
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «Тенденції та перспективи видобутку, 

використання вугілля в Україні та світі»

INTERNATIONAL CONFERENCE

Trends and Prospects of Coal Production

and Usage in Ukraine and Globally

14 червня 2017
Київ

June 14th, 2017
Кyiv 







D��� �o������e� ��g�������s

D��� 	��a�e�
��a��

In the ield of energy, Ukraine is looking ahead to 2035 while the Euro-
pean Union has set itself ambitious climate and energy targets for 2050. 
These targets now deine the future of coal in Europe which has to be 
one of declining production and declining use. From the coal industry’s 
perspective, this is not a good situation.

Moreover, at a time when your country rightly seeks energy independence, the EU seeks “Energy Un-
ion” with energy interdependence between the member states to balance our growing dependence 
on imported oil, gas and coal, while pressing ahead with signiicantly more investment in subsidised 
renewable energy sources.

Energy has always been at the heart of the European project. Back in 1951, the Treaty of Paris was 
signed which set in motion the means to allocate coal industry capital and production among the six 
member states of the European Coal and Steel Community. Almost sixty-ive years later, in 2015, the 
Paris Agreement was signed which heralds a new approach to the allocation of capital in the energy 
sector. In this new approach, security of supply is subordinate to carbon emissions. Coal scores well on 
the former, but poorly on the latter, so will be a loser under this new approach.

The EU-Ukraine Memorandum of Understanding on a Strategic Energy Partnership aims at cooperating 
on a deep and comprehensive restructuring of the coal sector. By now, you will perhaps understand 
that, in the EU, this term means a phase out of coal production. This would be a risky step to take if 
no economic alternative exists to supply Ukraine’s energy needs. If the country can quickly develop 
its natural gas resources, then these would surely be preferred over coal. My fear though is that the 
European Commission wishes to see a rapid expansion of renewables, whatever the cost, which would 
dampen Ukraine’s economic growth prospects.

The use of coal at Ukraine’s ageing power plants also presents challenges. Modernisation and renewal 
can only happen with a favourable investment climate. The government could make a clear commit-
ment to coal-ired power by assigning a long-term carbon budget to the sector and encouraging invest-
ment through the market pricing of power and tradeable emission permits.

More generally, the position of coal in the global energy mix remains very substantial and yet it is sub-
ject to constant attack by politicians, the media and NGOs. EURACOAL responds with our well-con-
sidered arguments which I would be happy to outline in my presentation on “Global trends of coal 
production and consumption – the winds of change”. Unfortunately, the world now feasts on emotion-
al arguments, so feelings rather than facts and igures are what matter. In these circumstances, the 
industry must remain professional and concentrate on delivering coal-based energy to the billions of 
people who rely on it around the world, while keeping our options open for an uncertain future.

Yours sincerely,

Brian Ricketts  
Secretary General 
EURACOAL



Дорогі друзі, колеги!

 
Від імені вчених Національної академії наук України сердечно вітаю 
організаторів та учасників Міжнародної конференції «Тенденції та 
перспективи видобутку, використання вугілля в Україні та світі».

Науковці нашої держави завжди приділяли особливу увагу розвитку 
добувної галузі, зробили значущий внесок у розвиток техніки та 
технологій видобутку та переробки корисних копалин.

Ціла низка академічних інститутів працює за цим напрямом. Саме з метою координації робіт в 
інтересах вугільної галузі України при Національній академії наук України в 1992 році було 
створено Міжвідомчу наукову раду «Наукові основи розробки вугільних родовищ України».

З метою впровадження перспективних науково-технічних розробок та технологій у добувній 
галузі у 2012 році Національною академією наук України було схвалено спільний План заходів з 
науково-технічного забезпечення рішення виробничих задач вугільних підприємств ДТЕК, який 
дозволив істотно активізувати спільні дослідження науковців Національної академії наук України 
і компанії ДТЕК.

Певен, що результати роботи конференції стануть підґрунтям для сприяння розвитку діалогу між 
Україною та ЄС щодо підписаного у 2016 році спільного «Меморандуму про взаєморозуміння 
щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства» та початком ділової співпраці між Україною та 
ЄС з питань реструктуризації вугільного сектору.

Широке міжнародне співробітництво і цілеспрямоване об’єднання зусиль науки та промисловості 
для вирішення сучасних задач вугледобувної галузі дає міцну основу для оптимізму і впевненість 
в успішному майбутньому України на шляху становлення її енергетичної незалежності.

Бажаю всім вам плідної роботи, натхнення та нових творчих успіхів.

З повагою,  
Президент Національної академії наук України, 
академік НАН України

Б. Є. Патон



Шановні учасники конференції!
 

Питання енергетичної безпеки України тісно пов’язане з розвитком 
власного видобування енергетичних ресурсів, у тому числі й вугілля, 
запасів якого в Україні вистачить на багато років. 

Тому підвищення ефективності роботи вугільної галузі є одним із 
ключових завдань, передбачених проектом «Енергетична стратегія 
до  2035 року» та прописаних у Концепції реформування та розвитку 
вугільної промисловості України.

Впровадження реформ на основі найкращих практик та досвіду європейських країн, найновіших 
наукових розробок та технологій допоможе здійснити реструктуризацію вугільної промисловості, 
модернізацію виробничих процесів та удосконалити систему управління вугільними шахтами.

Без сумніву, шахтарі заслуговують гідної оплати праці, нового обладнання та засобів захисту. 
Галузь має досвідчених фахівців і ефективних управлінців, наукову базу для впровадження 
розробок і реформ. 

Тому кроки Уряду України є послідовними і спрямовані на підвищення ефективності роботи шахт 
та їх розвиток, залучення інвесторів у вугільну промисловість.

Ще одним важливим кроком для розвитку шахтарських регіонів є співпраця України в рамках 
Ініціативи прозорості видобувних галузей, що допоможе Україні збудувати відкрите суспільство, 
встановити дієвий контроль громадськості за видобуванням та реалізацією енергетичних ресурсів 
і сприятиме у виконанні соціальних програм.

Проведення першої такої конференції стане основою для поглиблення діалогу між Україною 
та ЄС, майданчиком для налагодження ділової співпраці з питань розвитку вугільного сектору 
економіки України.

Бажаю учасникам конференції плідного спілкування та вироблення ключових позицій та напрямків 
розвитку вугледобувної галузі України. 

З повагою,  
Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України 

 І. С. Насалик



Шановні учасники  
I Міжнародної конференції!

 

Від імені компанії «ДТЕК Енерго» радий вітати вас на такій важливій 
для енергетики України події. У 2017 році ми зіткнулися з реальною 
загрозою для нашої енергетичної безпеки. У результаті блокади та 
втрати вугільних підприємств на неконтрольованих територіях в 
Україні виник гострий дефіцит вугілля – 9 млн тонн.

Для всіх стало зрозумілим – більше зволікати не можна. Ми зобов’язані в максимально стислі строки 
змінити ситуацію, в якій нашою країною можуть маніпулювати зовнішні сили, і перейти до моделі 
енергетичної незалежності. А це означає, що прийшов час консолідування наших спільних зусиль.

Ми зібрали на цій конференції одних з найкращих представників вітчизняної та європейської 
вугільної галузі. Доповіді, які підготували наші спікери, будуть не лише висвітлювати 
проблематику, а й давати реальні інструменти для вирішення існуючих проблем сектора. Ми 
зможемо дискутувати і відкривати для себе принципово нові точки взаємодії. Я вірю, що протягом 
цього дня основним для всіх нас стане принцип синергії і, врешті-решт, ми знайдемо взаємовигідні 
засоби співпраці з ЄС та ефективні рішення питання енергетичної незалежності України.

Зі свого боку компанія ДТЕК вже зараз робить все можливе, щоб ця мета була досягнута в 
максимально стислі терміни. Ми маємо намір збільшувати інвестиції в зростання видобутку вугілля 
газової марки на власних активах. ТЕС, що працюють на цьому вугіллі, будуть мати максимальне 
завантаження. Поряд з цим, ми законтрактували в ПАР рекордні для України обсяги антрациту 
для ТЕС, які змушені були зупинити свою роботу через блокаду. Це дозволить нашим станціям 
стабільно забезпечувати Україну електроенергією та теплом у осінньо-зимовий період.

Крім того, актуальним орієнтиром для нас є проект «Енергетична стратегія України до 2035 
року», розроблений експертами Національного інституту стратегічних досліджень та Центру 
ім. Разумкова. Ми повністю підтримуємо закладений в ній принцип досягнення енергетичної 
незалежності країни. Отже, сприймаємо імпорт вугілля як тимчасово вимушений захід і вважаємо, 
що Україна повинна прагнути до розвитку свого видобутку та припинити бути залежною від 
зовнішніх ринків.  

Я бажаю всім нам, щоб ця конференція стала для нашої країни впевненим кроком у майбутнє, 
в якому ми припинимо віддавати гроші в чужі економіки та цілеспрямовано й відповідально 
розвиватимемо свою.

З повагою, 
В.о. Генерального директора ДТЕК Енерго

Д. В. Сахарук





8. – 9.

Юрій Чередниченко, Генеральний директор ДТЕК Добропіллявугілля

11.45 – 11.50
/5 хв/min

11.50 – 12.05
/15 хв/min

Реструктуризація вугільної галузі – соціальний аспектСесія 2.1

Модератор

Yuriy Cherednychenko, General Director, DTEK Dobropilliavugillia

Restructuring Coal Industry: Social DimensionSession 2.1

Moderator

Вступне слово модератора, представлення учасників
Opening speech by the moderator, introduction of participants

12.05 – 12.20
/15 хв/min

Зала № 1 Room 1

Відкрита тема Михайло Бондар, Народний депутат України, 
член комітету ТЕК ВРУ
Mykhailo Bondar, Fuel and Energy Sector 
Committee,Verkhovna Rada of Ukraine

Open topic

Видобуток вугілля в Україні: економічні 
та соціальні аспекти

Михайло Волинець, Голова Незалежної 
профспілки гірників України
Mykhailo Volynets, Chairman, Independent 
Trade Union of Miners of Ukraine 

Coal production in Ukraine: Economic 
and social aspects

12.20 – 12.35
/15 хв/min

Соціальна політика в умовах реформування 
вугільної промисловості України

Віктор Турманов, Голова Профспілки 
працівників вугільної промисловості України
Victor Turmanov, Chairman, Trade Union 
of Coal Industry Workers of Ukraine 

Social policy in the context of reforms 
in the Ukrainian coal industry

13.05 – 13.20
/15 хв/min

Реструктуризація Рурського району Німеччини Доктор Рольф Петрі, Експерт 
з реструктуризації вугільної галузі
Dr. Rolf Petri, Expert in restructuring 
of the coal industry

Restructuring Ruhr Area in Germany

15.00 – 15.15
/15 хв/min

Аналіз регуляторного впливу в енергетичному 
та вугільному секторі України

Андрій Кітура, E&Y, Старший консультант, Послуги 
в галузі чистих технологій та сталого развитку 
Andrii Kitura, E&Y, Senior Consultant, 
Cleantech and Sustainability Services

Regulatory impact analysis in Ukrainian 
energy and coal sectors

15.15 – 15.30
/15 хв/min

Енергетична політика Німеччини та роль 
вугільної промисловості

Карстен Дребенштедт, Фрайберзька гірнича 
академія (Німеччина)
Carsten Drebenstedt, Freiberg Mining Academy
(Germany) 

Energy policy in Germany and the role 
of coal industry

15.30 – 15.45
/15 хв/min

Ліквідація (закриття) шахт Міненерговугілля:
Стан і проблеми

Максим Федотов, Генеральний директор ДП 
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
Maksim Fedotov, General Director, State Enterprise 
«United Company «Ukruglerestrukturizatsia»

Abandonment (closure) of the Ministry of Energy 
and Coal Industry mines: Status and challenges

15.45 – 16.00
/15 хв/min

Економічні мережі виробників і споживачів 
вугільної продукції як перспектива розвитку галузі

Олександр Амоша, Інститут економіки 
промисловості НАН України, Академік

Oleksandr Amosha, Academician, Institute of 
Industrial Economics, National Ac. Sci. of Ukraine 

Economic networks of coal producers and consumers
as a promising option for the industry development

12.50 – 13.05
/15 хв/min

Досвід реструктуризації вугільної промисловості 
Великої Британії

Кріна Лавері, Посольство Великої Британії 
в Україні
Creena Lavery, British Embassy in UkraineUK experience of coal industry restructuring

12.35 – 12.50
/15 хв/min

Європейські вугільні регіони – час змін Торстен Воллерт, Група підтримки України, 
Європейська Комісія 

Torsten Woellert, Support Group for Ukraine,
European Commission

EU Coal Regions in Transition

10.55 – 11.30
/35 хв/min

Запитання – відповіді 
У кожній сесії обговорення доповідей планується після виступу доповідача
Q&A
In each session discussion of the reports is planned after the speaker's speech

14.00 – 15.00
/60 хв/min

Обід
Lunch



16.00 – 16.15

/15 хв/min

Сучасні наукові розробки за технологіями 
глибокої переробки вугілля Німеччини

Фелікс Байталов, Фрайберзька гірнича 
академія (Німеччина) 
Felix Baytalov, Freiberg Mining Academy
(Germany)

State-of-the-art scientific developments 
in deep coal processing technology in Germany

16.15 – 16.30
/15 хв/min

Міжнародна підтримка реструктуризації 
вугільної промисловості. Досвід першого 
етапу (1996–2000 рр.) та майбутні виклики

Дмитро Толмачов, Керівник проекту 
Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості / Світовий банк  
Dmytro Tolmachov, Head of the Project 
Coordination Unit, Ministry of Energy and Coal 
Industry / World Bank

International support in restructuring coal 
industry. Lessons learnt from Stage I 
(1996-2000) and future challenges

16.30 – 17.05
/35 хв/min

Запитання – відповіді 
У кожній сесії обговорення доповідей планується після виступу доповідача
Q&A
In each session discussion of the reports is planned after the speaker's speech

17.05 – 17.20
/15 хв/min

Перехід учасників до загальної зали. Перерва на каву

Participants return to the common room. Coffee break

17.20 – 17.35
/15 хв/min

Нагородження знаком «Свята Варвара» – нагороджує С. В. Янко
Saint Barbara's Medal Award Ceremony. The medal is awarded by S. Yanko

17.35 – 17.45
/10 хв/min

Підбиття підсумків конференції. Комюніке
Summary of proceedings of the conference. Communiqué

17.45 – 18.00
/15 хв/min

Спілкування з пресою
Press meeting

18.00 Фуршет
Buffet dinner



11.45 – 11.50
/5 хв/min

11.50 – 12.05
/15 хв/min

Практичні питання видобутку вугілля. Майбутнє теплової генераціїСесія 2.2

Модератор Володимир Омельченко, Директор енергетичних програм, Центр Разумкова

Volodymyr Omelchenko, Director, Energy Programmes, Razumkov Centre

Practical Issues of Coal Mining. Future of Thermal GenerationSession 2.2

Moderator

Вступне слово модератора, представлення учасників
Opening speech by the moderator, introduction of participants

12.05 – 12.20
/15 хв/min

Зала № 2 Room 2

Теплова генерація – проблеми та можливості Дмитро Маляр, Заступник директора 
з комерційної діяльності ДТЕК Енерго 
Dmytro Maliar, Deputy Commercial Director, 
DTEK Energy

Thermal generation: Challenges and opportunities

Державні шахти: проблеми розвитку Володимир Коломієць, Директор 
ш. «Південнодонбаська № 1»
Volodymyr Kolomiyets, Director, 
Pivdennodonbaska Mine No.1 

State-run mines: Developmental challenges

12.20 – 12.35
/15 хв/min

Друге життя вугільної шахти на основі 
технологій synchro-mining

Професор, Олександр Шашенко, 
проректор НГУ, д. т. н.
Professor Oleksandr Shashenko, 
Dr. Sci. Eng., Prorector, National Mining University

Second life of a coal mine based 
on the synchro-mining technology

13.05 – 13.20
/15 хв/min

Потенціал вугільних шахт України Ульріх Руппель, Директор DMT Consulting GmbH 
Ulrich Ruppel, Director, DMT Consulting GmbH Potential of Ukrainian coal mines

15.00 – 15.15
/15 хв/min

Сучасний стан та перспективи розвитку 
вугільної галузі Польщі

Збишек Любосік, Заступник генерального 
директора GIG
Zbigniew Lubosik, 
Deputy General Director of GIG

Current state and perspectives of Polish 
coal mining sector

15.15 – 15.30
/15 хв/min

Глобальні тенденції енергетики та виклики 
для теплової генерації в Україні: екологія 
та збереження клімату

Ірина Вербіцька, Керівник департаменту 
з екологічної безпеки ДТЕК Енерго

Iryna Verbitska, Head of Environmental Safety 
Department, DTEK Energy

Global trends in energy and challenges 
for thermal energy in Ukraine: Environment 
and climate change

15.30 – 15.45
/15 хв/min

Переведення енергоблоків ТЕС із марки А на Г:
Досвід «Центренерго»

Олег Коземко, В. о. Генерального директора 
ПАТ «Центренерго»
Oleg Kozemko, Acting General Director, 
Centrenergo

Switching TPP generating units from A grade coal 
to G grade coal: Lessons learnt by Centrenergo

12.50 – 13.05
/15 хв/min

Альтернативне використання вугілля Професор Володимир Бондаренко, 
Завідувач кафедри підземної розробки НГУ, д. т. н.
Professor Volodymyr Bondarenko, Dr. Sci. Eng., 
Department Head, Underground Development 
Department, National Mining University

Alternative use of coal

12.35 – 12.50
/15 хв/min

Зобов’язання України щодо членства 
в Енергетичному співтоваристві: як це 
вплине на майбутнє вугільної генерації

Ольга Буславець, Директор департаменту 
електроенергетики Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості
Olga Buslavets, Director of Electiric Power 
Industry Department, Ministry of Energy 
and Coal Industry

Ukraine's obligations as a member of the Energy 
Community: How will it impact the future 
of the coal generation

10.55 – 11.30
/35 хв/min

Запитання – відповіді 
У кожній сесії обговорення доповідей планується після виступу доповідача

Q&A
In each session discussion of the reports is planned after the speaker's speech

14.00 – 15.00
/60 хв/min

Обід
Lunch



16.00 – 16.15
/15 хв/min

Вугільний сектор у звітах Ініціативи прозорості. 
Як прозорість може допомогти реформі

Олена Павленко, Президент аналітичного 
центру DiXi Group
Olena Pavlenko, President of the analytical 
center DiXi Group 

Coal Sector Transparency Initiative reports. 
How transparency could help reform

16.15 – 16.30
/15 хв/min

Україна в контексті європейських тенденцій 
у вугільній генерації

Анна Зволікевич, Представник ДТЕК 
у Брюсселі
Аnna Zvolikevych, DTEK's Representative 
in Brussels

Ukraine in the context of European trends 
in the coal generation

16.30 – 17.05
/35 хв/min

Запитання – відповіді 
У кожній сесії обговорення доповідей планується після виступу доповідача

Q&A
In each session discussion of the reports is planned after the speaker's speech

17.05 – 17.20
/15 хв/min

Перехід учасників до загальної зали. Перерва на каву

Participants return to the common room. Coffee break

17.20 – 17.35
/15 хв/min

Нагородження знаком «Свята Варвара» – нагороджує С. В. Янко
Saint Barbara's Medal Award Ceremony. The medal is awarded by S. Yanko

17.35 – 17.45
/10 хв/min

Підбиття підсумків конференції. Комюніке
Summary of proceedings of the conference. Communiqué

17.45 – 18.00
/15 хв/min

Спілкування з пресою
Press meeting

18.00 Фуршет
Buffet dinner

15.45 – 16.00
/15 хв/min

Чисті вугільні технології в енергетиці України Наталя Дунаєвська, Інститут вугільних 
енерготехнологій НАН України 

Natalya Dunaievska, Institute of Coal Energy 
Technologies, National Ac. Sci. of Ukraine 

Clean coal technology in Ukraine
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