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Висновки. 
З огляду на вищезазначене та інші чинники, які з огляду на обмеження 

щодо обсягу публікації, не увійшли до цього матеріалу, одним із перспективних 
для умов України слід вважати будівництво морських (off-shore) 
вітроенергетичних парків/станцій (ВЕС), які дозволять здійснити виробництво 
зеленого водню шляхом електролізу морської води та його подальше 
використання на потужних хімічних підприємствах з виробництва 
аміаку/карбаміду, що дозволить ефективно та у короткочасній (3–5 років) 
перспективі використовувати наявні транспортні та виробничі вітчизняні 
потужності, у т.ч. для експорту отриманих хімічних продуктів.         
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of worked-out space – the workplaces for mine`s stuff for a long period. 
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революції, коли індустрія старих укладів все ще потрібна, але швидко деградує. 
Це особливо помітно в шахтарських регіонах. Тема закриття шахт гостро 
хвилює і простих шахтарів, і мерів шахтарських міст, і прем'єр-міністрів. І не 
тільки в Україні, і не тільки в Європі... Вугілля, як паливо і сировина для 
коксування, поки що залишається вельми затребуваним продуктом на нашій 
планеті.  

Разом із тим, вуглевидобуток в Європі приречений на згортання. З 1980-х 
років цей шлях пройшли Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Люксембург, 
Франція, Росія та ін. країни. І справа не тільки у декарбонізації, вимогах 
забезпечення сталого розвитку та справедливого переходу – державна 
підтримка вугільної галузі стала «не по кишені» економікам цих країн. 
Англійці рубали з плеча, німці розтягнули процес закриття шахт на півстоліття. 
Позиція керівництва колишнього СРСР була навіть більш радикальною за 
британську – швидко закрити практично всі шахти на Донбасі. Однак тоді на 
заваді стали причини соціально-політичного характеру. Нова спроба масової 
ліквідації українських шахт мала місце в 1990-х роках за фінансової підтримки 
міжнародних інституцій – багато підприємств припинили видобуток вугілля, 
але соціальні та екологічні вимоги тоді не були дотримані повною мірою.  

Сьогодні вугільні регіони України знаходяться в точці біфуркації: з 
економічних міркувань шахти потрібно закривати якомога швидше, тоді як з 
огляду на соціально-політичні причини цього робити ніяк не можна.  

Проблеми працевлаштування шахтарів та підтримання інфраструктури 
шахтарських поселень є інтернаціональними. У Сілезії, де шахти закрили ще в 
1990-х роках, довгострокові наслідки шокового переходу відчуваються і 
понині: високі рівні безробіття, злочинності, залежності від соціальної 
допомоги. Американський «синдром Детройта» став долею і українського міста 
Стаханова, і поселень у Західній Вірджинії, і російських міст Новошахтинськ, 
Воркута. 

Затягування вирішення питання означає рух до катастрофи – регіональні 
економічні проблеми мають властивість переростати в політичні ускладнення 
державного масштабу. СРСР розпався з багатьох причин, але відбулося це під 
грюкіт шахтарських касок. Шахтарські регіони не втрачають вибухових 
властивостей навіть через десятиліття. Саме волевиявлення мешканців цих 
територій, на думку експертів, призвело до брексіту на референдумі в 
Великобританії.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у своєму виступі на IV 
Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива 
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трансформація і видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід» (13 
липня 2021 року), визнав забезпечення справедливої соціальної трансформації 
головною проблемою монопромислових міст.  

За інформацією місцевих органів самоврядування, у 2018 році чисельність 
працівників з видобування кам’яного вугілля у шахтарських містах Донецької 
області складала 38798 осіб (таблиця).  

Таблиця. Кількісні показники залежності шахтарських міст від діяльності 
вугільних підприємств, Донецька область, 2018 рік 

Міста 

Чисельність 
працівників 

з 
видобування 

кам’яного 
вугілля, осіб 

Частка працівників 
з видобування 

кам’яного вугілля 
у загальній 
чисельності 
постійного 

населення, % 

Частка 
постійного 
населення, 

яке 
зачіпатиме 
закриття 
шахт, % 

Частка доходів 
місцевих 
бюджетів, 

отримана за 
рахунок 

вугільних 
підприємств, % 

Вугледар 4854 32,6 76,0 33,9 
Покровськ 10510 14,2 33,1 44,2 
Новогродівка 3976 27,0 62,9 79,0 
Мирноград 5387 10,6 24,7 28,5 
Добропілля 8041 13,1 30,5 55,3 
Торецьк 3413 5,0 11,7 26,0 
Селідове 2617 11,5 26,8 35,0 

Джерела: дані місцевих органів самоврядування; Діти, жінки та сім’я в 
Україні. Статистичний збірник. Держстат України. – К., 2018. – 320 с., с. 27. 

З імовірністю 95% штатна чисельність працівників державної шахти у 
Донецькій області складає 1369±460 працівників. З них більше половини 
зайнято на підземних роботах з видобутку вугілля, ще третина – працівники з 
обслуговування шахтної поверхні, близько 17% – інженерно-технічний 
персонал, а кожен третій працівник – пенсійного віку, зокрема з числа 
підземних працівників – від 27 до 38%. Відтак, для компенсації наслідків 
закриття шахт необхідно буде створити більш ніж 25 тис. нових робочих місць. 
Для цього потрібні значні інвестиції, а місцеві бюджети втратять від 26 до 79% 
доходів, що їх зараз отримують від вугільних підприємств. У свою чергу, 
близьке розташування вугільних шахт у Донецькій та Луганській областях до 
лінії розмежування фактично виключає традиційні інвестиційні джерела, про 
що сказав перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Ростислав Замлинський 20 липня 2021 року у своєму 
виступі на презентації програми «Хакатон вугледобувних міст. Видобувай нові 
ідеї!».  
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У вугільній галузі України зараз працює 90 тис. шахтарів, а населення 65 
шахтарських моногалузевих міст складає понад 1,3 млн осіб, тому наслідки 
закриття шахт відчуватимуть не тільки їх працівники. Зміна способу життя, 
джерел і розмірів доходів домогосподарств – це ще й виклики для членів 
шахтарських родин і місцевих громад. За даними Держстату України, у 
листопаді 2017 р. середній розмір домогосподарства у Донецькій області 
складав 2,33 особи. За припущення, що в родині на шахті працює тільки одна 
особа, закриття шахт і звільнення працівників з видобування вугілля у таких 
монопромислових містах, як Новогродівка та Вугледар зачіпатиме інтереси 63 і 
76% постійного населення відповідно. Це означає, що держава буде змушена 
витрачати значні кошти на реалізацію компенсаційних заходів соціальної 
підтримки населення на територіях, де відбуватиметься закриття шахт. 

Закриття шахт призведе до істотних фінансових втрат вже й так 
розбалансованої солідарної системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. Зайняті на шахтах Донецької області близько 13 тис 
працівників пенсійного віку не лише отримують пенсію й відшкодування втрат 
здоров’я (т. зв. регресні виплати), але й одночасно продовжують сплачувати 
Єдиний соціальний внесок із своєї заробітної плати. У разі закриття шахт ці 
кошти перестануть надходити. Водночас, фінансування виплат одному 
колишньому шахтарю вимагає вп’ятеро більше ресурсів у порівнянні з 
витратами на одного «звичайного» пенсіонера. Якщо середній розмір пенсії в 
Україні у 2018 році, за даними Держстату України, становив 2479 грн, то розмір 
середньої пенсії шахтаря в березні 2019 року, за інформацією міністра 
соціальної політики України, складав 8418 грн, а страхової виплати для 
потерпілих на виробництві – 4597 грн.  

Створення нових робочих місць, не пов’язаних із видобутком вугілля, 
потребуватиме масового перенавчання колишніх шахтарів, для яких загалом 
характерним є низький рівень міжгалузевої, територіальної та професійної 
мобільності. Результати дослідження Інституту економіки промисловості НАН 
України з комплексної оцінки мобільності трудового потенціалу шахт свідчать, 
що у разі їх закриття частка відносно мобільних працівників не 
перевищуватиме 30–35%.  

Постає питання щодо закрити шахт як об'єктів вуглевидобутку, але 
залишення їх джерелами робочих місць.  

Ефективним рішенням може стати диверсифікація діяльності вугільних 
підприємств. Для цього, наприклад, в Німеччині на базі шахти Проспер-
Ханіель, що припинила вуглевидобуток, будують потужну (200 МВт) 
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гідроакумулюючу електростанцію. Важливість збереження в статусі учасника 
енергоринку найбільшого центру національного вуглевидобутку зазначила 
прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ханнелоре Крафт, 
на думку якої приклад Проспер-Ханіель можуть наслідувати й інші шахти, 
адже держава потребує великої кількості сховищ енергії. Кошторисна вартість 
проекту є близько 500 млн євро. Для України це дуже дорого. В іспанській 
Астурії пропонують той же метод, але з менш потужними і менш дорогими 
проектами (20 МВт, 40 млн євро), проте на даному етапі й вони є непосильною 
ношею для вітчизняної економіки, що потребує масової трансформації об'єктів 
вуглевидобутку.  

Ближче до українських можливостей – англійський проект «Gravitricity» 
(https://gravitricity.com) з відносно дешевими енергетичними сховищами 
гравітаційного типу. При спуску вантажу підйомна машина переходить в 
режим рекуперації та видає енергію в мережу, тобто працює як електростанція 
потужністю 1–2 МВт. За фінансової підтримки уряду Великобританії 
розробники цього проєкту для апробації власної ідеї обрали шахтні підйоми на 
закритих шахтах.  

У наших умовах клітьовий підйом тієї ж шахти «Білицька» із 
Добропільского району, що простоює з 2014 р., це готова пікова 
електростанція: в години пік (дефіцит ресурсу в енергосистемі) навантажені 
вагонетки можна спускати під землю і накопичувати на рейкових шляхах, щоб 
в період профіциту ресурсів видавати на-гора. Вуглевидобувне підприємство на 
Донбасі зазвичай об’єднує кілька шахт і кожна з них має кілька установок 
головного підйому та допоміжні підйоми (на похилих виробках) – достатньо 
потужний кластер зеленої енергетики. 

Твердотільні гравітаційні електростанції – не прожектерство. В 2020 році в 
Швейцарії комерційну реалізацію отримав запропонований інноваційною 
компанією Idealab проєкт Energy Vault. Енергетичне сховище потужністю 
5 МВт і ємністю 35 МВт∙год. являє собою систему автоматичних будівельних 
підйомних кранів, що періодично здійснюють зведення та розбирання високих 
(87 м) веж з бетонних блоків. Частку активів швейцарської компанії Energy 
Vault вже придбав венчурний підрозділ найбільшої в світі нафтогазової 
компанії Saudi Aramco (Саудівська Аравія).  

Принцип дії гравітаційного енергетичного сховища полягає в тому, щоб у 
певний момент підняти вантаж і в потрібний час опустити підняте.  

Традиційний вуглевидобуток «від зеленого до чорного» являє собою 
видачу та засипку породи у відвали, що, мовою енергетичних сховищ, є стадією 
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запасання потенційної енергії. Повернення «від чорного до зеленого» дозволяє 
втілити навіть не схеми енергетичного сховища, а повноцінної твердотільної 
електростанції: з розбиранням відвалів і спуском породи під землю, тільки 
вниз, використовуючи підйомні машини для вироблення екологічно чистої, 
«зеленої» електроенергії. Кожна шахта має під землею десятки кілометрів 
виробок, придатних для закладки переданої з поверхні відвальної маси. 
Розбирання териконів, підготовка закладних матеріалів, їх спуск і 
транспортування під землею, погашення виробок і власне закладка виробленого 
простору – ось робочі місця для працівників шахти на довгі роки. За такого 
підходу перекваліфікації потребуватимуть лише деякі категорії працівників, 
наприклад, забійники (робочі очисних вибоїв), частка яких може складати до 
10% персоналу шахти. 

«Monkey business», – можуть заперечити скептики. Але теж саме можна 
адресувати гідроакумулюючим електростанціям станціям з їх заливанням під 
землю та відкачуванням тисяч тонн води, вічному відкачуванню шахтних вод, 
як це встановлено німецьким законодавством. 

Так, проект шахтної твердотільної електростанції на мікрорівні може 
загалом виявитися збитковим, але потрібно рахувати макроекономічний ефект, 
зокрема зекономлені власнику (державі) кошти на фізичне закриття шахт, 
запобігання негативних екологічних і соціальних наслідків. Адже навіть 
ліквідація вугільних шахт не дає державі звільнення від усіх фінансових витрат. 
У 2004 році, коли фізично вже було закрито всі шахти у Франції, видатки 
національного бюджету на роботи з так званого постмайнінгу («прибирання» 
після тривалих років експлуатації родовищ та ін.) сягнули 875 млн дол. 

У разі втілення запропонованого підходу, крім електроенергії, дохідну 
частину можуть поповнити надходження від реалізації виданого у великій 
кількості з шахтних виробок металобрухту (рейки, труби, металокріплення, 
кабельна продукція), що сьогодні став цінністю, за яку ведуть боротьбу 
провідні металургійні держави світу. Однією з вагомих причин цього є 
глобальний тренд декарбонізації. Експерти наголошують, що в 2023 році 
Європа планує ввести так званий вуглецевий податок. З великою ймовірністю 
він зачіпатиме й український експорт до ЄС. При цьому Україна не 
звільняється від виконання зобов'язань щодо технічного переозброєння 
підприємств, згідно з профільними європейськими директивами – для реалізації 
програм з модернізації необхідно 102 млрд дол. За таких умов пріоритетним 
стає розвиток електрометалургії, що потребує великої кількості брухту – 
незамінної сировини, щоб скоротити викиди CO2 в металургії на 60%. Для 
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збільшення частки електрометалургії в Україні з нинішніх 5,5 до 20–30% 
додатково буде потрібно від 3,5 до 5,5 млн т брухту. 

Перетворення шахт у твердотільні електростанції на основі рудничних 
підйомних установок, що генерують електроенергію в процесі опускання під 
землю породи з розташованих на поверхні відвалів може стати варіантом 
подовження активного життя гірничих підприємств і моногалузевих міст, 
поліпшення екологічної ситуації в шахтарських регіонах, забезпечення 
справедливого переходу до низьковуглецевої економіки. Предметності даній 
розмові повинна додати інструментальна оцінка можливостей шахтних 
підйомів щодо енергогенерації, а вагомим аргументом може стати пілотний 
проект пікової електростанції на шахті «Білицька». До того ж, у розвиток теми 
енергетичних сховищ, не можна виключати можливість істотного здешевлення 
проектів шахтних гідроакумулюючих електростанцій.  

Шахтарі – це не єдині потенційні «постраждалі» в ході промислової 
революції. Відтак, нестандартні підходи до перепрофілювання підприємств з 
метою збереження робочих місць та переходу до «зеленої» економіки можуть 
стати корисними для старопромислових регіонів в цілому.  
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Using non-design fuels or coal mixtures for powering Ukrainian boiler units 
required developing and integrating new technologies. This problem was solved by 
studying the kinetics of the combustion process of the fuel mixtures. This research 
allowed developing the parameter charts which, if adhered to, make it possible to 
push the regulation limits without auxiliary fuel while retaining a stable liquid slag 
disposal and ensuring safe operation of dust-systems. 

The analysis of the operating conditions of high-pressure screen superheaters 


