughly and deeply 
analyzes the facts and events, as well as meticulously 
considers any item and does not make decisions on 
unverified information.  This is the way, which Burak 
Pehlivan, who lives and works in Ukraine for more than 
9 years, applies to his job and he is confident that our 
country has the potential to make Ukraine prosperous 
during the shortest time.

In a conversation with LDaily, Burak told about the 
similarities between Ukraine and Turkey, especially in 
regard to the historical context, and how Ukraine can 
attract the flow of investments.

 Burak, please tell us, what is the interest of 
Turkey in Ukrainian business ?

B.Pehlivan: If I answer your question briefly my curiosity 
is caused by the similarity of our countries. 20 years ago 
in Turkey there were the same problems that Ukraine 
is experiencing now: both political and geographic. 
We were not able to attract foreign investment in the 
same way as you are doing now, and Turkish goods 
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Але саме 20 років тому (1995 р.) Туреччина підписа-
ла з ЄС Угоду про Митний Союз, після чого упро-
довж кількох років наша країна почала активно 
впроваджувати економічні реформи. І коли Євро-
па побачила, що Туреччина стала на шлях реформ, 
перші 80% інвестицій до нас надійшли саме від єв-
ропейських інвесторів. Уже зараз зовнішній товаро-
обіг між ЄС і Туреччиною становить 48%. Крім того, 
сьогодні наша країна експортує у 5 разів більше то-
варів, ніж 20 років тому, а саме – електроніку, маши-
ни, автозапчастини.

До речі, ми настільки розвинули свій автопром, що 
сьогодні виробляємо 1,5 млн автівок, і багато євро-
пейських автопромів відкрили свої заводи на тери-
торії нашої країни. Так, ми не створюємо ракет, але 
виробництво споживчих товарів у нас дуже добре 
розвинене.

  Який ринок збуту в турецьких товарів?

Б.Пехліван: Дивіться: у Туреччини немає нафти й 
природного газу, а це означає, що нам треба щось 
виробляти й десь продавати, на внутрішньому рин-
ку чи на зовнішньому. Внутрішній ринок у нас по-
рівняно невеликий, тому ми виходимо на зовнішній, 
адже це – завжди нові можливості. Зараз наші това-
ри постачаються не лише до ЄС, а й до країн Афри-
ки, Азії, в Україну, Росію, але ми все одно продовжу-
ємо шукати нові й нові ринки. Звичайно, для високої 
конкурентоспроможності якість вироблених товарів 
має бути на такому самому рівні. І наші товари від-
повідають цим вимогам. Але я хочу ще раз підкрес-
лити, що поштовхом до цього стала підписана більш 
ніж 20 років тому Угода про Митний Союз Туреччи-
ни з Євросоюзом. І саме це дало великі можливості 
для розвитку вітчизняної економіки.

  Бурак, скажіть, будь ласка, чого, на Ваш по-
гляд, з урахуванням всього вищесказаного не 
вистачає Україні насамперед?

Б.Пехліван: Хороше запитання. З цього приводу 
ведеться чимало розмов, і думки тих, хто розуміє, 
як працює економіка і бізнес, розділилися. Перша 
частина їх запевняє, що Україна на даний момент 
не здатна залучити іноземні інвестиції через кон-

in Europe were also considered uncompetitive. But 
20 years ago (in 1995) Turkey signed an EU Customs 
Union Agreement with the EU, after which our country 
began to actively implement economic reforms for 
several years. And when Europe saw that Turkey was 
on the path to reform, the first 80% of the investment 
came from European investors. By now the external 
trade between the EU and Turkey is 48%. In addition, 
today our country exports 5 times more goods than 20 
years ago, namely electronics, cars, and auto parts.

By the way, we have so well developed  automobile 
industry in our country, that today Turkey produces 1.5 
million cars, and many European car manufacturers 
have opened their plants in our country. Yes, we do 
not produce rockets, but the production of consumer 
goods is very well developed.

  What is the market for Turkish goods?

B.Pehlivan: Turkey does not have oil and natural gas, 
which means that we need to produce something and 
sell it somewhere, in the domestic market or  abroad. 
The domestic market is relatively small, so we go 
outside, because it always offers new opportunities. 
Now our goods are supplied not only to the EU, but also 
to countries of Africa, Asia, Russia, Ukraine, and we still 
continue looking for new and new markets. Of course, 
for high competitiveness, the quality of manufactured 
goods should be at a high level. And our goods meet 
these requirements. But I want to emphasize that the 
impetus to out growth has been done more than 20 
years ago, as I have already said, it was the Agreement 
on the Customs Union of Turkey with the EU. And that 
fact gave great opportunities for the development of 
the Turkish economy.

  Burak, tell us, please, what, in your opinion, 
taking into account all the facts mentioned above, 
Ukraine needs  first of all?

B.Pehlivan: It`s a good question. There are many 
conversations on this subject, and the opinions of 
those who understand how the economy and business 
work are distinctive.  The first half of them assures that 
at the moment Ukraine is not able to attract foreign 
investment due to a conflict with Russia, political and 

флікт із Росією, політичну та економічну нестабіль-
ність, через велику корупцію, погано організовану 
соціальну систему. Друга ж частина наполягає на 
тому, що за наявності всіх цих проблем інвестори 
все одно придивляються до України, тому що вона 
має зручне географічне розташування й дуже гар-
ний економічний потенціал. І я знову хочу навести 
приклад Туреччини: варто врахувати, чому, напри-
клад, ми після підписання Угоди про Митний Союз з 
ЄС перші 5 років не могли залучити інвестиції, і тоді 
буде зрозуміло, чого не вистачає Україні.

Підвищення інвестиційної привабли-
вості – це тривалий процес, спрямо-
ваний на донесення інвестору інфор-
мації про можливості країни. Крім 
того, не можна скидати з рахунків і
проблему з іміджем.

 
Так, в Україні є корупція, і про це знають. Але так 
само знають і про те, що корупція є в Польщі, Італії, 
в інших країнах, і в Африці теж, але при цьому бага-
то великих міжнародних компаній заходять в Афри-
ку й успішно ведуть там свій бізнес. Хіба це означає, 
що там державний рівень управління кращий, ніж 
тут? Ні, звичайно. Дуже багато перебільшено, ну й 
багато що залежить від самого народу та уряду. 

Я, наприклад, упевнений, що настане час, коли 
Україна стане розвиненою, процвітаючою і благо-
получною країною. А ось швидкість цього процесу 
залежить тільки від українського народу та уряду. 
Давайте ще раз звернемося до турецького досвіду. 
Чи означає це, що Україна теж повинна чекати 5, 
10 або 15 років? Зрозуміло, що ні. Знаючи досвід 
інших країн і маючи бажання робити реформи й 
розвиватися, Україна може досягти високих показ-
ників у своєму розвитку значно швидше. Для цього 
необхідно:

• продовжувати розпочаті реформи;
• формувати позитивний імідж України в інформацій-

ному полі;

economic instability, because of great corruption, 
poorly organized social system. The second part 
insists that in the presence of all these problems, 
investors are still looking into Ukraine, because 
there is a convenient geographical location and a 
very good economic potential. And again, I want to 
give an example of Turkey: why, for example, after 
the signing of the Customs Union Union agreement 
with the EU, we could not attract investments for the 
first 5 years, and then it will be clear what Ukraine l
acks.

Increasing of investment attractiveness 
is a long process aimed at informing the 
investor about the country’s opportunities. 
In addition, you can not hide the problem 
with the image. 

Yes, there is corruption in Ukraine, and investors 
know about it. But the fact is that corruption 
exists  in Poland, Italy, and in other countries, 
and in Africa, too, but many large international 
companies go to Africa and successfully conduct 
their business there. Does this mean that there is 
a better level of government control than here? 
Of course not. The danger is exaggerated and 
result depends on both people and government. 

For example, I am sure that time is coming when Ukraine 
becomes a developed and prosperous country, but 
speed of this process depends only on the Ukrainian 
people and government. Let’s look at the Turkish 
experience again. Does it  mean that Ukraine should 
also wait for 5, 10 or 15 years? It is clear that not. 
Knowing the experience of other countries and having 
a desire to reform and develop, Ukraine can achieve 
high rates in its development much faster. Such a plan 
requires:

• to continue reforms 
• to form a positive image of Ukraine in mass media;
• to publish examples of successful business cases;
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• наводити приклади з успішно реалізованими біз-
нес-кейсами;

• залучати іноземців як туристів, тобто використову-
вати туризм як soft power.

  Міжнародний імідж настільки важливий?

Б.Пехліван: Так. І знаєте чому? Якщо в країни пога-
ний імідж, до неї не поїдуть туристи через негативну 
інформацію: вони постійно чують про те, що в Украї-
ні точиться війна і є загроза їхньому життю. У Туреч-
чині теж є проблеми, але це одна з найпопулярніших 
туристичних країн у світі. А все тому, що ми працю-
ємо над своїм світовим іміджем, ми показуємо свої 
пам’ятки, розповідаємо про переваги співпраці з Ту-
реччиною і можливості для інших країн.

На мій погляд, Україна повинна під-
писати угоду з Туреччиною про Зону 
Вільної Торгівлі. Саме зараз турець-
кі інвестори готові інвестувати за 
кордон й Україна може стати дуже 
гарним хабом для турецького вироб-
ника.

Можу пояснити чому: Україна має угоду про Зону 
Вільної Торгівлі з ЄС і Канадою, а також вона межує 
з 4-ма європейськими країнами, що дає нові логіс-
тичні можливості для всіх сторін. І ще одна причина 
для підписання такої угоди: коли Європа побачить, 
що Туреччина активно інвестує в Україну, це може 
стати каталізуючим фактором для приходу сюди єв-
ропейських інвесторів.

  Як влада України реагує на пропозицію під-
писання Угоди про Зону Вільної Торгівлі?

Б.Пехліван: Знаєте, такі переговори почалися ще 
2007 року. Вже пройшло 11 років. Це дуже довго. 
Кожна зі сторін хоче, але поки що не виходить. За-
раз ми все ще ведемо ці переговори, і я сподіваюся, 
що у 2018 році ми все ж таки підпишемо цю Угоду. 
Причому, що швидше буде підписаний документ, 

• to attract foreigners as tourists, i.e. to use tourism as 
soft power.

  Is international image so important? 

B.Pehlivan: Yes, it is. And do you know why? Because 
if a country has a bad image, tourists will not go there 
because of negative information: they constantly hear 
that there is a war in Ukraine and a threat to their 
lives. Turkey also has problems, but it is one of the 
most popular tourist destinations in the world. And all 
because we work on our global image, we show our 
sights, tell about the advantages of cooperation with 
Turkey and opportunities for other countries.

In my opinion, Ukraine should sign an 
agreement with Turkey on the Free Trade 
Zone. Right now, Turkish investors are 
ready to invest abroad and Ukraine can 
become a very good hub for a Turkish 
manufacturer.

I can explain why: Ukraine has an agreement on the Free 
Trade Area with the EU and Canada, and your country 
is bordered by four European countries, which gives 
new logistical opportunities to all parties. And one more 
reason to sign such an agreement is when Europe sees 
that Turkey is actively investing in Ukraine, it can become 
a catalyst for the arrival of European investors here.

  How does the Ukrainian government respond to 
the proposal to sign the Free Trade Area Agreement?

B.Pehlivan: You know, such negotiations started in 
2007. 11 years has passed. It`s too long. Each party 
wants to have the result, but it does not succeed yet. 
Now we are still conducting these negotiations, and I 
hope that in 2018, we will sign this agreement. Moreover, 
the sooner the document is signed, the faster and more 
actively Turkish investors go to Ukraine.

  What is the most perspective sphere of business 
for Turkish investors in Ukraine?

то швидше й активніше турецькі інвестори підуть в 
Україну.

  Яка сфера бізнесу в очах турецьких інвесто-
рів на території України найбільш перспективна?

Б.Пехліван: Україна дуже сильна у важкій промис-
ловості. Але, як і в багатьох країнах колишнього Ра-
дянського Союзу, в ній не розвинена легка промис-
ловість. І коли ми говоримо «легка промисловість», 
це не означає тільки текстиль, це означає все ви-
робництво поза межами важкої промисловості.

• Я маю на увазі – виробництво автомобілів, авто-
запчастин тощо. Для турецьких інвесторів цей 
сегмент дуже цікавий. Але Туреччина почне ін-
вестувати в легку промисловість України лише 
після того, як буде підписано Угоду про Зону 
Вільної Торгівлі.

• Крім того, турецьким інвесторам цікава альтернатив-
на енергетика, адже Україна має один із найкращих 
сантимів (фінансово приваблива) в Європі. І я знаю, 
що деякі турецькі інвестори вже почали вкладатися 
сюди, і далі це робитимуть.

• Третій напрям – сільське господарство. Але для 
того, щоб залучати більше інвестицій з Туреччи-
ни у цю сферу, я вважаю, потрібна земельна ре-
форма. Але ця реформа повинна бути безпеч-
ною для країни і не давати жодної можливості 
для монополізації.

• А ще Туреччина дуже придивляється до IT-сфе-
ри та нерухомості, хоча у цьому сегменті ринку 
теж потрібна певна регуляція.

Я хочу підкреслити, що будь-які зміни – це важко. 
Знаєте, це можна порівняти з процесом схуднення: 
спочатку дуже складно й хочеться все кинути, але 
потім з’являється гарний результат і виникає бажан-
ня продовжити; так само і в структурних реформах.

  Чого в цьому контексті не вистачає Україні?

Б.Пехліван: Я гадаю, що не вистачає спілкування 
з народом. Турецька влада, наприклад, проводить 

B.Pehlivan: Ukraine is very strong in heavy industry. 
But, like in many countries of the former Soviet Union, 
light industry is not developed in Ukraine. And when we 
talk about light industry, it  does not mean just textiles, 
it means all production besides the heavy industry.

• I mean production of cars, auto spare parts, etc. 
For the Turkish investors this segment is very 
interesting. But Turkey will start investing in the 
light industry in Ukraine only after the Free Trade 
Area Agreement is signed.

• Besides, Turkish investors are interested in 
alternative energy, because Ukraine has one of the 
best items (financially attractive) in Europe. And I 
know that some Turkish investors have already 
started investing  and will continue.

• The third direction - agriculture. But in order to 
attract more investment from Turkey in this area, I 
think that a land reform is needed. But this reform 
must be safe for the country and not to give any 
opportunity for monopolization.

• Moreover, Turkey is very focused on IT and real 
estate spheres, although this segment of the 
market also needs some regulation.

  What is missed in Ukraine in this field?

B.Pehlivan: I think that there is not enough 
communication with the people. For example, the 
Turkish authorities are very active in informing and 
educating ordinary people, explaining many times that 
they will be given some or other reforms. And when 
people begin to understand this, reforming any industry 
becomes much easier, and especially when people are 
convinced that the government is not deceiving and 
reforms really produce a great result, then, of course, 
the country will change.

  It means that communicating with people is 
one of the most important components, does not it? 

B.Pehlivan: It is true.  Communication is one of the 
key factors. Next, public-private partnership is very 
important. In Ukraine, one of the biggest problems is 
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дуже активну інформаційно-роз’яснювальну ро-
боту з простими людьми, багато разів пояснюючи, 
що їм дадуть ті чи інші реформи. І коли люди по-
чинають це розуміти, реформувати будь-яку галузь 
стає набагато легше. А особливо, коли народ пере-
конається, що уряд не обманює і реформи справді 
дають чудовий результат, тоді, звичайно, зміниться
країна.

  Виходить, що спілкування з людьми – одна із 
найважливіших складових?

Б.Пехліван: Так. Комунікація – один із ключових 
чинників. Далі, дуже важливе державно-приватне 
партнерство. В Україні одна з найбільших проблем – 
відсутність грошей. Банківська система практично 
не працює, кредитів не дають, тому що для реаліза-
ції великих інфраструктурних проектів потрібна на-
дійна приватна лінія. Тому для України, так само, як 
і для Туреччини, державно-приватне партнерство 
відіграє дуже важливу роль. Наприклад, у Туреччині 
протягом останніх 15 років було реалізовано понад 
200 проектів саме завдяки працюючому держав-
но-приватному партнерству, а це – $150 млрд. І все 
це тільки за рахунок приватного фінансування. Цей 
кейс може бути чудовим прикладом для України.

Наступний пункт –

дозволити приватизацію. Таким 
чином в іноземних інвесторів ви-
никне можливість керувати якіс-
ніше і продуктивніше: на підприєм-
ствах з’являться нові робочі місця, 
а самі підприємства почнуть при-
носити прибуток і платити по-
датки. Основна мета привати-
зації – оновити підприємства за 
приватні кошти й перезапустити 
їх так, щоб вони почали приноси-
ти прибуток.

the lack of money. The banking system practically does 
not work, loans are not given, because for realization 
of large infrastructure projects a reliable private line is 
needed. Therefore, for Ukraine, as well as for Turkey, 
public-private partnership plays a very important role. 
For example, in Turkey over the past 15 years more than 
200 projects have been implemented precisely thanks 
to a working public-private partnership, which is $ 150 
billion. And all this is only through private funding. This 
case can be a great example for Ukraine.

The next point is -

to allow privatization. Thus, foreign 
investors will have the opportunity 
to manage more efficiently and more 
productively: new jobs will appear in 
enterprises  and companies  will start to 
generate profit and pay taxes. The main 
objective of privatization is to upgrade 
enterprises for private funds and restart 
them so that they start to make profit.

 Burak, please tell us about the purpose of 
creating the Association you are managing.

B.Pehlivan: TUID – International Ukrainian Turkish 
Business Association was founded in 2004, when our 
Prime Minister, who now is the President, has visited 
Ukraine for the first time. He noticed that there was 
no Association of Turkish Businessmen in Ukraine, 
and advised to create it. Thus, Turkish businessmen 
founded TUID.

• I want to say that, unlike Turkish business in 
other countries, Turkish companies in Ukraine 
work successfully not only in textiles, food and 
construction, but also in all other areas of the 
Ukrainian economy.

• The second feature of our Association - our 
members are representatives of small business, 

  Бурак, розкажіть, будь ласка, про мету ство-
рення Асоціації, якою Ви керуєте.

Б.Пехліван: TUID – Міжнародна асоціація україн-
ських і турецьких бізнесменів була створена 2004 
року, коли ще наш тодішній прем’єр, який сьогодні 
вже президент, уперше відвідав Україну. Він заува-
жив, що в Україні немає Асоціації турецьких бізнес-
менів, і порадив її створити. Таким чином турецькі 
бізнесмени заснували TUID.

• Хочу сказати, що на відміну від турецького біз-
несу в інших країнах турецькі компанії в Україні 
працюють успішно не тільки у текстилі, продо-
вольстві та будівництві, а й у всіх інших сферах 
економіки.

• Друга особливість Асоціації – нашими членами 
є представники малого бізнесу, а також серед-
нього й великого, наприклад, Turkish Airlines, 
Colin’s, LC Waikiki, Life Cell.

• Третя особливість – не тільки турецький капітал 
представляє наша Асоціація. Чимало турецьких 
професійних топ-менеджерів працюють у між-
народних компаніях, таких як, Reckitt Benckiser, 
Panasonic, Європейський банк розвитку та ре-
конструкції (ЄБРР), а багатьма міжнародними 
компаніями керують турки. І ці люди й компанії 
теж стають нашими членами, що, своєю чер-
гою, дає нам великі можливості.

• Четверте – серед усіх турецьких бізнес-асоці-
ацій за кордоном TUID має найбільшу мережу 
філій. Центр розташований у Києві, але філії 
працюють в Одесі, Запоріжжі, Херсоні, Харко-
ві, Вінниці, Львові, ще одне представництво є в 
Стамбулі.

До речі, в лютому 2018 року в Туреччині TUID була 
визнана найуспішнішою асоціацією турецьких біз-
несменів за кордоном. І ми отримали приз (посмі-
хається). А у 2012 році в Румунії ми стали найуспіш-
нішою Асоціацією у Східній та Центральній Європі.

  Яке найголовніше завдання стоїть перед 
TUID?

      as well as medium and large, for example, Turkish 
Airlines, Colin’s, LC Waikiki, Life Cell.

• The third feature - our Association represents not 
only Turkish capital. Many Turkish top professional 
executives work in international companies such 
as Reckitt Benckiser, Panasonic, European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD), 
and many international companies are run by 
Turks. And these people and companies also are 
our members, which, in its turn, gives us great 
opportunities.

• Fourth, among all Turkish business associations 
abroad, TUID has the largest network of branches. The 
head office is located in Kiev, but the branches work 
in Odessa, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv, Vinnitsa, 
Lviv, and another representative office is in Istanbul.

By the way, in February 2018 in Turkey, TUID was 
recognized as the most successful association of 
Turkish businessmen abroad. And we got the prize 
(smiles). And in 2012 in Romania, we have become 
the most successful Association in Eastern and 
Central Europe.

  What is the most important task of TUID?

B.Pehlivan: Our main task is to raise the image of Turkey 
in Ukraine and the image of Ukraine in Turkey. We do 
our best for this in all spheres - culture, economics, 
art. For example, we implemented a project with one 
Ukrainian company to measure the image of Turkey in 
Ukraine. We investigated the activities of the Turkish 
airlines, construction companies, Turkish transport 
companies; examined whether Ukrainian people watch 
Turkish TV series, if so, what results are etc. In other 
words, we photographed the overall image of Turkey in 
Ukraine. This is a grand project that has shown us a lot. 
Now we will do it every year.

  Burak, you have been working in Ukraine for 9 
years. What, in your opinion, has changed over the 
years?

B.Pehlivan: You know, over the past 4 years Ukraine 
has implemented many reforms, even more than during 
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Б.Пехліван: Наше головне завдання – піднімати 
імідж Туреччини в Україні та імідж України в Туреччи-
ні. Ми робимо все можливе для цього й у всіх сфе-
рах – у культурі, економіці, мистецтві. Наприклад, з 
однією українською компанією ми реалізували про-
ект із вимірювання іміджу Туреччини в Україні. Ми 
дослідили діяльність турецьких авіаліній, будівель-
них і транспортних компаній, проаналізували, чи 
дивляться українські громадяни турецькі серіали, а 
якщо так, то які результати тощо. Іншими словами, 
ми «сфотографували» загальний імідж Туреччини в 
Україні. Це грандіозний проект, який дуже багато що 
нам показав. Тепер ми робитимемо це щороку.

  Бурак, в Україні Ви працюєте вже 9 років. 
Що, на Ваш погляд, змінилося за цей час?

Б.Пехліван: Знаєте, хоч би хто що казав, але за ос-
танні 4 роки Україна реалізувала чимало реформ, 
навіть більше, ніж за останні 23 роки своєї незалеж-
ності. 2010 року в списку Doing Business Світового 
банку Україна посідала 153-тє місце. Зараз – 76-те. 
Україна випередила 81 країну в цьому рейтингу. Це 
дуже й дуже добре. Ніхто не зміг повторити такий 
успіх. І я, як громадянин Туреччини і як турецький 
підприємець та бізнесмен, що працює в Україні, 
бачу й відчуваю різницю. Щоправда, вам належить 
випередити ще 75 країн (посміхається).

  Ще є куди рости...

Б.Пехліван: Коли іноземні інвестори й вибирають, 
куди вкладати кошти, вони оцінюють всі країни, а не 
тільки ті, які мають позитивні тенденції в розвитку, хоча 
це дуже важливо. І тому, попри те, що Україна робить 
такі величезні структурні реформи, вона не змогла за-
лучити інвестиції. Треба більше і швидше працювати.

  Чого Ви хотіли б побажати нашій країні й 
українцям зокрема?

Б.Пехліван: На мій погляд, у вас є все. Але треба ро-
зуміти, що Україну мають піднімати не іноземці, а ви 
самі. Я вважаю, що Україна буде дуже успішною вже 
найближчим часом, більше експортуватиме, при-
наймні, у вас для цього є все необхідне. Треба просто 
бути трохи організованішим і швидшим.

the past 23 years of its Independence. In 2010, Ukraine 
ranked 153th in the Doing Business World Bank list. 
Now - 76. Ukraine has surpassed 81 countries in this 
ranking. It is extremely well. Nobody could repeat such 
a success. As a citizen of Turkey as well as a Turkish 
entrepreneur and a Turkish businessman who works in 
Ukraine, I see and feel the difference. Now you  need to 
outrun 75 countries (smiles).

  We have a long way to go…

B.Pehlivan: When foreign investors choose where to 
invest, they estimate all countries, and not only those 
that have a positive development trend, although this is 
very important. Therefore, despite the fact that Ukraine 
is undertaking such enormous structural reforms, it 
could not attract investment. You need to work more 
and faster.

  What would you like to wish to our country and 
Ukrainians in particular?

B.Pehlivan: In my opinion, you have everything. But 
one must understand that Ukraine must be raised not 
by foreigners, but by its citizens. I think that Ukraine 
will be very successful  in the near future, will  export 
much more goods, at least you have everything  for 
these aims. You just have to be a bit more organized 
and quicker.
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Business conflict – what is it,
or How to turn a minus into a plus  

Бізнес-конфлікт – що це таке,
або Як перетворити мінус на плюс

Інтерв’ю Наталії Осадчої, співзасновника 
S&P Investment Risk Management Agency, PhD, 
MBA, про роль конфліктів у житті великого 
бізнесу.

Ні для кого не секрет, що Україна – країна ризикових 
інвестицій. Процвітаюча корупція, відсутність до-
статнього захисту прав приватної власності й багато 
інших чинників створюють підґрунтя для розвитку 
бізнес конфліктів. Сьогоднішня тенденція в країні – 
втягнутість у такі конфлікти великої кількості учас-
ників, включно з державними й правоохоронними 
органами. А ось тих, хто міг би вирішити конфлікт і 
вивести компанію з нього – одиниці.

LDaily з цих питань поспілкувалося з Наталією Осад-
чою, співзасновницею саме такої компанії – S&P 
Agency, яка спеціалізується на мінімізації конфліктів і 
виведенні бізнесу з конфліктів будь-якого рівня склад-
ності. В інтерв’ю Наталія розповіла, що таке бізнес 
конфлікти, які наслідки вони мають для підприємни-
цтва, про стратегію виведення бізнесу з конфліктів, 
які інструменти необхідно використовувати і які бо-
нуси отримує бізнес, якщо успішно з нього виходить.

  Наталіє,  розкажіть, що таке у Вашому розу-
мінні «конфлікт». І які види конфліктів сьогодні іс-
нують?

Interview of Nataliia Osadcha, co-founder of 
the S&P Investment Risk Management Agency, 
PhD, MBA, on the role of conflicts in the life of 
big business.

It’s no secret that Ukraine is a country of risky 
investments. Prosperous corruption, lack of sufficient 
protection of private property rights and many other 
prerequisites create fertile ground for the development 
of business conflicts. Today’s trend in the country is 
the involvement in such conflicts a large number of 
participants, including state and law enforcement 
agencies, but there are those unicums, who could 
resolve the conflict and withdraw the company from it.

LDaily turned to Nataliia Osadcha, the co-founder of 
a company, the S&P Agency, which is specializing 
in minimizing conflicts and rescuing  business from 
conflicts of any complexity. In her interview, Nataliia 
talked about what business conflicts are, what 
consequences they have for the business, about the 
strategy to get the business out of conflict, what tools 
to use and what bonuses the business gets when it 
successfully stops the conflicts.

 Natalia, tell us what is «conflict» in your 
understanding. And what kinds of conflicts exist 
today?
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Н.Осадча: Конфлікти (бізнес-конфлікти) – це тер-
мін, який ми вже давно почали застосовувати в 
нашій практиці. Так, ми зрозуміли, що багато сер-
йозних проблем у бізнесі не підпадають під специфі-
ку корпоративних конфліктів, водночас не можуть 
бути ідентифіковані як рейдерство. Ми так само 
зіткнулися з тим, що такі явища як рейдерство та 
корпоративні конфлікти зазнали настільки істотних 
змін, настільки переплелися з іншими формами та 
інтересами, що їх уже не можна віднести до якихось 
відомих класичних форм і/або класифікацій. Для 
себе ми запровадили термін «конфлікт», який наба-
гато ширший вищевказаних визначень і, звичайно 
ж, він включає в себе всі відомі нам види конфліктів, 
які існують на сьогоднішній день.

За нашим визначенням:

конфлікт – це будь-яка ситуація, що 
призводить до різних видів втрат 
для бізнесу.

В Україні сьогодні величезна кількість видів кон-
фліктів, включаючи зовнішні, внутрішні, за участю 
державних органів, за участю партнерів, конкурен-
тів, нинішніх і колишніх працівників тощо. Перерахо-
вувати можна досить довго, ми навіть вивели свою 
систематизацію видів конфліктів, яку презентуємо 
на своїх навчаннях для CEO.

На сьогодні не існує конфліктів у чистому вигляді – 
внутрішніх чи зовнішніх. І навіть не важливо, хто 
їх ініціював, а важливо те, що 95% всіх конфліктів 
здійснюються за участю держави та/або правоохо-
ронних органів, а вже в такому форматі конфлікт 
виходить на інший рівень.

Основна проблема – це неправильна ідентифікація 
конфлікту. Наприклад, у 90% випадків компанія чи 
її консультанти не ідентифікують ситуацію як «кон-
флікт», вони присвоюють їй статус «проблеми», яка 
відноситься до стандартної господарської діяльно-
сті бізнесу. У зв’язку з цим виникають такі помилки: 
неправильно визначається стратегія, інструменти, 
неправильно ідентифікована кінцева мета конфлік-

N.Osadcha: Conflict, business conflict, is a term that 
we have started applying in our practice long time ago. 
So, we realized that many serious problems in business 
do not happen under the specificity of corporate 
conflicts, and also can not be identified as raiding. We 
also found that such a phenomenon as corporate raids 
and corporate conflicts have undergone such significant 
changes, have merged so much with other forms and 
interests that they can not already be attributed to some 
known classical forms and/or classifications. For us we 
started to use  the term «conflict» which is much wider 
than the above definitions and, of course, it includes all 
the types of conflicts that exist today. 

According to our definition:

conflict means any situation that leads 
to different types of losses for business.

Today in Ukraine there is a huge number of conflicts` 
types, including external, internal, involving government 
agencies, with the participation of partners, competitors, 
employees, former employees and so on. It is possible 
to enumerate them for a long time, we even derived our 
classification of conflicts` types, which we present in 
our trainings for the CEO.

Nowadays there are no conflicts in the pure form - 
internal or external conflicts, and it does not even matter 
who initiated them, but what is important is that 95% of 
all conflicts are carried out with the participation of the 
state and / or law enforcement agencies, and with such 
participation the conflict goes to another level.

The main problem is the wrong identification of the 
conflict. For example, in 90% of companies` cases their  
consultants do not identify the situation as a «conflict», 
they assign it the status of «problem», which refers to 
the standard business operations. In this regard, the 
following mistakes occur: the strategy, instruments 
are incorrectly defined as well as the ultimate goal of 
the conflict, its possible timing, risks associated with 
such a conflict are  incorrectly identified and also  
possible losses that the company may incur, their types
and size.

ту, його можливі терміни, пов’язані із таким кон-
фліктом ризики, можливі втрати, які може зазнати 
компанія, їх види та розмір.

  Що ж робити компанії, яка опинилася в сер-
йозному конфлікті?

Н.Осадча: Конфлікт для компанії – це завжди 
складно. Складно тому, що іноді для компанії це 
перший подібний досвід. І як я вже говорила, зрозу-
міти й правильно ідентифікувати конфлікт на ранній 
стадії – це запорука того, що підприємство уникне 
«глибокого занурення» і, як наслідок, мінімізує тер-
міни конфлікту, ризики й усі види можливих втрат 
для бізнесу.

Ми спеціально розробили низку тренінгів саме для 
CEO і/або власників бізнесу з метою навчитися пра-
вильно ідентифікувати конфлікт. Ми показуємо й 
детально навчаємо бізнес, що саме може вказати 
на те, що компанія вже перебуває в конфлікті.

Наведу приклад з іншої сфери життя, який, на пер-
ший погляд, ніяк не пов’язаний із бізнес-процеса-
ми, але він дуже красномовно показує, наскільки 
важлива правильна діагностика. Приміром, пацієнт 
приходить на консультацію до лікаря, який після ог-
ляду діагностує хворому ГРВІ і призначає лікуван-
ня згідно з поставленим діагнозом. Звичайно, таке 
лікування не принесе полегшення, більше того, по-
гіршить стан пацієнта. Але якби лікар провів повне 
обстеження організму, то він міг би помітити, що 
кашель у пацієнта – це наслідок запалення легенів. 
Тобто те, що він бачить і чує, це вже наслідок чогось 
дуже серйозного й тривалого. З бізнесом так само, 
і саме тому бізнес часто програє, адже неправильно 
ідентифікує ситуацію, і внаслідок цього неправиль-
но вибудовує стратегію, використовує не ті інстру-
менти та, відповідно, ще з початку дотримується 
хибно обраного вектора руху.

  Які інструменти має застосувати бізнес, щоб 
вийти з конфлікту переможцем?

Н.Осадча: Наша компанія займається виведенням 
бізнесу з конфліктів понад 10 років, партнери ж S&P 
займаються цим усе життя, більше 20 років. Ми дов-

  What should do a company that turned out to 
be in serious conflict?

N.Osadcha: Any conflict for the company is always 
difficult. It is difficult because sometimes this is the 
first experience of this kind for the company. And, as 
I said, to understand and correctly identify the conflict 
at an early stage is a guarantee that the company will 
avoid «deep diving» and as a result minimize the terms 
of the conflict, risks and all kinds of possible losses for 
business.

We have specially developed a number of trainings 
for CEOs and / or business owners, especially with 
the goal of teaching to identify correctly the conflict, 
showing and detailing the business, which may 
indicate that the company is already in conflict.

I will give an example from another area of life, which 
at first glance is in no way connected with business 
processes, but it very eloquently shows, how important 
the correct diagnosis is. For example, a patient comes 
to a consultation with a doctor who, after examination, 
diagnoses a patient with SARS, and prescribes 
treatment according to the diagnosis. Of course, such 
treatment will not bring relief, moreover, worsen the 
patient’s condition. But if the doctor had carried out 
a complete examination of the body, he would have 
seen that a patient’s coughing was a consequence 
of pneumonia. That is, what he sees and hears is a 
consequence of something very serious and protracted. 
With business can happen the same  and that’s why the 
business often  loses because it incorrectly identifies 
the situation, as a result a company builds  a strategy 
improperly , uses the wrong tools, and, accordingly, 
adheres to the firstly chosen wrong motion vector.

  What tools should the business use to overcome 
the conflict as a winner?

N.Osadcha: Our company has been engaged in 
breaking the business out of conflicts for more than 
10 years, S &P’s partners have been doing this all 
their lives for more than 20 years. We have had a long 
way to this, by attempts and errors and realized that 
withdrawing a company from any conflict using only 
one or two tools is impossible.
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го йшли до цього, методом спроб і помилок, і зрозу-
міли, що вивести компанію з будь-якого конфлікту, 
використовуючи тільки один або два інструменти, —
неможливо. Одні компанії роблять ставку лише на 
юридичні інструменти, інші беруть за основу винят-
ково PR, треті думають, що тільки GR допоможе їм 
вийти зі складної ситуації. Ми ж стверджуємо, що 
вибір інструментів, їх періодичність (на якій стадії 
використовувати), основні їхні меседжі повинні тісно 
переплітатися між собою й вибудовуватися в єдину 
стратегію. У процесі розвитку конфлікту, як стратегія, 
так і на початку обраний набір інструментів змінюва-
тиметься. Застосування тільки одного інструмента 
або свідоме вибудовування стратегії тільки навколо 
нього нагадує мені картину, коли військовий гене-
рал хоче виграти війну лише за рахунок одного виду 
зброї, наприклад, списа, хоча арсенал супротивни-
ка становить піхоту, танки, авіацію й навіть флот.

Обов’язково повинна бути комплексна 
стратегія, яка включає PR, GR, поєд-
нання часу й меседжів. Звичайно, без 
юридичного інструмента неможливо 
вивести компанію з конфлікту, осо-
бливо якщо рівень складності висо-
кий. Але працює тільки певний набір 
інструментів у певному процентному 
співвідношенні і з певними месседжами, 
спрямованими на певний результат.

Однозначно можу сказати, що тільки завдяки тако-
му підходу компанія S&P успішно виводить бізнес із 
серйозних і тривалих конфліктів. Наші успішні кейси 
є показником ефективності розробленої стратегії та 
обраних інструментів. 

  Можете навести приклади різних видів кон-
фліктів із практики?

Н.Осадча: Ми не маємо права розголошувати 
кейси з назвами фігурантів конфлікту, але можу 

Some companies make the main bet on legal 
instruments, others put PR at the forefront, while others 
think that only GR will help them to get out of a difficult 
situation. We disagree that the choice of tools, their 
frequency (at what stage to use), main messages must 
be closely intertwined and built into a single strategy.
In the process of conflict development, both the 
strategy and the initially selected set of tools will 
change. Applying only one tool or deliberately building 
a strategy around it only reminds me of a picture when 
a military general wants to win a war only with help of 
one type of weapon, for example, a spear, although the 
enemy’s arsenal consists of infantry, tanks, aviation 
and even the fleet.

There must necessarily be a comprehen-
sive strategy, including - PR, GR, a combi-
nation of time and messages. Of course, 
without a legal instrument it is impos-
sible to get the company out of the con-
flict, especially if the level of complexity is 
high. But only a certain set of tools works 
in a certain percentage and with certain 
messages aimed at a certain result.

Unequivocally I can say that only due to such an  
approach  S&P succeeds in successfully removing  
business from serious and protracted conflicts. Our 
successful cases are an indicator of the effectiveness 
of the developed strategy and selected tools.

  Can you give examples of different types of 
conflicts from your practice?

N.Osadcha: We do not have the right to disclose the 
cases with the names of the persons involved in the 
conflict, but I can cite isolated examples of different 
types of conflicts. So, there can be an internal conflict 
between partners. For example, one of the partners 
received (formal or non-official) control over the 
executive body and in fact exercised sole control over 
the company; he also subordinated financial flows to 

навести окремі приклади різних видів конфліктів. 
Наприклад, може бути внутрішній конфлікт між 
партнерами. Один із партнерів (офіційний чи неофі-
ційний) отримав контроль над виконавчим органом 
і фактично одноосібно контролює компанію, фінан-
сові потоки він так само підпорядковує собі. Щодо 
другого партнера, то варіанти тут можуть бути різ-
ні: від юридичного позбавлення останнього права 
власності на бізнес, до кримінального пересліду-
вання й усунення партнера від управління бізнесом.

Внутрішні конфлікти, як і будь-які інші, вже не існу-
ють у чистому вигляді, а завжди тісно переплітають-
ся з державою. Іноді проблеми в одного з партнерів 
починаються саме з державними органами, і тільки 
в процесі розвитку конфлікту стає зрозуміло, хто за 
ним стоїть і хто був ініціатором.

Є зовнішні конфлікти, коли конкурент по ринку 
здійснює неправомірні дії щодо іншого гравця, іно-
ді лише з єдиною метою – отримати частку ринку 
й клієнтів свого конкурента. Такі конфлікти часто 
«стартують» із заяви про злочин, що була подана 
конкурентами, і, звичайно, такі конфлікти так само 
здійснюються за участю як державних, так і право-
охоронних органів.

  Виходячи зі сказаного, «конфлікт» дуже на-
гадує військові дії. Як Ви гадаєте, чи можна гово-
рити про схожість таких явищ?

Н.Осадча: Схожість дуже сильна, більше того, тер-
мін «війна» нерідко застосовується в контексті саме 
корпоративних конфліктів. Дуже часто їх називають 
«корпоративними війнами». Будь-який конфлікт – 
це воєнні дії в мініатюрі. Так само є зацікавлена осо-
ба, є кінцева мета конфлікту, є стратегія опонентів 
і, як на війні, усе видозмінюється дуже швидко за-
лежно від дій опонента. Чому ще можна порівняти з 
війною, так це тому, що кінцевою метою дуже часто 
є або бізнес загалом, або цінний актив, або значна 
частка ринку, або фінансові потоки. А це, по суті, і є 
життєва артерія бізнесу. Тому й стратегія виходу з 
такої кризи для бізнесу повинна бути ретельно ви-
міряною, системною, із застосуванням правильних 
інструментів і виключно в рамках правового поля 
України.

himself. Regarding to  the second partner, the options in 
this case may be different, from the legal deprivation of 
the last ownership of the business, to bringing charges 
and removing it from business management.

Internal conflict, like any other, does not exist in its pure 
form any longer, but is always closely intertwined with 
the government. Sometimes the problems of one of the 
partners begin with the state bodies, and only in the 
process of conflict development it becomes clear who 
is behind it and who initiated the conflict.

There are external conflicts when a competitor in the 
market carries out illegal actions against another player 
of the market, sometimes only for the sole purpose of 
gaining market share and customers of his opponent. 
Such conflicts often «start» with an application for 
a crime filed by a competitor, and of course, such 
conflicts are also carried out with the participation of 
both government and law enforcement agencies.

  So we can say that the Conflict is very much 
similar to military actions. How do you think, if 
it is possible to talk about the similarity of such 
phenomena?

N.Osadcha: The similarity is very high, moreover, the 
term «war» is often used in the context of corporate 
conflicts. Very often they are called «corporate wars». 
Any conflict is a «military action» in miniature. There is 
also an interested person, there is an ultimate goal of 
the conflict, there is a strategy of opponents and as in 
the war, everything changes very quickly depending on 
the actions of the opponent. Why else can you compare 
conflicts with the war, since the ultimate goal is very 
often either a business as a whole, or a valuable asset, 
or a significant market share, or financial flows. And 
this, in fact, is the vital artery of business. Therefore, 
the strategy of getting out of such a crisis for business 
should be very measured, systematic with the use of 
the right tools and exclusively within the legal field of 
Ukraine.

Also I want to draw attention to the fact that the right 
way out of the conflict will bring enough serious 
bonuses for the latter. We even gave this phenomenon 
the name «how make a plus from a minus for business». 
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Ще хочеться звернути увагу на той факт, що пра-
вильний вихід бізнесу з конфлікту принесе йому 
досить серйозні бонуси. Ми навіть дали цьому яви-
щу назву «як із мінуса для бізнесу зробити плюс». 
На нашому тренінгу ми вказуємо, які плюси може 
отримати бізнес із конфлікту. Як приклад можна 
говорити про формування репутації як складової і 
серед бізнес спільноти, і у відносинах з державою. 
Так само компанія отримує імунітет від можливих 
конфліктів у майбутньому.

Насправді з конфлікту можна отримати багато плю-
сів, просто треба над цим попрацювати.

  Чому S&P вибрала для себе спеціалізацію – 
виведення бізнесу з конфліктів – як основну?

Н.Осадча: Ми свідомо присвятили себе саме за-
хисту бізнесу. Ми починали ще в далекому 1998 
році, коли великі інвестори тільки почали заходити 
в Україну. І насправді ми витратили величезну кіль-
кість часу й отримали безцінний практичний досвід. 
Ми отримали унікальний шанс займатися тим, що 
нам подобається, робити те, у що ми віримо. Я так 
само вірю у вузькоспеціалізованих фахівців, неза-
лежно від сфери їхньої діяльності.

Проблема України в тому, що в нас часто всі пропо-
нують усе. Наприклад, якщо ви зайдете в ресторан, 
то нерідко ви там знайдете все – від суші до бор-
щу. Але неможливо бути хорошим у всьому: або ти 
присвятив життя чомусь конкретному, і тоді ти саме 
в цьому сильний, або ти «скрізь і потрошки», а на-
справді – ніде.

Робота в якості стратегічного консультанта бізнесу, 
особливо в такій сфері як конфлікти, покладає на 
нього повну відповідальність за активи, інвестиції, а 
іноді й за бізнес загалом, включаючи особисту сво-
боду його власників. І повірте, відповідальність дуже 
висока, як і ставки в таких конфліктах. Тому успішним 
буде саме ефективний консультант, який має за пле-
чима чималий практичний досвід. Я вважаю, що ком-
панія S&P на сьогоднішній день відповідає тому, про 
що заявляє, і я рада, що є частиною такої по-своєму 
унікальної команди.

At our training we indicate what «advantages» the 
business can get from the conflict. As an example, we 
can talk about forming a reputation component, both 
among the business community and in relation to the 
government. Also, the company gets immunity for 
possible conflicts in the future. 

In fact, the conflict can give a lot of «pluses», you just 
need to work on it.

  Why did S&P choose for itself a specialization 
in breaking the business out of conflict as the main 
one?

N.Osadcha: We deliberately devoted ourselves to 
protecting business. We began our activity in 1998 
when large investors just started to enter Ukraine. And, 
in fact, we spent a huge amount of time and gained 
invaluable hands-on experience. We got a unique 
chance to do what we like, do what we believe. I also 
believe in highly specialized professionals, regardless 
of the scope of their activities.

The problem of Ukraine is that many people try to offer 
everything, for example, if you go to a restaurant, very 
often you will find the menu line from sushi to borsch. 
But it is impossible to be good in everything: either you 
have spent your life on something exact, and then you 
are a professional in this issue, or you are everywhere 
and in a little bit, but in fact nowhere.

Working as a strategic business consultant, especially 
in such areas as conflicts, places the latter fully 
responsible for assets, investments, and sometimes 
for business in general, including the personal freedom 
of its owners.  The responsibility is very high, as are the 
rates in such conflicts. Therefore, it will be an effective 
consultant who has strong practical background. I am 
sure that today S & P company corresponds to what it 
declares, and I’m glad that I’m a part of such a unique 
team of its kind.
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