
Потенційні завсідники Банкової не готові до дискусій про 
енергоефективність. У їхніх передвиборчих програмах цього слова 
нема. Натомість більшість продовжує наслідувати радянські традиції, 
фантазуючи про нарощення енергетичних потужностей України. А от 
про те, як при цьому зберегти природні багатства — нічого конкрет-
ного, лише квола констатація: треба зберегти.
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Проблеми довкілля 
очима претендентів на пост 
Президента України

Національний Екологічний Центр України

«..Підтримати пріоритетний розвиток екологічно чистих та 
енергозберігаючих технологій, агропромислового комплексу, ІТ та високо-
точних технологій, транспортної та туристичної галузі...»

Ольга Богомолець 
безпартійна, cамовисування

Юрій Бойко 
член Партії регіонів, cамовисування

«...Добитися енергетичної незалежності держави та модернізувати її па-
ливно-енергетичний комплекс...

...Технологічні можливості української енергетики є дуже високими у 
порівнянні з багатьма державами Європи. Втім, останні роки на розвиток 
ПЕК негативним, деструктивним чином впливають політичні суперечки та 
пов’язані з ними ринкові спекуляції. Вважаю, що енергетична незалежність 
є питанням безпеки будь-якої країни у XXI сторіччі, й тому пропоную 
рішучі дії щодо диверсифікації поставок енергоносіїв та встановлення 
обґрунтованих цін на них. Програми модернізації та економного викори-
стання усіх видів носіїв на українських виробництвах не тільки допоможуть 
знизити вартість вітчизняної продукції, але й суттєво вплинуть на екологію 
нашої держави... 

...Разом із тим, вважаю необхідним сприяти видобутку та виробницт-
ву енергоносіїв на нашій власній території, а також забезпечити безпеку 
інвестицій у паливному секторі. Таким чином ми зможемо зацікавити на-
шим ринком міжнародних інвесторів та створити конкуренте середовище – 
що завжди приносить позитивні результати споживачам...»
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«...Терміново знищити кримінальні схеми у галузях: - видобутку газу, наф-
ти, вугілля та інших корисних копалин...

  ...Розробити та прийняти державну програму розвитку технологій енер-
гозбереження та альтернативної енергетики...

  ...Посилити заходи економічного стимулювання використання аль-
тернативних джерел енергопостачання: “зелені» тарифи для підприємств, 
які частину свого прибутку спрямовують на екологічні програми. Стиму-
лювати підприємства, які використовують альтернативні джерела енергії, 
енергозберігаючі та чисті технології виробництва, а також інвестують у 
видобуток енергоносіїв в Україні…»

Валерій Гриненко 
безпартійний, cамовисування
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Михайло Добкін 
член Партії регіонів, cамовисування

«...Проблеми екології – це проблеми глобального масштабу. I водночас це 
проблеми конкретних територій. Це забруднення повітря, води, збіднення 
рослинного і тваринного світу, проблема сміття і побутових відходів.

Тому на посту Президента України я буду наполягати на тому, щоби сто 
відсотків екологічного збору надходило в екологічний фонд тих регіонів, у 
яких ці підприємства розташовані. Це буде справедливим розподілом коштів 
для вирішення екологічних проблем територій, а також оперативного реагу-
вання на погіршення екологічної ситуації…»

«...Обмежити зростання цін через: підвищення ефективності енерго- і 
ресурсозбереження українських товаровиробників; запобігання зловживан-
ню монопольним становищем природних монополістів, забезпечення макси-
мальних умов сприяння здоровій ринковій конкуренції.

...Реформувати енергетичну галузь та максимально сприяти енергозбере-
женню як найважливішій складовій всієї економічної політики держави, що 
передбачає відмову від неефективного бюджетного та перехресного субсиду-
вання в паливо-енергетичному комплексі, спрямування бюджетних коштів 
на адресну грошову допомогу соціально незахищеним верствам населення та 
фінансування модернізації енергетичних підприємств, житлово-комунальної 
сфери…

...Створити земельний кадастр та відкритий реєстр прав власності на зем-
лю та інші об’єкти нерухомості...

...Гарантувати економічну та енергетичну безпеку через: збереження у 
державній власності підприємств, які забезпечують національну безпеку 
країни, зокрема магістральних газо- та нафтопроводів, ліній електропере-
дач…»

Олександр Клименко 
член Української Народної Партії, суб’єкт висування – УНП
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Василь Куйбіда
член політичної партії Народний Рух України, суб’єкт висування – НРУ

«...Запровадити систему здорового способу життя, як комплексу заходів, 
що включає здорову екологію, екологічно чисті продукти, воду, повітря, а та-
кож можливість заняття фізичною культурою та оздоровленням. Підтримка 
професійного спорту…»

«...Окремої ваги питання – забезпечення енергетичної незалежності, 
диверсифікація поставок газу. Зниження споживання енергії – наша спільна 
справа, яка починається з такої простої дії, як, виходячи, вимкнути світло, 
а завершується модернізацією підприємств та виробництв із одночасним 
зниженням енергоємності…»

Петро Порошенко 
безпартійний, cамовисування

Олег Ляшко
член Радикальної Партії Олега Ляшка, суб’єкт висування – РПОЛ

«...Росія також дорого заплатить Україні за «незалежність» Криму! Я вста-
новлю європейські ціни на поставку з України до Криму прісної води, газу, 
електроенергії. Вартість транзиту російського газу до Європи становитиме 
500 доларів за тисячу кубів, а не 10 доларів, як зараз. Якщо Росія відмовиться 
платити – перекрию трубу. Для цього я забороню продаж землі і ліквідую 
нелегальний земельний ринок, на якому збагачуються товстосуми та спеку-
лянти. Шкідникам – не місце на українській землі! Заборонимо іноземцям 
володіти і розпоряджатися нашими чорноземами…

 ...Створю прозорий земельний кадастр, що унеможливить земельне рей-
дерство...

 ...Основна ставка – на розвиток власної переробної промисловості! Буде-
мо виробляти і продавати готову продукцію, а не сировину…»

«...Треба створювати спільні великі, я б навіть сказав, величезні агроком-
плекси з використанням передових світових технологій…»

Вадим Рабінович 
Голова Наглядової ради ТОВ «Ньюс Нетворк», безпартійний, 
cамовисування
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Володимир Саранов
генеральний директор ТОВ «Інтерагроекспорт», безпартійний, 

cамовисування

«...Створення відкритого акціонерного товариства “Укренерго», яке буде 
займатися видобутком на території України газу та нафти, транспортуван-
ням імпортованого газу та розповсюдженням газу та нафти взагалі. Права 
власності на зазначене підприємство буде розподілятися між державою (51% 
власності підприємства) та усіма громадянами України віком від 18 років 
(49% власності підприємства)...  

...Реформування газотранспортної системи України шляхом на ство-
ренням Закритого Акціонерного Товариства с подальшим рівномірним 
розподілом акцій серед всіх громадян України...  

Енергетична незалежність 
1. Скорочення імпорту газу на 80% за рахунок реалізації програм з 

енергозбереження та за  рахунок суттєвого розвинення видобутку власних 
корисних копалин. 

2. Реорганізація вугільної галузі та підвищення її ефективності, що спри-
ятиме припиненню існуючому зараз імпорту вугілля, створення нових робо-
чих місць та збільшенню розмірів оплати праці на сході нашої країни.

3. Стимулювання використання джерел альтернативної енергії в тому 
числі за рахунок часткового до 25% фінансування придбання населенням об-
ладнання для видобутку альтернативної енергії…»

«...реалізація перспективних, конкурентоспроможних спільних 
українсько-російських проектів у ядерній енергетиці, авіабудуванні, 
суднобудуванні, освоєнні космосу…»

Петро Симоненко
член Комуністичної партії України, суб’єкт висування – КПУ

Юлія Тимошенко
суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина»

«...Ліквідувати всі елементи залежності України від Росії — енергетичної, 
економічної, інформаційної. Побудувати дружні відносини з непутінською, 
демократичною Росією.

...Створити власний замкнений ядерно-паливний цикл. Збільшити видо-
буток вітчизняних нафти та газу, розвивати галузь альтернативної енергети-
ки. Зробити основним пріоритетом енергозбереження та прозорість енерге-
тичного сектора…»
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«...Ухвалити програму енергонезалежності України за принципом: «змен-
шення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел”…

...Диверсифікувати імпортні джерела енергоносіїв: не більше ніж 30% від 
однієї країни-постачальника... 

...Ліквідувати монополію іноземних енергетичних компаній на 
українському ринку…

...Встановити сувору пропорційну залежність цін за транзит російського 
газу територією України та за оренду підземних газових сховищ відповідно 
до відпускних цін на газ для України…

...Ухвалити державну програму розвитку та впровадження альтернативної 
енергетики: дизпаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та 
гідроелектроенергія…»

Олег Тягнибок 
суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Дмитро Ярош
тимчасово не працює, член політичної партії «Правий сектор», 

cамовисування

«...Енергетична незалежність через запровадження енергозберігаючих 
технологій, альтернативної енергетики, диверсифікацію джерел енергопоста-
чання...

...Земля – найбільша національна цінність. Право власності на землю 
сільськогосподарського призначення матимуть лише громадяни України…

...Запровадження найвищих європейських стандартів екологічної безпеки 
задля збереження довкілля та генофонду українського народу...

...Прийняття спеціалізованих державних програм з відновлення 
українських лісів, річок, природних ландшафтів…»

Національний Екологічний Центр України, 2014

Аналіз підготували: Марія Сторчило та Славка Куцай
Макет: Григорій Коломицев

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – громадська природоохоронна організація 
національного рівня. Ми працюємо на захист природних територій, біорізноманіття, для попере-
дження глобальних змін клімату та негативних наслідків енергетичного сектору. НЕЦУ спонукає 
чиновників та політиків приймати рішення з урахуванням необхідності збереження довкілля та 
безпеки населення, готує свої оцінки та дослідження і пропонує альтернативні рішення.


