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Вступне слово 

Цей випуск є шостим виданням �Моніторингу інфраструктури України� 
(МІУ), який розроблений Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій на основі методології ЕБРР. Він містить дані 
про стан реструктуризації шести секторів інфраструктури в економіці 
України. Інформація представлена у стандартизований спосіб, який 
дозволяє порівнювати зміни у відповідних галузях. Розглянуті 
показники є якісними та розділяються на три загальні категорії: (1) 
комерціалізація, (2) тарифна реформа та (3) регуляторний та 
інституційний розвиток. Двадцять один індикатор забезпечує 
економічний та стратегічний аналіз на різних рівнях узагальнення. 
Показники розроблено у спосіб, що відображає ситуацію щодо 
економічних реформ у кожному секторі на відповідний момент часу. 

Резюме містить стислий опис найважливіших змін в обраних секторах 
інфраструктури. Загальний аналіз регуляторної політики в українських 
галузях інфраструктури наведено у другій частині. Деталізований 
аналіз реформ у межах кожного з шести секторів є не лише ex post 
дослідженням, але також окреслює головні проблеми, які потребують 
вирішення в майбутньому. Вивчення динаміки реформування кожного 
сектора інфраструктури доповнює кількісну оцінку та забезпечує 
широке бачення ситуації всередині різних галузей. Додатки 
підсумовують оцінки у формі таблиць та надають методологічні 
пояснення і детальні коментарі для кожного індикатора. 

Детальний опис використаної методології було наведено у першому 
виданні МІУ1. Кілька незначних змін до неї було запропоновано у 
другому виданні з метою поліпшення динамічної послідовності та 
можливості міжгалузевого порівняння показників2. 

                                          
1 МІУ № 1, червень 2001 року, див. також ИЕДПК Наукові матеріали № 8 

[http://www.ier.kiev.ua/first_page.html]. 
2 Цей �Моніторинг інфраструктури України� є останнім піврічним виданням. З 

цього часу моніторинг буде видаватись щорічно. Наступне видання буде 
опубліковано у червні 2004 року та охоплюватиме період з червня 2003 
року по травень 2004 року. Далі видання моніторингу будуть охоплювати 
цілий рік. Автори сподіваються, що новий графік публікацій допоможе МІУ 
краще відповідати меті свого створення. 
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Резюме 

Індикатор стану структурних реформ (надалі - індикатор) у секторі 
телекомунікацій дещо підвищився з 2,29 до 2,35, головним чином 
завдяки поліпшенню стану взаєморозрахунків та взаємозв�язків, новому 
закону �Про телекомунікації� та позитивного розвитку у конкуруючих 
галузях. Але декілька проблем все ще залишаються невирішеними. 
Закон �Про телекомунікації�, хоч і встановлює незалежність 
Національної комісії з питань регулювання  зв�язку, але виключає 
потенційно корисне подвійне підпорядкування. Приватизацію 
Укртелекому знову відкладено; до того ж, вона може бути розцінена як 
небажана найближчим часом, у зв�язку з виборами Президента України. 
Держава також має наміри посилити контроль на ринку Інтернет-
послуг. 

Індикатор для сектора залізниць і транспорту зменшився з 1,79 до 
1,73. Стан розвитку сектора дуже неоднозначний. З одного боку, 
прибутковість п�яти з шести залізниць суттєво покращилась, також 
Укрзалізниця успішно залучала фінансові ресурси для своїх проектів, як 
із зовнішніх, так і з власних джерел. Однак, спостерігались деякі зміни, 
які суперечать ідеї реформ. Тарифи Укрзалізниці стали популярним 
інструментом економічної політики. Декілька наказів Укрзалізниці 
дискримінують вантажні перевезення у приватних вагонах, що 
ускладнює розвиток конкуренції в секторі. Процеси комерціалізації та 
приватизації сповільнились. Кабінет Міністрів України (КМУ) включив до 
списку державних підприємств, що не підлягають приватизації, сім 
допоміжних залізничних підприємств, які раніше Укрзалізниця 
планувала приватизувати.  

У шляховому секторі індикатор зменшився з 2,32 до 2,30, переважно 
завдяки протилежній динаміці декількох індексів розвитку 
інфраструктури. Проект реконструкції платної дороги Київ-Одеса 
стимулював зміни в українському бюджеті та законодавстві (закони про 
концесійну діяльність і фінансування та використання доріг). Під 
державні гарантії було домовлено про отримання міжнародних позик на 
суму 400 млн. євро. 

У секторі автобусних перевезень новим законом запроваджено 
жорсткіші правила ліцензування, які можуть бути використані для 
спотворення конкуренції, тому що завдяки їм державні перевізники 
здобувають привілейоване становище (за наявності кращої технічної 
бази державних підприємств). Мали місце також декілька позитивних 
зрушень. По-перше, Міністерство транспорту оголосило програму 
�Сільський автобус� для поліпшення якості доріг та автобусного зв�язку 
у сільській місцевості. По-друге, частка приватних автобусних 
перевізників та обсяг пасажирських перевезень значно зросли. 

В секторі електроенергетики індикатор трохи зменшився з 2,60 до 
2,56. Основною подією в секторі за період з червня 2003 року по 
травень 2004 можна вважати створення НАК �Енергетична компанія 
України� (НАК �ЕКУ�), яка об�єднала усі державні пакети акцій у 
підприємствах електроенергетики (за винятком АЕС). Такий крок  
символізує зміну раніше проголошеного курсу на приватизацію та 
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вертикальне розукрупнення сектора. Вплив створення НАК �ЕКУ� на 
сектор важко оцінити, оскільки компанія тільки починає набувати 
певної цілісності. Проблема боргів у секторі залишається невирішеною. 
Невелике поліпшення ситуації можна спостерігати із введенням 
пропорційного розподілу коштів з оптового ринку між 
електрогенеруючими компаніями відповідно до обсягів поставленої 
електроенергії.  

Індикатор у газовому секторі незначно збільшився з 2,04 до 2,07. 
Загалом сектор залишається стійким до змін. Єдиним позитивним 
розвитком у секторі було покращення платіжної дисципліни, проте 
причини неплатежів, особливо з боку комунальної теплоенергетики досі 
не усунено, що робить поліпшення платіжної дисципліни нестійким. 
Експеримент зі створенням підприємства �Газ-Тепло�, який управляв 
близько 50 комунальними підприємствами, був частково успішним, 
оскільки платежі за газ зросли, проте тривалість такого успіху та 
подальший прогрес є непевними. Переговори з приводу створення 
міжнародного консорціуму управління газотранспортною системою 
України не відзначалися особливим прогресом, проте було досягнуто 
компромісного рішення з приводу побудови нових транзитних 
потужностей, якими б спільно керували учасники консорціуму.  

Індикатор для сектора водопостачання та водовідведення трохи 
зріс з 1,57 до 1,62. Було прийнято Загальнодержавну програму 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 
період з 2004 по 2010 роки. Місцеві адміністрації та ради стали 
відігравати активнішу роль у розв�язанні проблем сектора. Місцева 
влада м. Одеси віддала в оренду приватній компанії місцеве 
підприємство водопостачання та водовідведення. Рівень оплати послуг 
населенням зріс до 92% за період з травня 2003 по травень 2004 року.  
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Малюнок 1  Індикатори розвитку інфраструктури України, ІЕД  

 

Джерело: власні розрахунки 

Примітка: На рисунку індикатори представлені без округлення, на відміну від 
таблиці, що підсумовує індикатори. Це дозволяє спостерігати незначні зміни 
індикаторів. 

2 Економічна політика в галузях 
інфраструктури України, червень 2003 � 
липень 2004 року 

За останній рік відбулося декілька змін в інфраструктурних секторах 
економіки України, але загалом прогрес був малопомітним та 
нерівномірним у різних галузях. З шести секторів лише в двох  
відбулися невеликі позитивні зрушення, три індикатори залишилися без 
змін, а один (залізниця) навіть погіршився. 

У секторі телекомунікацій у сфері надання Інтернет-послуг посилився 
урядовий контроль. 

Регулювання цього сектора також змінилося. У прийнятому законі �Про  
телекомунікації� проголошено створення Національної комісії з питань 
регулювання зв�язку (НКРЗ) з широкими повноваженнями. Це принесе 
більше порядку до галузі, але, через вилучення з тексту закону 
положень щодо Інтернет-телефонії, може призвести до дискримінації 
цієї послуги з боку НКРЗ. Поки що невизначеною залишається ситуація 
з приватизацією Укртелекому. 

В залізничному секторі розвиток був неоднозначним. Прийняті 
регуляторні норми дозволяють Укрзалізниці (УЗ) бути митним 
перевізником, що спрощує процедуру транзитних перевезень та робить 
привабливішим транзит через територію України. Негативною стороною 
нинішньої регуляторної практики є те, що тарифи УЗ стають 
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популярним інструментом власне економічної політики. Процеси 
приватизації та комерціалізації сповільнилися. УЗ також підозрюють у 
порушенні антимонопольного законодавства, тому що підвищення 
розцінок на перевезення вантажів дискримінує приватних перевізників. 

У шляховому секторі увагу було прикуто до будівництва платної 
автодороги Київ-Одеса та пов�язаних з цим змін у законодавстві. Але, 
попри такі позитивні зрушення як нова практика фінансування 
будівництва через міжнародні позики та міжнародне співробітництво у 
будівництві дороги, практика центрального керівництва не змінилася: 
майже ніякої інформації щодо умов та використання додаткових коштів 
не було розповсюджено. 

У секторі автобусних перевезень було прийнято нову програму 
�Сільський автобус�, націлену на вирішення давньої проблеми 
незадовільного міжсільського автобусного сполучення. Вражає те, що 
програма практично передбачає фінансову підтримку збиткових 
державних автопідприємств. Окрім того, запровадження нової 
ліцензійної схеми може підірвати розвиток конкуренції в галузі.  

В енергетичному секторі відбувалася переорієнтація стратегії 
структурних реформ. Уряд пішов шляхом об�єднання усіх державних 
активів енергетичного сектора в одну Енергетичну компанію України. З 
іншого боку, це може призвести до розділення політичної та 
економічної функцій управління. Також невирішеними залишаються 
гострі проблеми боргів та неплатежів.  

Жодних великих змін не відбулося й у газовому секторі. Тут можна 
лише відзначити деяке поліпшення платіжної дисципліни з боку 
промислових та енергогенеруючих підприємств та, певною мірою, з 
боку теплових мереж.  

Стосовно водопостачання та водовідведення Верховна Рада України 
прийняла Національну програму реформ та розвитку житлово-
експлуатаційного та комунального секторів на період 2004-2007 років, 
але конкретні заходи для подальшого розвитку залишилися 
невизначеними. Слід зазначити, що місцеві адміністрації беруть дедалі 
активнішу участь у розв�язанні проблем сектора, передусім через 
підвищення тарифів. Але тарифи у більшості областей все ще 
залишаються недостатніми для покриття операційних витрат, що 
призводить до акумулювання боргів, значною мірою через недостатнє 
бюджетне рефінансування субсидій та привілеїв для споживачів. До 
того ж, приватизаційні процеси призупинено на невизначений час. 

2.1 Телекомунікації 

2.1.1 Реформи, червень 2003 � липень 2004 року. 

Розвиток реформ у телекомунікаційному секторі очікували головним 
чином у двох напрямках: новий закон �Про телекомунікації� та 
приватизація Укртелекому. Спершу президент наклав вето на цей 
закон, але після того, як положення про підзвітність НКРЗ Верховній 
Раді було вилучено, закон було підписано. Ключова перевага нового 
закону полягає у введенні НКРЗ з широкими регулятивними 
повноваженнями. Комісія буде відповідати за ліцензування, тарифне 
регулювання, регулювання взаєморозрахунків та контроль за 
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підключенням до мережі монополіста (Укртелеком). Рішення НКРЗ є 
обов�язковими для виконання і можуть бути опротестовані лише у суді. 

Хоча право розподіляти частотні діапазони (якими володіє держава) 
віднесено до НКРЗ, �центральна виконавча влада�, тобто Державний 
комітет зв�язку та інформатизації (ДКЗІ) буде розподіляти частотні 
діапазони для спеціальних служб та розробляти карту розподілу 
частот3. До того ж, НКРЗ буде звітувати лише президенту, що ослаблює 
можливу при подвійній підпорядкованості незалежність. Положення про 
IP-телефонію не увійшли до закону, що може призвести до 
дискримінації цього сервісу з боку НКРЗ під впливом великих 
операторів. 

Цей закон також потребує прийняття декількох додаткових законів 
перед тим, як він набере чинності на початку 2005 року. Тому наразі 
головними завданнями є розвиток законодавчої бази та допоміжних 
норм з регулювання надання та споживання різноманітних 
телекомунікаційних послуг, взаємозв�язки та розрахунки, використання 
загальних мереж, розподіл телефонних номерів.  

Прийняття нового закону збіглося з іншим нововведенням на ринку � 
забороною на стягнення оплати за вхідні дзвінки. Ця поправка була 
дієвою до прийняття нового закону �Про телекомунікації�. НКРЗ 
вирішила проблему взаєморозрахунків за допомогою тимчасової 
процедури компенсації втрат мобільним операторам4. Зараз, відповідно 
до нового закону, вхідні дзвінки можуть бути тарифіковані, але все ще 
залишаються безкоштовними, оскільки оператори провідних мереж 
компенсують мобільним операторам половину вартості вихідного 
дзвінка зі стаціонарного телефону. Таким чином, популістське 
нововведення призвело до поліпшення кооперації між операторами. Але 
таке становище дуже хитке, оскільки ця процедура тарифікації 
обумовлена ДКЗІ.  

Окрім безкоштовних вхідних дзвінків, ринок мобільного зв�язку 
пережив ще декілька подій. Російська компанія МТС купила 
контрольний пакет акцій UMC в Укртелекому, Deutsche Telecom, TDC та 
KPN5. Storm Ltd., контрольований Alfa Group, консолідувала 43,5% 
пакет акцій Kyivstar; Norwegian Telenor володіє іншими 56,5%. Загальне 
число абонентів стільникових операторів виросло на 89,1% з 4,144 
млн. у травні 2003 року до 7,836 млн. у травні 2004 року. Такі темпи 
росту можна пояснити, передусім, все ще низьким рівнем охоплення. 
До того ж введення безкоштовних вхідних дзвінків та просування 
послуг віртуального оператора Jeans спровокувало агресивну 
конкуренцію між UMC (MTC) та Kyivstar. Останній був кращим у травні 

                                          
3 Закон �Про радіочастотний діапазон України�, прийнятий з поправками 24 

червня 2004 року, відводить ДКЗІ вирішальну роль в управлінні частотами, 
хоча НКРЗ має право видавати дозвіл на використання частоти. 

4 Декрет ДКЗІ №166 �Про Тимчасовий порядок проведення взаєморозрахунків 
між операторами телефонних мереж загального користування та 
операторами мереж стільникового рухомого зв�язку� від 3 вересня 2003 
року.  

5 Деяка невизначеність щодо угоди з�явилася у середині червня 2004, коли 
Генеральна Прокуратура України опротестувала у суді продаж 
Укртелекомом свого пакета UMC російській компанії MTC. Але Київський 
господарський суд відхилив позов Генеральної Прокуратури в середині 
серпня. 
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2003 року, але за один рік число абонентів UMC виросло на 127%, 
досягши 4,36 млн. споживачів. Kyivstar зріс лише на 59% до 3,42 млн. 
споживачів на кінець травня 2004 року. Загалом, два лідери 
обслуговують 97% ринку, залишивши далеко позаду інших операторів; 
тобто �третього великого оператора� ще немає. Перший кандидат, 
Українські радіосистеми (Wellcom), не спромігся стати 
загальнонаціональним оператором у 2004 році, хоч і почав 
розширювати мережу. DCC, розташований у Донецьку D-AMPS 
оператор, створив спільне DCC-GSM разом з турецьким Turkcell та 
анонсував намір вийти на ринок GSM-послуг. Згідно з угодою, Turkcell 
буде володіти контрольним пакетом (51%) спільного підприємства та 
інвестує кошти на суму 400 млн. дол.  

Незважаючи на задекларовані наміри DCC-GSM, реалізація проекту 
відкладається, а дійсною метою спільного підприємства може бути 
участь у приватизації Укртелекому. Держава планує продати 42,9% 
пакета акцій в червні-грудні 2004 року; остаточне (політичне) рішення, 
можливо, буде прийняте президентом. Цій майбутній угоді передували 
деякі двозначні події. По-перше, серія скандалів навколо дати зборів 
акціонерів та виплати дивідендів, яка вилилася у призначення нового 
президента компанії. По-друге, склад Ради директорів було змінено, 
щоб протидіяти інтересам чиновників від телекомунікацій. Інші події, 
такі як реорганізація Utel в дочірню компанію Укртелекому та намір 
викупити 43% пакет акцій Інтернет-провайдера Infocom у німецької 
Controlware, зроблять вертикальну структуру компанії ще виразнішою. 
До травня 2004 тільки російські Система, Связьинвест та Alfa Group  
недвозначно виявили свій інтерес до приватизації.  

Розвиток Інтернет-сектора характеризувався посиленням урядового 
контролю над ринком. По-перше, уряд передав адміністративні функції 
домену .ua Українському мережевому інформаційному центру, одним із 
співзасновників якого є Служба Безпеки України; хоч спочатку 
управління національним доменом було делеговано приватній компанії 
Hostmaster від Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN). По-друге, прийнято законопроект �Про моніторинг 
телекомунікацій �, згідно з яким держава запровадить систему нагляду 
за доступом до Інтернету. Це допоможе службам безпеки у їхній 
повсякденній роботі, хоча повноваження здаються занадто широкими. 
До того ж, встановлення необхідного обладнання за рахунок Інтернет-
провайдерів погіршить стан малих операторів та затримає розвиток 
ринку. 
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Малюнок 2  Прибутки сектора телекомунікацій, млн. грн. 
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Джерело: Business Week, власні розрахунки 

2.1.1 Перспективи 

Головним зрушенням у секторі можна вважати подальший розвиток 
законодавства. Базовий закон �Про телекомунікації� вирішує більшість 
нормативних проблем. По-перше, він встановлює незалежного 
регулятора. По-друге, він визначає основу для ліцензування, надання 
послуг, регулювання тарифів, регулювання взаєморозрахунків та 
взаємозв�язків. Встановлення чітких правил піде на користь усьому 
сектору, і, перш за все, особливо конкуруючим підприємствам, які 
швидко зростають, наприклад у сфері мобільного зв�язку (див. 
Малюнок 2). 

Інше ключове завдання � приватизація Укртелекому � ще далеко не 
виконано. Непрозорість виконавчих рішень та подальшу вертикальну 
інтеграцію важко назвати корисною, особливо напередодні 
президентських виборів. За таких умов було б доцільно відкласти 
приватизацію задля уникнення преференційного продажу6. До того ж, 
повна інтеграція Утелу, навіть піднявши ціну компанії, може призвести 
до посилення монопольної поведінки Укртелекому.  

2.2 Залізниця та транспорт 

2.2.1 Реформи, червень 2003 � липень 2004 

Упродовж останнього року залізничний сектор демонстрував позитивні 
тенденції розвитку. Укрзалізниця (УЗ) завершила декілька масштабних 
інвестиційних проектів для розвитку залізничної інфраструктури та 
вдосконалення якості своїх послуг. Було відкрито дві швидкісні лінії 

                                          
6 Президент України Л. Кучма доручив урядові та Фонду держмайна 

призупинити рішення про приватизацію Укртелекому �у зв�язку з останніми 
спекуляціями навколо приватизаційного процесу в Україні�. 
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залізничного сполучення: Київ � Дніпропетровськ (у серпні 2003 року) 
та Київ � Хмельницький (у травні 2004 року). Укрзалізниця успішно  
залучала ресурси для фінансування своїх проектів, як із власних 
джерел, так і за рахунок зовнішніх запозичень. Зокрема, ЄБРР надав 
Укрзалізниці кредит у сумі 120 млн. дол. для оновлення рухомого 
складу та обладнання для будівництва колій, а також для реконструкції 
Бескидського залізничного тунелю. Згідно з інформацією банку, 
Укрзалізниця повинна провести тендер на виконання всіх видів робіт. 
Тому ЄБРР запросив світові компанії взяти участь у тендері на поставку 
обладнання для реконструкції української залізниці. Державна 
адміністрація залізничного транспорту (УЗ) наразі втілює декілька інших 
інвестиційних проектів, таких як спорудження парку пасажирських 
вагонів за межами Києва, будівництво автомобільно-залізничного 
мостового переходу в Києві, нового залізничного вокзалу в м. Києві, а 
також будівництво нової швидкісної лінії.  

Прибутковість п�яти з шести залізниць суттєво покращилась. В рейтингу 
ста найприбутковіших компаній України всі шість залізниць розташовані 
в першій половині списку. Південно-Західна залізниця успішно 
виконала свої зобов�язання з виплати відсотків за облігаціями у сумі 14 
млн. грн. (що становить 3,4 % від номінальної вартості випущених 
облігацій у сумі 500 млн. грн.) згідно з умовами випуску, що демонструє 
позитивні тенденції розвитку сектора.  

Малюнок 3  Прибуток залізниць, млн. грн. 
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Джерело: Рейтинг Топ 100, Інвестгазета  

Завдяки тому, що прибутковість діяльності набуває пріоритетності, 
Державна адміністрація залізничного транспорту (УЗ) продовжує 
шукати нові джерела прибутку. Саме з цією метою УЗ та Державна 
митна служба підписали угоду щодо розвитку потенціалу України як 
транзитної держави7. Угода спростила процедуру транзитних 
перевезень підакцизних товарів залізничним транспортом і відмінила 
попередній порядок надання власниками вантажів фінансових гарантій8 

                                          
7 Лист Міністерства транспорту № ЦЗМ-18/689 
8 Сума гарантійного внеску становила до 70% від вартості вантажу  
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митним органам для гарантованої доставки транзитних підакцизних 
товарів до митних пунктів призначення. Таким чином, УЗ набула статус 
митного перевізника, що дозволяє їй транспортувати вантажі без сплати 
фінансових гарантій. Очікують, що це привабить перевізників 
використовувати транзитні можливості України і принесе Укрзалізниці 
500 млн. грн. додаткового прибутку щорічно.  

Попри згадані позитивні зміни в залізничному секторі, також можна 
було спостерігати декілька зрушень у протилежному реформам 
напрямку. Оскільки УЗ не є незалежною інституцією, політичний вплив 
на її рішення стає все відчутнішим. Тарифи на залізничні перевезення 
стали популярним інструментом економічної політики, що є дуже 
тривожною тенденцією на монополізованому ринку залізничних 
перевезень. Взагалі, встановлення тарифів УЗ є досить непрозорим. 
Упродовж року декілька разів підвищувались тарифи на експортні 
перевезення металобрухту, тоді як тарифи на внутрішні перевезення 
залишились без змін згідно з підписаним Укрзалізницею, КМУ та 
металовиробниками меморандумом. Нещодавно громадські організації 
агропромислового комплексу звернулись із проханням до КМУ про 
підписання подібного меморандуму з приводу тарифів на перевезення 
сільськогосподарської продукції. 

Призупинились процеси приватизації та комерціалізації в залізничному 
секторі. КМУ включив до списку підприємств, що не підлягають 
приватизації, сім залізничних підприємств, якими управляє УЗ. Раніше 
УЗ планувала приватизувати ці підприємства9.  

Антимонопольний комітет України (АМК) звинувачував УЗ в порушенні 
конкурентного законодавства. Згідно з інформацією АМК, декілька 
наказів УЗ про підвищення тарифів на вантажні перевезення 
дискримінує вантажні перевезення у приватних вагонах10, що 
ускладнює розвиток конкуренції в залізничному секторі. Хоча АМК 
рекомендував УЗ відмінити згадані накази, сьогодні не існує реальних 
засобів впровадження цих рекомендацій через відсутність законодавчо 
визначених умов та правил доступу до мережі залізниці.  

Верховна Рада України прийняла закон �Про Державну спеціальну 
службу транспорту�11, який було висунуто на заміну раніше 
неприйнятого закону �Про залізничні війська�12. Закон �Про Державну 
спеціальну службу транспорту� визначає засади функціонування 
служби, завданням якої є підтримка транспортної системи України у 
мирний час та в умовах військового та надзвичайного стану. Однак 
доцільність створення такої служби є не зовсім зрозумілою, оскільки 
управління військовими формуваннями повністю виходить за межі 
компетенції Міністерства транспорту. 

2.2.2 Перспективи  

Успішні фінансові результати Укрзалізниці є необхідною умовою 
подальшого розвитку залізничного сектора України. Однак брак 

                                          
9 Закон �Про внесення змін до переліку підприємств, що не підлягають 
приватизації�, № 1498-IV від 17 лютого 2004 року. 

10 Цими наказами тариф на перевезення вантажів у приватних вагонах 
збільшено в середньому на 40%. 

11 № 1449-IV від 5 лютого 2004 року. 
12 № 3494 від 15 травня 2003 року. 
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структурних змін може ускладнити стабільне зростання сектора в 
майбутньому. Незважаючи на нещодавні досягнення, діяльність 
Укрзалізниці досі має серйозні недоліки, в основному, через свою 
політичну, а не комерційну мотивацію. Рівень перехресного 
субсидіювання в галузі, велика кількість видів діяльності Укрзалізниці, 
що виходять за межі основної, та дискримінаційний доступ до мереж 
демонструє нагальну потребу у більшій прозорості у секторі та 
реформах, починаючи з відокремлення Укрзалізниці від Міністерства 
транспорту та її подальшої корпоратизації. 

2.3 Автомобільні шляхи та транспорт  

2.3.1 Реформи, червень 2003 � липень 2004 року 

Упродовж останнього року увагу шляхобудівної галузі  було прикуто до 
подій навколо будівництва платної дороги Київ-Одеса. Реалізація такого 
великого проекту вимагала деяких змін у законодавстві та в українській 
практиці управління проектами. 

Відбулися дві важливі зміни в українському законодавстві. По-перше,  
було прийнято закон �Про покращення концесійної діяльності�, згідно з 
яким інвестор, при прийнятті відповідного рішення про приватизацію, 
має право викупити об�єкт після закінчення терміну дії концесійного 
контракту. Закон також спрощує бюрократичні процедури реєстрації 
концесій та відміняє вимогу використовувати вітчизняні технології та 
обладнання. Якщо реконструйована дорога буде здана в концесію, а 
кредити будуть виплачувати безпосередньо з концесійних надходжень, 
ці зміни у законодавстві зроблять пропозицію для потенційних 
інвесторів привабливішою. 

По-друге, на доповнення до прийнятого раніше закону �Про 
реконструкцію та експлуатацію на платній основі дороги Київ-Одеса�, 
було прийнято новий закон, що регулює процедуру фінансування 
шляхових робіт та надає необхідні державні гарантії під кредит. До того 
ж, платна ділянка дороги була розширена з частини Жашків-
Червонознам�янка (235 км) до повної довжини дороги (454 км). 

Ці зміни вирішили проблеми застави під кредит та стимулювали 
контракти з потенційними інвесторами для фінансування близько 420 м 
євро. Однак фінансова ситуація навколо проекту залишається 
непрозорою, оскільки наводять суперечливі дані щодо потенційних 
інвесторів та суми кредитів. Попередня концесійна угода, підписана у 
жовтні 2003 року між Укравтодором та італійською фірмою Torno 
Internazionale Spa, визначала фінансові умови проекту (100 млн. євро 
від італійського уряду, 320 млн. євро � від комерційних банків). Але на 
початок липня 2004 року було використано тільки кошти, надані 
вітчизняними банками та Укрзалізницею (близько 950 млн. грн.), обсяг 
яких виявився недостатнім для покриття вартості виконаних робіт (1,35 
млрд. грн.). На початку липня 2004 року Deutsche Bank надав 
Укравтодору кредит 480 млн. дол. (2,544 млрд. грн.) на фінансування 
будівництва дороги. Така зміна джерела фінансування пояснюється 
спеціальними умовами італійських кредитів, які мають бути використані 
лише на закупівлю італійських товарів. Загалом, кошти від Deutsche 
Bank перевищують заплановані витрати на будівництво дороги (2,16 
млрд. грн..). А якщо взяти до уваги початкове фінансування від 



                                ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

 14

Укрзалізниці, надлишкові кошти сягають 1,334 млрд. грн. (62% від 
кошторису). Жодних пояснень від уряду щодо використання цих 
додаткових коштів поки що не було. 

Введення дороги в експлуатацію перенесено з серпня 2004 року на 
весну 2005 року. Серед причин було названо несприятливі погодні 
умови навесні 2004 року та тривалі роботи з поліпшення дорожньої 
інфраструктури, які також призвели до непередбачених витрат у 
розмірі 15% від проектного бюджету. 

Частка бюджетних коштів, виділених Укравтодору на утримання доріг, 
виросла упродовж попереднього року, особливо на державному рівні. 
Це значне підвищення відбулося виключно за рахунок спеціальних 
фондів (акцизних зборів). Місцеві дорожні бюджети (заплановані кошти 
на реконструкцію та утримання доріг місцевого значення), навпаки, 
зменшуються з 2002 року (Таблиця 1). Головною проблемою тут є те, 
що кредити на розвиток інфраструктури потенційно можуть отримати 
тільки декілька найбільших міст, таких як Київ чи Харків. Усі інші міста 
можуть розраховувати лише на бюджетні кошти. Така тенденція 
розвитку лише інфраструктури та доріг державного рівня, які є 
частиною міжнародних транспортних коридорів, у той час, коли 
провалля між державним та місцевими бюджетами на утримання доріг 
постійно зростає, веде до подальшого погіршення якості доріг місцевого 
значення. 

Іншою важливою рисою фінансування шляхової галузі є постійний 
дефіцит коштів у розмірі 3-5% (див. Таблицю 1), для державного та 
місцевих бюджетів. 

 

Tаблиця 1. Заплановані та реальні витрати на будівництво та 
утримання доріг, 2000-2004 роки, млн. грн. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 

За планом 489.8 489.8 991.0 1,825 2,530 
578.2 377.8 969.3 1,822 NA 

 
Державне Реально  344.4� 304.1� 721.4� NA 875.2�� 

За планом 370.0 580.0 625.1 605.8 585.2 
918.3 789.4 605.2 580.1 NA 

 
Місцеве Реально  770.6� 723.1� 523.6� NA 201.4�� 

За планом 859.8 1,069.8 1,616.1 2,430.8 3,115.2 
Всього Реально 1,496.5 1,167.2 1,574.5 2,402.1 1,076.6�� 

�   - Кошти, виділені за 10 місяців 

�� - Кошти, виділені за 5 місяців 
Джерело: Звіти Міністерства фінансів 

У секторі автоперевезень склалася неоднозначна ситуація. Позитивним 
моментом є те, що Міністерство транспорту (МТУ) розробило програму 
адаптування українських транспортних законів до стандартів ЄС, з 
метою розвитку транспортної інфраструктури у напрямку міжнародних 
транспортних коридорів, що проходять по території України. До того ж, 
конкуренція у секторі транспортних послуг збільшилася: приватні 
підприємці займають 85% ринку автобусних перевезень13 (і володіють 

                                          
13 Тут та нижче використано статистику Міністерства транспорту України 
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30% середніх та великих автобусів); було відмічено також чітку 
тенденцію до зростання обсягів пасажирських перевезень (до 10%). З 
іншого боку, було видано Указ Президента України14, який вводить 
обов�язкову сертифікацію послуг з пасажирських перевезень. На 
відміну від наявної системи ліцензування, згідно з якою було видано 
54,1 тис ліцензій (з них 41,5 тис (77%) - приватним підприємцям), нова 
система базується переважно на виконанні певних технічних вимог. 
Офіційними намірами таких заходів є поліпшення безпеки пасажирів, 
але вони можуть призвести до погіршення конкуренції у галузі або 
просто підвищити грошові надходження до МТУ. Скажімо, залишається 
відкритим питання, чи буде ця схема ліцензування застосовуватися 
однаково до приватних та державних перевізників. Фактично, 
незважаючи на численні декларації МТУ про низький рівень безпеки 
пасажирських перевезень приватними перевізниками, хоча транспортні 
засоби останніх перебувають у порівняно кращому технічному стані 
(наприклад, менш ніж 40% приватних автобусів експлуатуються понад 
10 років, тоді як у державному секторі цей показник становить майже 
60%).  

 

2.3.2 Перспективи 

У лютому 2003 року МТУ оголосило програму �Сільський автобус�, яка 
має на меті встановлення до 2007 року регулярного автобусного 
сполучення між усіма селами, що з�єднані асфальтованими дорогами. 
Ця програма підтримувана урядом та націлена на вирішення таких 
хронічних проблем сільських регіонів як нестабільне автобусне 
сполучення, зношений автопарк та погана якість доріг. Станом на 
квітень 2004 року план на 2003 рік та перший квартал 2004 року 
(з�єднати 2,966 сіл) було повністю виконано. Незважаючи на загалом 
позитивний вплив на розвиток сільської місцевості, ця програма має бік 
негативні риси: іноді місцевим перевізникам під адміністративним 
тиском призначали змішані пакети прибуткових та збиткових15 
маршрутів. Окрім того, з 65,335 автобусів 30,278 (42%) експлуатуються 
понад 10 років, а місцеві держадміністрації не надають ніякої допомоги 
у вирішенні цього наболілого питання: у 2003 для цієї програми було 
закуплено лише 224 автобуси виключно за кошти перевізників. За 
оцінками МТУ, на оновлення парку великих автобусів потрібні інвестиції 
у розмірі 1,5 млрд. грн.; для сільських автобусів � 300 млн. грн. Ці 
цифри висвітлюють ще одну проблему - програма націлена лише на 
мінімальне покриття теперішніх потреб. Залишаються поза увагою 
майбутні високі потреби у транспортуванні, що створює ті ж самі 
проблеми у найближчому майбутньому. 

Практика керування на рівні підприємств також потребує кардинальних 
змін. Наприклад, 80% акціонованих перевізників є зараз 
неприбутковими та потребують реструктуризації. 

Цей факт також доводить, що замість екстенсивного фінансування 
неефективних державних підприємств у рамках програми �Сільський 

                                          
14 No 570/2004, 20 травня 2004 року. 
15 Завдяки великій частці привілейованих пасажирів, витрати на перевезення 

яких було відшкодовано у 2003 році тільки на 40%. 
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автобус�, проблема пасажирських перевезень у сільських регіонах 
може бути вирішена шляхом стимулювання внутрішньогалузевої 
конкуренції та спрощення вхідних вимог для приватних перевізників, 
які вже фактично домінують на цьому ринку у більшості приміських 
регіонів. Але ця альтернатива повністю відсутня у програмі, що значно 
знижує її ефективність. 

Також, беручи до уваги теперішнє недофінансування програми, не 
зрозуміло, як досягнути мети поліпшення сільських доріг. Відсутність 
добре розвиненої сітки асфальтованих доріг може поставити під загрозу 
виконання усієї програми, залишивши більшість невеликих сіл без 
автобусного сполучення. 

Іншим важливим моментом для сектора буде перебіг реконструкції 
дороги Київ-Одеса. Цей проект знаменує новий підхід до фінансування і 
будівництва доріг, і вже приніс новий для української шляхобудівної 
індустрії практичний досвід, такий як залучення міжнародних 
субпідрядників та технічних спостерігачів та стимулювання важливих 
для розвитку інфраструктури змін українського законодавства. Успіх 
проекту (особливо в частині дотримання термінів, бюджету та умов 
кредитних виплат) надасть необхідні навички та сприятиме майбутнім 
міжнародним інвестиціям у реабілітацію української інфраструктури.  

Але все ще залишаються деякі проблеми. По-перше, правила 
фінансування сектора залишаються неприв�язаними до використання 
доріг, і жодних законодавчих змін, спрямованих на поліпшення 
фінансування дорожнього сектора, не було зроблено (за винятком 
платних доріг). Ще одним моментом, що викликає стурбованість, є 
намір МТУ підпорядкувати Укравтодор, що призведе до небажаного 
розростання міністерства. 

 

2.4 Електроенергетика 

2.4.1 Реформи, червень 2003 � липень 2004 

Цей період відзначався зміною державної стратегії структурних реформ 
в електроенергетиці. На зміну раніше проголошеному курсу на 
приватизацію сектора та відділення сегментів природної монополії від 
потенційно конкурентних ринків уряд вирішив об�єднати усю державну 
власність у секторі, окрім Енергоатому та Укренерго, в єдину 
Національну акціонерну компанію �Енергетична компанія України� (НАК 
�ЕКУ�). Про рішення об�єднати усю державну власність в одному 
холдингу було вперше офіційно заявлено у президентському указі № 
752/200416. Ця компанія нагадуватиме НАК �Нафтогаз України� за 
загальною структурою, проте не буде контролювати всю 
електроенергетику, а тільки державні частки в компаніях від 25% до 
100% (за винятком �Енергоатому�, який хоч і перебуває повністю у 
державній власності, але залишатиметься окремим підприємством). 
Компанія управлятиме як потужностями з виробництва та розподілу 

                                          
16 Прийняття статуту компанії та передача їй власності відбулася за допомогою 

прийняття Кабінетом Міністрів Постанови № 794 від 22 червня 2004 року.  
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електроенергії, так і низкою допоміжних підприємств, а також 
спрямовуватиме діяльність відповідних дослідницьких установ. 

Створення �ЕКУ�, хоча і є зміною раніше проголошеного курсу на 
реформування у сектор, може мати суперечливий вплив на показники 
його діяльності. У середньостроковій перспективі позитивним є те, що 
управління генеруючими потужностями було вилучено зі сфери 
компетенції Міністерства палива та енергетики України, що є 
розділенням політичної та економічної функцій, а питання 
прибутковості підприємств отримуватиме більше уваги та буде легше 
відстежити. Це твердження спирається на припущення, що перехресне 
внутрішньокорпоративне субсидіювання буде відсутнім. Рівень платежів 
в компанії також може зрости у разі укладання прямих угод між 
електростанціями та розподільчими компаніями.  

З іншого боку, перші обнадійливі ознаки конкуренції між тепловими 
електростанціями, які подають цінові заявки на виробництво енергії, 
можуть опинитися під загрозою зникнення, оскільки об�єднання 
теплоенергетики в одну компанію може спростити координацію дій цих 
станцій там, де має бути присутня конкуренція. Також не зрозуміла 
економічна логіка об�єднання теплових електростанцій в одну державну 
монополію, оскільки у цьому секторі не відзначено позитивних ефектів 
масштабу виробництва. До того ж, створення ще однієї потужної 
структури в електроенергетиці може послабити позицію НКРЕ.  

Створюючи �ЕКУ�, український уряд дав зрозуміти, що приватизація та 
розукрупнення в секторі вже не є найближчою перспективою. І хоча 
створення �ЕКУ�, при наявності якісного менеджменту, може поліпшити 
управління державною власністю у секторі, воно не розв�яже наявних 
протиріч у секторі, а також навряд чи зможе привести до реалізації 
потенціалу сектора, який був би досягнутий при наявності приватної 
ініціативи та конкуренції за ринки розподілу електроенергії та на 
ринках генерування.  

Проблему боргів внаслідок неплатежів у секторі не було вирішено, і 
борги продовжували зростати. На Малюнку 5 можна побачити 
нерівномірність проплат розподільчими компаніями оптовому ринку 
електроенергії. ДП �Енергоринок� також нарощувало борг перед 
генеруючими компаніями. Заборгованість зростала перед усіма типами 
генерування, проте НАК �Енергоатом� отримував платежі 
найстабільніше, отримуючи переваги перед іншими типами виробничих 
потужностей.  
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Малюнок 4. Рівень розрахунків за електроенергію, придбану 
розподільчими компаніями з оптового ринку (всі форми розрахунків) з 
травня 2003 року по травень 2004 року, % 
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Джерело: Енергобізнес, Міністерство палива та енергетики України 

 

Можна відмітити дві основні, хоч і незначні, зміни у тарифній політиці. 
По-перше, ціна на оптовому ринку для розподільчих компаній 
збільшилася з метою фінансування спорудження атомних та 
гідроелектростанцій. По-друге, розрахунки з оптового ринку 
електроенергії з постачальниками будуть відбуватися на пропорційній 
основі відповідно до кількості електроенергії, яку вони надали для 
ринку. Друге рішення може бути виправдане, оскільки адміністративний 
розподіл коштів дискримінував певні групи виробників електроенергії 
за рахунок інших. Проте таке рішення залишається лише паліативним 
заходом, націленим на подолання неплатежів у секторі, адже 
незрозумілим залишається як саме має погашатися заборгованість 
Енергоринку перед виробниками електроенергії. Рішення фінансувати 
спорудження атомних потужностей за допомогою збільшення оптового 
тарифу спотворює конкуренцію між різними типами генерації. Більш 
прийнятним шляхом було б збільшення тільки тарифів, за якими АЕС та 
ГЕС постачають енергію до оптового ринку, тому що, в іншому випадку, 
АЕС та ГЕС не будуть змушені відшкодовувати повну вартість нових 
потужностей із майбутніх продажів електроенергії, адже витрати на 
спорудження нових потужностей перекладалися на всіх учасників 
оптового ринку (або їхніх споживачів). Це дає АЕС та ГЕС невиправдану 
перевагу перед конкурентами.  

У цьому періоді також відмічено намагання покращити ситуацію на 
ринку первинних джерел енергії. НАК �Нафтогаз України� вжив 
радикальних заходів, спрямованих на покращення платежів за 
природний газ з боку ТЕС і ТЕЦ. У �МІУ� № 5 зазначено, що 
регулярність оплати за газ у цьому сегменті особливо низька. За 
останній рік дисципліна платежів за газ знизилася до 41% у січні, але 
зросла до 73% у березні17.  

Уряд також намагався покращити ситуацію на ринку енергетичного 
вугілля, створивши оптовий ринок цього товару, який має 

                                          
17 Детальнішу інформацію можна знайти у главі, присвяченій газовому сектору 
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функціонувати за схемою подібного оптового ринку електроенергії. 
Створення такого механізму на ринку енергетичного вугілля мало 
стимулювати покращення платежів за вугілля з боку виробників 
електроенергії, а також внести прозорість до механізмів ціноутворення 
на ринку. Проте такий підхід зіткнувся з тими ж проблемами, які 
сьогодні заважають ефективно працювати оптовому ринку 
електроенергії: неплатежі, відстрочення платежів серйозно підривають 
шанси цього механізму на успіх. Ціноутворення на оптовому ринку 
відбувається не в дусі ринкових механізмів, тобто найефективніші 
виробники не отримують більших прибутків, торгуючи на оптовому 
ринку.  

2.4.2 Перспективи 

Уряд має мінімізувати можливі негативні наслідки створення 
Енергетичної компанії України. Найбільше занепокоєння сьогодні 
викликають питання збереження конкуренції між генеруючими 
потужностями, прозорість фінансових потоків всередині компанії та 
можливості перехресного субсидіювання виробничих одиниць всередині 
холдингу. Вимогою має стати надання окремої фінансової звітності для 
кожної компанії, яка входить до холдингу, щоб забезпечити можливість 
визначення збиткових ланок, а також запобігти перехресному 
субсидіюванню всередині холдингу. Також було б доцільним точніше 
окреслити роль приватної ініціативи в електроенергетиці та зазначити, 
чи планується продовження приватизації в секторі в майбутньому. Якщо  
приватизацію все ж заплановано, то управління �ЕКУ� було б 
доцільніше передати від Кабінету Міністрів до ФДМУ.  

Тарифна політика має відігравати ключову роль у розв�язанні проблеми 
фінансової стабільності у секторі. Тарифи повинні відшкодовувати 
витрати для усіх груп споживачів, а перехресне субсидіювання має бути 
припинене. Це означає, що тарифи треба встановлювати на основі 
принципу ефективності, тобто кожна група споживачів має 
відшкодовувати вартість постачання плюс визначену норму прибутку, 
при цьому одна група не повинна субсидувати інші. Якщо уряд ще 
збирається перейти на двосторонні контракти, які змінять сучасний 
оптовий ринок, вищеназвані викривлення на ринку слід подолати. НКРЕ 
може перейти на регулювання тарифів за принципом обмеження ціни, 
яка б на першому етапі гарантувала такий самий прибуток, а не  
наявність власне прибутку, оскільки обмеження ціни було б значно 
потужнішим стимулом для компанії скорочувати видатки. 

Необхідно прийняти закони �Про НКРЕ� та �Про оптовий ринок 
електроенергії�, що покращило б регуляторний клімат. Також необхідно 
чітко визначити правила, які б гарантували фінансову незалежність 
НКРЕ. Для цього можна використовувати загальноприйняту практику 
фінансування регуляторного органу зі спеціального фонду на додаток 
до державного фінансування. Цей спеціальний фонд поповнювався би 
за допомогою встановленого відсотка від продажів, який би 
перераховували учасники ринку. Фінансування НКРЕ з двох джерел 
допомогло б захистити його від політичного впливу, а також 
балансувало бажання НКРЕ підвищувати тарифи для учасників ринку, 
аби домогтися більших надходжень до цього фонду.  
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2.5 Газовий сектор 

2.5.1 Реформи, червень 2003 � липень 2004 

У газовому секторі України за цей період не відбулося жодних значних 
інституційних змін. Одним із найважливіших питань порядку денного 
уряду було створення міжнародного консорціуму з управління 
українською газотранспортною системою за участю Росії, а також, 
можливо, інших партнерів. Сторони не досягли компромісу щодо 
організаційної форми консорціуму, який би управляв українською ГТС, 
але досягли згоди співпрацювати при спорудженні нових транзитних 
шляхів через територію України, а саме: газопроводу Богородчани-
Ужгород. Заплановано, що передінвестиційні заходи будуть завершені у 
серпні 2004 року.  

НАК �Нафтогаз України" доклав великих зусиль у цьому періоді, 
спрямованих на підвищення рівня платежів за спожитий газ. 
Підприємства теплоенергетики комунального господарства були 
найбільшими боржниками. У серпні 2003 року, згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів №487, було створено дочірню фірму НАК �Нафтогаз" 
�Газ-Тепло� як експериментальну. Це підприємство отримало в 
управління ті комунальні компанії, які показували найнижчі рівні 
платежів за газ. Упродовж 2003-2004 років в управлінні перебувало 52 
комунальних підприємства в 9 областях. Експеримент можна назвати 
загалом позитивним, оскільки підприємства в управлінні �Газ-Тепло� 
підвищили свої платежі за газ у середньому на 30% під час 
опалювального сезону 2003-2004 років. НАК �Нафтогаз" також планує 
розпочати програму інвестування в енергозберігальні технології на 
підприємствах в управлінні �Газ-Тепло�, які мають привести до 
зменшення споживання електроенергії та газу.  

Відключення або погрози щодо можливого відключення 
використовували для змушення основних боржників (комунальних 
підприємств, ТЕЦ) платити за спожите пальне, а також починати 
повертати борги. Ці зусилля допомогли збільшити загальні платежі за 
газ в опалювальному сезоні 2003-2004 років до 93% (72% для 
відповідного періоду 2002-2003 років). Таблиця 2 містить дані про 
споживання та платежі для різних груп споживачів. Станом на 1 травня 
загальний рівень платежів за газ сягав 91%, при цьому платили 
переважно готівкою. Хоча ситуація з рівнем платежів все ще 
залишається незадовільною, оскільки борги продовжують зростати, 
можна спостерігати певне підвищення рівня платежів порівняно з 
попередніми періодами. Підвищення платіжної дисципліни було 
помічено в усіх групах споживачів, щонайбільше - серед промислових 
підприємств та енергогенеруючих компаній. Комунальна 
теплоенергетика також підвищила платежі, але навіть при тарифах, 
нижчих за промислові, вони все одно платять лише 71% своїх рахунків. 
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Таблиця 2. Споживання газу та рівні платежів для різних груп 
споживачів у опалювальному сезоні 2003-2004 років. 

 
Групи споживачів Споживання газу Рівні платежів, % 

Млрд. 
куб. м. 

% загального 
споживання 

Млрд. грн. % 
загального 
рахунку 

2003-
2004 

2002-2003 

Домогосподарства 13.8 38% 1.49 21% 89 84 
Бюджетні установи 0.831 2% 0.153 2% 93 74 
Комунальна 
теплоенергетика 

7.3 
20% 

1.38 
20% 

71 55 

Електрогенеруючі 
компанії 

2.9 
8% 

0.834 
12% 

96 78 

Промисловість 11.3 31% 3.2 45% 100 78 
Всього 36.131 100% 7.057 100% 91 - 

Джерело: Газ України, власні розрахунки 

 

НАК �Нафтогаз� розпочав активність у напрямку збільшення тарифів 
для промислових споживачів до 345 грн. за тис. м3 (без НДС). Проте 
здійснити це не вдалося. НКРЕ, яка регулює ціни на газ в Україні, 
підняла тарифи для промислових споживачів з 284,55 грн. за тис. м3 
(без НДС) до 310 грн. за тис. м3 (без НДС). Перехресне субсидіювання 
домогосподарств та комунальних підприємств за рахунок промислових 
споживачів продовжується18.  

2.5.2 Перспективи 

Тарифи для кінцевих споживачів мають давати змогу всім учасникам 
ринку покривати свої видатки, а також стимулювати монополістів 
мінімізувати свої видатки. Рівень платежів залишається проблемою у 
секторі, особливо там, де це стосується домогосподарств і комунальних 
підприємств. Аби забезпечити 100% платежі за природній газ, НАК 
�Нафтогаз� має продовжувати політику відключення боржників, а уряд 
має підтримувати такі заходи. Хоча останні можуть бути політично 
непопулярними, вони є необхідними, оскільки залучати інвестиції в 
сектор можна тільки тоді, коли ціни та рівні платежів дозволяють 
повністю відшкодовувати витрати. Експеримент щодо управління 
підприємством �Газ-Тепло� комунальними підприємствами 
теплоенергетики, хоч і можна визнати частково вдалим, не може 
вирішити проблему неплатежів повністю при наявності таких тарифів 
для комунальних споживачів, які не відшкодовують витрати. Ситуація 
погіршується неповною сплатою населення за надане тепло. Отже, 
експеримент із підприємством �Газ-Тепло� може сприяти 
запровадженню кращих методів управління, але не зможе подолати 
причину низького рівня платежів з боку домогосподарств комунальним 
підприємствам, а потім, відповідно, і платежів комунальних підприємств 
НАК �Нафтогазу�. Таким чином, механізми жорсткого забезпечення 
виконання контрактів були б ефективнішим шляхом до розв�язання 
проблеми платіжної дисципліни; це також стимулювало би місцеву 
владу привести тарифи на послуги комунальних підприємств у 

                                          
18 Тарифи для населення, встановлені на рівні 175 та 195 грн. за тис. м3, 

залежать від використання лічильника газу. 
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відповідність із принципом відшкодування видатків та погодитися на 
використання цільових субсидій у тому випадку, якщо місцева влада не 
хоче втратити контроль над комунальною власністю за позовами 
кредиторів. 

2.6 Водопостачання та водовідведення 

2.6.1 Реформи, червень 2003 року � липень 2004  

В секторі водопостачання та водовідведення не спостерігали суттєвих 
реформ. Позитивні зрушення відбувалися швидше незважаючи на 
регуляторні зміни, ніж завдяки їм. Держава почала надавати більше 
уваги проблемам сектора. Верховна Рада України прийняла 
Загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-
комунального господарства на період з 2004 по 2010 роки19. Програма 
визначає загальний напрямок розвитку всіх секторів житлово-
комунального господарства, зокрема сектора водопостачання і 
водовідведення. Загалом, у програмі правильно окреслено головні 
технічні проблеми сектора та запропоновано правильний напрямок 
економічних та інституціональних реформ. Зокрема, програма 
проголошує намір встановлювати тарифи на послуги на рівні витрат та 
пропонує деякі регуляторні зміни. Хоча проголошені зміни заслуговують 
на увагу, програма не містить системи конкретних заходів, 
спрямованих, зокрема, на забезпечення необхідних умов для залучення 
у галузь приватного капіталу. Прийнятий нещодавно закон �Про 
житлово-комунальні послуги�20 зобов�язує органи місцевого 
самоврядування компенсувати збитки житлово-комунальних 
підприємств, якщо тарифи на їхні послуги встановлено на нижчому за 
економічно обґрунтовані витрати рівні. Ці витрати мають бути враховані 
під час розроблення та прийняття місцевих бюджетів, але залишається 
неясним, чи матиме місцева влада достатньо коштів для цього. Також 
незрозуміло, що саме примушуватиме місцеві органи влади виконувати 
свої зобов�язання, та яким чином вони будуть покарані у разі 
невиконання останніх. В той же час, закон декларує державний 
контроль та регулювання цін на житлово-комунальні послуги, але 
об�єкти, суб�єкти та методи регулювання залишаються невизначеними. 
Таким чином, регуляторні зміни досить суперечливі, і залишається 
ризик того, що ціни продовжуватимуть бути політичним, а не 
економічним інструментом.  

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства 
(Держжитлокомунгосп) відігравав активнішу роль у регулюванні 
сектора. Наразі комітет бере участь у розробці методології моніторингу 
галузі та нової законодавчої бази встановлення та регулювання 
тарифів. Комітет був одним із перших державних установ, який створив 
громадську раду для залучення громадськості до процесу прийняття 
рішень та реформування галузі. 

Місцеві ради та адміністрації стали активніше вирішувати проблеми 
галузі на місцях. Скажімо, Одеська міська влада віддала підприємство 
водопостачання та водовідведення (Одесводоканал) в оренду приватній 
компанії, ТОВ Інфокс. Таким сміливим рішенням міська влада залучила 

                                          
19 № 4235, зареєстрований 10 липня 2003 року 
20 № 1875-IV від 24 червня 2004 року. 
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приватний менеджмент, що зазвичай вважається ефективнішим, до 
комунального підприємства. Однак, процедуру вибору приватного 
оператора та його логіку не можна назвати прозорою. По-перше, не 
було оголошено відкритого тендера, по-друге, єдиним критерієм, що 
задовольнив чиновників, було інвестиційне зобов�язання компанії 
Інфокс у розмірі 500 млн. грн. протягом перших 7 з 49 років оренди. 
Все більше місцевих адміністрацій змогли підвищити тарифи, 
незважаючи на супротив з боку громадськості21. Попри те, тарифи в 
майже всіх областях України не досягають рівня витрат, навіть, 
враховуючи значний розмір перехресного субсидіювання. В той же час, 
центральний та місцеві уряди не зобов�язані компенсувати збитки 
підприємств, що змушує підприємства або не виконувати своїх 
зобов�язань перед постачальниками (в основному, постачальниками 
енергії), або скорочувати обсяги постачання послуг, або обидва 
варіанти. В декількох регіонах України неодноразово переривалось 
водопостачання через те, що енергопостачальники припиняли 
постачання енергії водоканалам через їхні борги22.  

Оплата комунальних послуг покращилась, за період з січня по квітень 
2004 року рівень оплати досяг 92,5% в середньому, таким чином 
заборгованість населення за послуги водопостачання та 
водовідведення станом на 1 червня 2004 року склала 1,25 млрд. грн. 
Центральний та місцеві бюджети продовжують накопичувати борги 
перед підприємствами за надані пільги та субсидії населенню. З травня 
2003 по квітень 2004 заборгованість збільшилась на 21% і досягла 71 
млн. грн. 

Запланований продаж 25,46% акцій ВАТ Київводоканал було 
відкладено на невизначений термін. Сьогодні не зрозуміло, хто буде 
займатися підготовкою до продажу та власне продажем: чи регіональне 
відділення Фонду державного майна України, чи управління власності 
Київської міської державної адміністрації, що ускладнює процедуру 
продажу та сповільнює процеси приватизації та комерціалізації в 
секторі в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
21 Тарифи на водопостачання та водовідведення були незначно підвищені у 

Львівській, Кіровоградській, Харківській, Одеській та Тернопільській 
областях.  

22 Наприклад, на початку 2004 року Тернопільський водоканал припинив 
водопостачання домогосподарствам через те, що місцевий обленерго 
перестав постачати електроенергію водоканалу через його борги.  
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Малюнок 5. Заборгованість населення за послуги водопостачання та 
водовідведення  
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Джерело: Держкомстат 

2.6.2 Перспективи 

Затвердивши нову національну стратегію розвитку житлово-
комунального господарства, наступне завдання урядовців - це створити 
гармонійну систему конкретних заходів для її реалізації. Необхідно 
розробити нову законодавчу базу та плани реформування та розвитку 
для окремих галузей житлово-комунального господарства.  

Успіх програми буде залежати від професіоналізму та наполегливості 
відповідальних за її виконання організацій � Держжитлокомунгоспу на 
загальнодержавному рівні та місцевих влад на регіональному. Саме 
ініціатива місцевої влади матиме суттєвий вплив на розвиток сектора. 
Треба розуміти, що таких заходів як підвищення тарифів до рівня 
витрат та позбавлення підприємств соціальної відповідальності 
(натомість, передача її до функцій місцевої влади) не уникнути, і чим 
раніше вони будуть запроваджені, тим швидше почнеться відродження 
галузі.  
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Додаток 2 

Опис індикаторів інфраструктури 

В цьому додатку представлені критерії оцінки кожного індикатора. 

1 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Природна монополія. Природною монополією є оператор 
мереж. Оцінка �один� означає, що природна монополія 
перебуває в державній власності; оцінка підвищується разом з 
дезінтеграцією, корпоратизацією та приватизацією природної 
монополії. Максимальна оцінка ставиться за умови, що природна 
монополія перебуває в приватній власності. 

1.1.2 Потенційно конкуруючі підприємства. Потенційно 
конкуруючі підприємства � підприємства, що мають 
використовувати мережі для надання своїх послуг. Цей ринок та 
природна монополія є суміжними. Як і для попереднього 
індикатора, одиниця означає, що бізнес є частиною природної 
монополії, що перебуває в державній власності; оцінка 
підвищується разом з відокремленням, корпоратизацією та 
приватизацією. Максимальна оцінка ставиться, коли потенційно 
конкуруючі підприємства перебувають у приватній власності. 

1.1.3 Допоміжні підприємства. Допоміжні підприємства надають 
послуги з ремонту мереж, їх обслуговування, постачання 
матеріалів, а також послуги соціальної інфраструктури. Оцінка 
�один� означає, що бізнес перебуває в державній власності, далі 
оцінка підвищується разом з відокремленням та приватизацією. 

1.2 Управління 

1.2.1 Природна монополія. Оцінка �один� виставляється за умови, 
що природна монополія функціонує як державний департамент; 
оцінка підвищується разом з реорганізацією в окремий 
державний орган, доки не створені незалежні регуляторний та 
управлінський органи. Максимальна оцінка виставляється за 
умови, що природною монополією управляє приватна компанія, і 
тільки незалежний регуляторний орган, який діє згідно з законом 
про його повноваження, може втручатися в її діяльність. 

1.2.2 Планування діяльності природної монополії та прийняття 
інвестиційних рішень. Оцінка �один� означає, що має місце 
політичне втручання в процес прийняття інвестиційних рішень; 
оцінка підвищується разом із підвищенням таких комерційних 
цілей як прибутковість та ефективність функціонування. Оцінка є 
максимальною, якщо розширення мережі та нові інвестиційні 
проекти реалізовуються тільки з міркувань прибутковості та 
відображають граничні витрати. 

1.2.3 Участь приватного сектора в виконанні замовлень. Оцінка 
�один� означає відсутність приватного сектора серед підприємств 
обслуговування, будівельних, ремонтних підприємств тощо; 
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оцінка підвищується разом із підвищенням участі приватного 
сектора в галузі. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Відокремлення природної монополії та потенційно 
конкуруючих підприємств. Оцінка �один� означає відсутність 
відокремлення різних частин бізнесу; оцінка зростає разом із 
розукрупненням галузі. Максимальна оцінка виставляється за 
умови, що послуги надано відокремленими приватними 
компаніями. 

1.3.2 Відокремлення допоміжних підприємств. Оцінка �один� 
означає відсутність відокремлення допоміжних підприємств від 
природної монополії чи потенційно конкуруючих підприємств; 
оцінка підвищується разом із розукрупненням галузі. 
Максимальна оцінка виставляється за умови, що природна 
монополія чи потенційно конкуруючі підприємства отримують 
послуги допоміжних підприємств на ринку. 

1.3.3 Децентралізація. Оцінка �один� передбачає нульовий або 
мінімальний рівень децентралізації та підвищується разом зі 
збільшенням децентралізації. Децентралізація означає 
незалежність у прийнятті рішень щодо тарифів та інвестицій на 
регіональному рівні. Найвища оцінка виставляється, коли 
природна монополія поділена на конкурентні регіональні 
монополії. 

2 Реформа тарифної політики 

2.2.1 Структура тарифів 

2.2.2 Політичні міркування чи регуляторний орган. Оцінка �один� 
означає значне політичне втручання в процес встановлення 
тарифів; оцінка підвищується разом зі зменшенням політичного 
втручання. Максимальна оцінка відповідає встановленню тарифу 
компанією, яку регулює незалежний регуляторний орган, на 
рівні, коли він покриває витрати. 

2.2.3 Цінова політика природної монополії. Оцінка �один� 
відповідає встановленню ціни нижче витрат, що також 
супроводжується перехресним субсидіюванням. Оцінка 
підвищується разом із досягненням тарифом рівня, що покриває 
витрати, та одночасним зменшенням перехресного 
субсидіювання. 

2.2.4 Цінова політика потенційно конкуруючих підприємств. 
Оцінка �один� означає недостатність величини тарифу для 
покриття витрат та зростає разом із встановленням тарифу згідно 
з принципами конкурентного ринку.  

2.2 Платежі 

2.2.5 Внутрішньогалузевий рівень платежів. Оцінка �один� 
характеризує постійне зростання заборгованостей та здійснення 
трансакцій у негрошовій формі. Оцінка зростає за умови 
здійснення трансакцій у грошовій формі та зниження рівня 
заборгованостей до нульового рівня.  
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2.2.6 Рівень оплати послуг кінцевими споживачами. Оцінка 
�один� означає низький рівень платежів кінцевих споживачів 
(домогосподарств, підприємств та бюджетних організацій) за 
отриманні послуги та зростання заборгованостей. Оцінка 
зростає, коли досягнуто прогресу в збиранні платежів та послуги 
оплачено в повному обсязі. Крім нелінійної шкали оцінки 
індикаторів стосовно покращення відсоткової оплати послуг у 
кожному секторі, шкала оцінки також неоднорідна стосовно 
окремих секторів. Шість секторів поділено на дві групи згідно з 
необхідними зусиллями, які необхідно прикласти для досягнення 
різних рівнів платежів. Телекомунікації та автомобільні шляхи 
включено до першої групи, де досить легко досягнути високого 
рівня платежів. В той час, як залізниця, електроенергетика, 
газовий сектор і водопостачання та водовідведення включено до 
другої групи, де навіть незначне покращення платіжної 
дисципліни потребує значних зусиль.  

2.2.7 Бюджетна заборгованість. Оцінка �один� відповідає 
заборгованості бюджету за спожиті послуги, а також бюджетній 
заборгованості з виплати компенсацій для пільгових споживачів. 
Оцінка підвищується за умови, що заборгованість прямує до 
нульового рівня. 

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Рівень субсидій. Оцінка �один� означає, що окремі споживачі 
отримують субсидії з бюджету в явній чи неявній формі. Скажімо, 
уряд може проводити політику списання боргів або їх 
реструктуризації. Відмова від явних та неявних субсидій 
призводить до підвищення оцінки. 

2.3.2 Процедура субсидіювання. Оцінка �один� виставляється за 
умови, що субсидії перераховано постачальнику послуг та 
надано непрозорим шляхом; оцінка покращується, коли процес 
стає більш прозорим, а цінову компенсацію замінює компенсація 
доходу . 

3 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Призначення органів управління на конкуруючих 
підприємствах. Оцінка �один� означає, що керівництво 
підприємства призначають державні посадові особи; оцінка 
покращується, коли керівництво обирають на зборах акціонерів 
та досягає максимуму, коли акціонерами є приватні компанії або 
окремі індивідууми. 

3.1.2 Незалежність регуляторного органу, включаючи політичні 
впливи. Оцінка �один� виставляється галузі, що функціонує як 
державний департамент; оцінка покращується при створенні 
відокремленого державного органу та створенні регуляторного 
органу; найвища оцінка виставляється за умови, що регулятор                            
ний орган є незалежним і діє згідно з законом про його 
діяльність. 

3.1.3 Прозорість регулювання. Оцінка �один� означає відсутність 
необхідної законодавчої бази, що визначає правила регулювання 
діяльності підприємств разом з обов�язками державних органів. 
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Оцінка покращується разом із розвитком законодавства та його 
впровадженням; прийняттям рішень у спосіб, відкритий для 
громадськості. Вона досягає максимуму за умови, що 
функціонування природної монополії в галузі регулюється 
виключно регуляторним органом відповідно до закону та всі 
рішення доводяться до громадськості. 

3.2 Регулювання доступу до мереж. Оцінка �один� означає, що 
доступ визначено державними органами чи оператором, який 
перебуває в державній власності вибірково. Оцінка зростає, 
якщо доступ регулюється незалежним регуляторним органом, 
або визначається шляхом переговорів, або визначається на 
тендері. 
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Додаток 3 

Оцінка індикаторів інфраструктурної політики, 
наведених у Додатку 1 (грудень 2002 � травень 2003 
року) 

Телекомунікації 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Не відбулося змін у структурі власності Укртелекому.  

1.1.2 Продаж UMC та зростання конкуренції визначають позитивні 
зрушення у секторі мобільного зв�язку. З іншого боку, відсутність 
чіткого регулювання IP-телефонії та вертикальна інтеграція Utel 
та Infocom з Укртелекомом призвела до зниження індикатора від 
3,0 до 2,7. 

1.1.3 Не відбулося суттєвих змін у структурі власності допоміжних 
підприємств.  

1.2 Управління 

1.2.1 У зв�язку зі змінами у керівництві Укртелекому, НКЗІ фактично 
втратив контроль над компанією. У галузі не було введено 
незалежного регулятора. Втім, прийняття закону �Про 
телекомунікації� є великим позитивним кроком. Індикатор 
підвищено з 1,7 до 2,0. 

1.2.2 В секторі триває сильний політичний вплив на керівництво 
природної монополії.  

1.2.3 Обсяг інвестицій приватних компаній у розвиток мереж 
продовжує зростати, зокрема у сегменті потенційно 
конкурентних підприємств. Індикатор було збільшено до 2,0. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Створення вертикальної структури Укртелеком-Утел балансувало 
відчуження компанії UMC від Укртелекому. 

1.3.2 Організаційна структура допоміжних підприємств залишалася 
майже без змін.  

1.3.3 Хоча можна було побачити тенденції консолідації у мобільному 
сегменті та сегменті Інтернет-послуг, вони не можуть бути 
оцінені як централізація. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1  Структура тарифів 

2.1.1 Прийняття закону, що скасовує плату за вхідні дзвінки та новий 
закон �Про телекомунікації� з новими правилами розрахунків між 
операторами представляють хоча й позитивні, але незначні 
покращення в цій сфері. 
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2.1.2 Успішне функціонування тимчасової процедури взаємозаліків між 
операторами є позитивним зрушенням. Індикатор виріс до 2,9.  

2.1.3 Врегулювання нагальної проблеми взаємозаліків дозволило не 
відхилитися від рівноважних цін. Відсутність інших позитивних 
зрушень зумовила граничне зростання індикатора до 3,1.  

2.2  Платежі 

2.2.1 Не відбулося значних змін у категорії внутрішньогалузевих 
платежів.  

2.2.2 Нове керівництво досягло успіху у зниженні заборгованості 
абонентів Укртелекому у першій половині 2004 року. Індикатор 
трохи підвищився до 3,4.  

2.2.3 Бюджетну заборгованість не ліквідовано. Завдяки виплаті 
дивідендів до бюджету рівень заборгованості частково знизився.  

2.3   Бюджетне фінансування 

2.3.1 Кількість привілейованих категорій телефонних споживачів, а 
також рівень субсидій залишаються стабільними. 

2.3.2 Не відбулося жодних покращень у напрямку заміни цінового 
субсидіювання на компенсацію доходів. 

3.0 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1  Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Відбулося покращення у практиці керівництва у конкурентних 
галузях. Внаслідок укрупнення власності на ринку мобільного 
зв�язку акціонери почали відігравати значущу роль у керівництві. 
Завдяки цьому індикатор зріс до 2,5.  

3.1.2 Призначення НКРЗ може вирішити більшість регулятивних 
проблем, хоча ефективність може бути погіршена без подвійного 
підпорядкування. Законодавчі поліпшення призвели до 
зростання індексу до 2,5.  

3.1.3 Прозорість ринку поліпшилася. З іншого боку, ІР-телефонія 
залишилася поза нормами закону. Таким чином, індикатор виріс 
лише до 2,1.  

3.2 Регулювання доступу до мереж. Регулювання доступу до 
мереж буде вирішено новим законом. Взаємозв�язок, 
ліцензування та взаєморозрахунки між операторами є 
найактуальнішими питаннями, що мають бути вирішені 
найближчим часом. 

 

Залізниця та транспорт 

 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Залізничні колії перебувають у 100% державній власності. Має 
місце продаж/передача під�їзних колій. 

1.1.2 Перевезення пасажирів та вантажів перебувають у 100% 
державній власності. Завершилася корпоратизація перевізників. 
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Транспортно-експедиційні компанії перебувають переважно в 
приватній власності. Вантажні вагони - переважно в приватній 
власності, частково передані Укртранслізингу.  

1.1.3 Підприємства з обслуговування, будівельні та ремонтні 
корпоратизовано. Приватизацію семи допоміжних залізничних 
підприємств заборонено законом. Індикатор було зменшено з 2,0 
до 1,7. 

1.2 Управління 

1.2.1 Залізницю регулює Державна адміністрація залізничного 
транспорту, яка інтегрована до Міністерства транспорту. Міністр 
транспорту керує Укрзалізницею. 

1.2.2 Державна адміністрація залізничного транспорту бореться за 
досягнення ефективного управління та прибутковості галузі. 
Укрзалізниця оголосила тендери для реалізації своїх проектів. 
Індикатор зріс з 2,0 до 2,3. 

1.2.3 Будівництво залізничних ліній та ремонт рухомого складу 
забезпечують державні підприємства та державні акціонерні 
товариства. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Залізнична інфраструктура, перевезення пасажирів та вантажів є 
інтегрованими до Укрзалізниці, проте мають окремі рахунки. 
Перехресне субсидіювання прозоре з огляду на наявність 
окремих рахунків для вантажних та пасажирських перевезень.  

1.3.2 На Укрзалізницю покладено завдання вести управління більшою 
кількістю допоміжними підприємств. Індикатор не знизився, 
оскільки цей процес може мати тимчасово позитивні наслідки 
для фінансових показників цих підприємств та практики ведення 
господарств до їх приватизації.  

1.3.3 Залізницю розділено на 6 регіональних компаній. Південно-
західна залізниця має дозвіл на випуск облігацій.  

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Деякі тарифи, в основному на вантажні перевезення товарів на 
експорт, було підвищено з політичних міркувань. Індикатор 
зменшено з 1,7 до 1,3.  

2.1.2 Як показує фінансова звітність, перехресне субсидіювання 
пасажирських перевезень вантажними перевезеннями 
зберігається. Українська залізниця має прибутки.  

2.1.3 Тарифи не повністю відображають витрати на експлуатацію 
інфраструктури та рухомого складу за окремими статтями, проте 
загальні витрати покриваються.  

2.2 Платежі 

2.2.1 Платежі в межах галузі залишаються стабільними. 

2.2.2 Грошові розрахунки за вантажні перевезення становлять 
приблизно 97%. 
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2.2.3 Державні субсидії надано в обсягах, встановлених центральним 
держбюджетом, і спрямовано переважно на фінансування 
професійної підготовки та інші невиробничі витрати.  

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Уряд покладається головним чином на фінансування (пільгових) 
перевезень пасажирів за рахунок коштів Укрзалізниці.  

2.3.2 Субсидії виплачуються залізниці (постачальнику послуг). 

3.0 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво операторів галузі призначає президент, хоча орган, 
який управляє залізницями, є формально відокремленим. 
Управлінські рішення стають все більше ізольованими від 
політичного втручання.  

3.1.2 Регуляторний орган залізниці є частиною уряду; одночасно він є 
інтегрованим з органом, відповідальним за оперативне 
управління залізницями.  

3.1.3 Тарифи встановлюють у законодавчому порядку; розробляють 
транспортну тарифну політику, аби забезпечити прозорість 
визначення тарифів.  

3.2 Доступ регулюється за допомогою державних дозволів. 
Фактично вантажоперевезення у приватних вагонах можливе, 
але нещодавнє підвищення тарифів на перевезення вантажів у 
приватних вагонах обмежило доступ до мережі. Індикатор було 
знижено з 1,3 до 1,0. 

 

Автомобільні щляхи та транспорт 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.3 Шляхи перебувають у 100% державній та комунальній власності. 

1.1.3 Приватні підприємці обслуговують 85% пасажирських 
автобусних перевезень; вони також володіють 30% середніх та 
великих автобусів. Корпорації та ВАТ займають 15% ринку. 
Індикатор підвищено з 2,7 до 3,0.  

1.1.3 Соціальна інфраструктура, послуги та ремонтні підприємства, 
здебільшого, приватні. Будівництво та ремонт доріг 
забезпечують переважно державні компанії. 

1.2 Управління 

1.2.3 Регулювання та управління дорожнім господарством були 
відокремлені. Проте регуляторний орган (Служба автомобільних 
доріг України) все ще залишається основним органом, що 
здійснює управління державною акціонерною компанією 
�Автомобільні дороги України�. 

1.2.2 A) Прийнятий закон щодо покращення концесійної діяльності (№ 
1414-IV, від 3 лютого 2004) надає інвесторові право викупити 
об�єкт після закінчення терміну концесії, якщо буде прийняте 
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рішення про приватизацію. Він також спрощує бюрократичні 
процедури та виключає положення про використання 
вітчизняних технології та обладнання.  

 B) Підписано угоду про міжнародні кредити для фінансування 
реконструкції дороги Київ-Одеса. Загалом, індикатор покращився 
з 2,0 до 2,3.  

1.2.3 Будівництво та ремонт доріг забезпечено державними 
компаніями, що перебувають на стадії корпоратизації, хоча 
замовлення розміщуються у непрозорий спосіб. Але для 
реконструкції дороги Київ-Одеса, окрім українських фірм, були 
залучені іноземні субпідрядники (Росія, Молдова, Македонія). 
Також місцева влада використовує конкурентні пропозиції для 
реконструкції міських шляхів. Індикатор підвищено з 2,0 до 2,3. 
Організаційна структура 

1.2.3 Управління автомобільними шляхами відокремлено від 
вантажних та пасажирських перевезень. 

1.2.3 Будівництво та технічне обслуговування доріг відокремлено від 
надання транспортних послуг, деякі служби працюють на 
договірних умовах. Технічне обслуговування вантажівок та 
автобусів у більшості випадків відокремлено від надання 
транспортних послуг. 

1.2.3 Дороги фінансувалися та управлялися як на державному, так і 
на обласному рівнях. Місцеві органи влади можуть приймати 
рішення про будівництво доріг, використовуючи кошти, отримані 
від податку на транспортні засоби.  

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи на перевезення пасажирів встановлює уряд, також уряд 
планує збалансувати тарифи. 

2.1.2 Офіційно фінансування доріг має здійснюватись за рахунок 
акцизного податку на паливо та деяких інших податків, хоча 
прийняття відповідного закону затягується. Надходження від 
сплати цих податків лише частково спрямовуються на утримання 
доріг. Індикатор було підвищено з 1,7 до 2,0. 

2.1.3 Мали місце декілька невдалих спроб з боку перевізників підняти 
тарифи на міських маршрутах у відповідь на подорожчання 
палива. Індикатор зменшився з 2,7 до 2,3. 

2.2 Платежі 

2.2.1 Платіжна заборгованість між підприємствами зменшується.  

2.2.2 Розрахунки здійснюються в грошовій формі. Відкритим 
залишається питання компенсації пільгового перевезення 
пасажирів. 

2.2.3 Державний бюджет продовжує фінансувати галузь на рівні, 
нижчому від запланованого. 

2.3 Бюджетне фінансування 
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2.3.1 Число пасажирів пільгової категорії залишається високим. Рівень 
компенсації неадекватний. 

2.3.2 Субсидіювання пільгової категорії пасажирів часто здійснюється 
за рахунок перевізників.  

3.0 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

2.3.3 Уряд призначає лише керівництво компанії �Автомобільні дороги 
України�.  

3.1.1 �Служба автомобільних доріг України� � регуляторний орган 
галузі � є організаційно відокремленою від уряду. 

3.1.2 Міністерство транспорту прийняло програму адаптації 
українського транспортного законодавства до норм ЄС у 2004 
році. Індикатор змінився з 2,3 до 2,7.  

3.2 Президентським декретом (№ 570/2004, від 20 травня 2004) 
введено обов�язкове (додаткове) ліцензування пасажирських 
перевезень. Індикатор зменшився від 3,0 до 2,7. 

 

Електроенергетика 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Контрольні пакети 13 енергорозподільчих компаній перебувають 
у приватній власності (з 27). Усі пакети енергорозподільчих 
компаній, які перебувають у державній власності, було передано 
нещодавно створеній НАК �Енергетична компанія України�. 

1.1.2 АЕС, ГЕС та ТЕС були відокремлені в окремі компанії. 100% АЕС 
та ГЕС перебуває в державній власності, в той час, коли три 
енергогенеруючі компанії частково приватизовано. Усі пакети 
акцій, які належать державі, у генеруючих компаніях, за 
винятком АЕС, було передано НАК �ЕКУ�. 

1.1.3 Соціальна інфраструктура, будівництво та ремонт мереж є 
частиною природної монополії. 

1.2 Управління 

1.2.1 Регіональні розподільчі компанії функціонують як відкриті 
акціонерні товариства, близько половини з яких є приватними, 
їхню діяльність регулює НКРЕ. Високовольтні мережі є частиною 
Укренерго. 

1.2.2 Все ще існує значне політичне втручання в процес прийняття 
рішень, хоча поступово зменшується через вимоги приватних 
інвесторів щодо гарантованої прибутковості. 

1.2.3 Будівництво та ремонт мереж здійснюється обленерго. Участь 
приватного сектора поступово зростає.  

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Генерація, передача та розподіл є відокремленими. Державні 
пакети акцій в компаніях електроенергетичного сектора, за 
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винятком АЕС, були передані НАК �ЕКУ� � вплив цього рішення 
буде оцінено в наступному періоді. Індикатор було знижено з 3,7 
до 3. 

1.3.2 Мінімальний рівень відокремлення. Приватний сектор дещо 
задіяний. 

1.3.3 Децентралізацію не оцінювали для цього сектора. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Все ще існує політичне втручання у встановлення тарифів для 
певних груп споживачів через вплив на регуляторний орган. 

2.1.2 Має місце перехресне субсидіювання домогосподарств, 
сільгоспвиробників за рахунок промисловості, покриття витрат є 
спірним питанням. 

2.1.3 Реальну конкуренцію на оптовому ринку електроенергії можна 
спостерігати практично вперше, починаючи з початку 
запровадження реформ у галузі. Генеруючі компанії розпочали 
конкурувати за постачання електроенергії до ринку на базі 
цінових заявок. Водночас відсутність сучасних лічильників, що 
дозволяють відстежувати споживання кожної години, позбавляє 
кінцевих споживачів стимулів для споживання електроенергії у 
відповідності до кривої навантаження.  

2.2 Платежі 

2.2.1 Ситуація стабільна, але окремі розрахунки все ще відбуваються 
в негрошовій формі. 

2.2.2 Середній рівень платежів обленерго грошовими коштами до 
оптового ринку електроенергії значно коливався у цьому періоді. 
Він досягнув найвищого рівня у червні 2003 року, але опустився 
до 87,8% та 84,3% у листопаді 2003 року та січні 2004 року 
відповідно.  

2.2.3 Державний бюджет передбачає 100% оплату спожитих послуг, в 
той час як реальний рівень платежів є нижчим. 

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Найбідніші домогосподарства отримують субсидії, кількість 
привілейованих споживачів є значною. 

2.3.2 Субсидії виплачуються постачальникам послуг - обленерго. 

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво призначає держава. 

3.1.2 НКРЕ діє відповідно до постанов Президента України та Кабінету 
Міністрів України, не існує закону, що регламентує її діяльність. 

3.1.3 Більшу прозорість було внесено до розподілу коштів за 
електроенергію, яку постачають до оптового ринку. Було 
прийнято рішення про пропорційний розподіл коштів відповідно 
до обсягів поставленої енергії. Це рішення має покласти край 
адміністративному розподілу і дискримінації одних генеруючих 
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компаній за рахунок інших, проте незрозумілою залишається 
доля боргів та графіки їх погашення. 

3.2 Регулювання доступу до мереж. Встановлюється НКРЕ, однак 
законодавча база є недостатньою. 

 

Газовий сектор 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1  Власність 

1.1.1 Магістральні та розподільчі газопроводи перебувають у 
державній власності, однак НАК �Нафтогаз України� було 
корпоратизовано. 

1.1.2 Частка держави в видобутку газу є надзвичайно високою, участь 
приватних компаній у імпорті є незначною. 

1.1.3 Будівництво та ремонт мереж здійснює переважно НАК 
�Нафтогаз України�, однак не пов�язаний з основною діяльністю 
бізнес був відокремлений. Окремі контракти на модернізацію та 
оновлення магістральних трубопроводів виконуються приватною 
компанією.  

1.2 Управління 

1.2.1 НАК �Нафтогаз України� підпорядкована уряду та президенту, 
однак має можливість діяти як приватна компанія.  

1.2.2 Комерційні цілі є другорядними, однак можна простежити 
тенденцію до підвищення комерціалізації. Накопичення боргу за 
спожитий російський газ було призупинено, включаючи його 
несанкціонований відбір. 

1.2.3 Почалось залучення приватного сектора до ремонту та 
модернізації трубопроводів; приватний сектор залучено до 
постачання газу підприємствам.  

1.3  Організаційна структура 

1.3.1 Видобуток, транспортування та продаж здійснюють окремі 
компанії всередині НАК �Нафтогаз України�. 

1.3.2 Мінімальний рівень відокремлення. 

1.3.3 Децентралізацію не оцінювали для цього сектора. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1  Структура тарифів 

2.1.1 Все ще існує втручання держави в процес встановлення тарифів. 

2.1.2 Промислові підприємства мають вибір, НКРЕ встановлює ціну за 
транспортування та розподіл. Тарифи для домогосподарств, 
бюджетних організацій та комунальних підприємств є нижчими 
за витрати, і, як наслідок, має місце брак інвестицій в мережі. 

2.1.3 НКРЕ почала встановлювати граничні ціни на природний газ для 
кінцевих споживачів згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України.  



                                ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

 38

2.2 Платежі  

2.2.1 Заборгованості, неплатежі та пов�язані з ними проблеми були 
помітно зменшені, але все ще мають місце.  

2.2.2 Ситуація із платіжною дисципліною у секторі частково 
покращилася, проте причини неплатежів усе ще не усунено 
особливо у випадку із комунальними господарствами, які, у свою 
чергу, страждають від низької платіжної дисципліни з боку 
населення. Індикатор було збільшено з 2,7 до 3,3. 

2.2.3 Держава залишається одним із найбільших боржників; НАК 
�Нафтогаз� несе на собі збитки, пов�язані з постачанням газу 
домогосподарствам. 

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Найбідніші домогосподарства отримують субсидії. Практика 
відстрочки боргів все ще має місце.  

2.3.2. Субсидії виплачуються постачальнику послуг. 

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво призначає держава, хоча НАК �Нафтогаз України� 
формально відокремлено. 

3.1.2 НАК �Нафтогаз України� підпорядковано уряду. 

3.1.3 Аукціони з продажу газу було скасовано. Розподіл та 
встановлення ціни на російський газ, отриманий за транзитні 
послуги, є непрозорими.  

3.2 Регулювання доступу до мереж. Доступ регулюється НКРЕ, 
але законодавче поле ще не визначено до кінця. 

 

Водопостачання та водовідведення 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Природна монополія (транспортування та розподіл води та 
дренажна система) перебуває у комунальній та державній 
власності. З 306 компаній 284 � комунальні підприємства, 15 � 
акціонерні товариства, 4 � державні підприємства, 3 � 
�приватизовані� підприємства з обмеженою відповідальністю. 
Київводоканал корпоратизовано. 

1.1.2 Потенційно найбільш конкурентний бізнес (водопостачання та 
очищення стічних вод) все ще інтегровані з природними 
монополіями і перебувають у комунальній власності.  

1.1.3 Будівництво та ремонт мереж є частиною природної монополії та 
також перебувають у комунальній власності. 

1.2 Управління 

1.2.1 Водопостачання та водовідведення здійснюються регіональними 
монополістами, які є відокремленими підприємствами, але 
управляють ними місцеві органи влади, які також володіють 
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цими підприємствами в більшості випадків. Приватна компанія 
управляє Одесводоканалом. Індикатор зріс з 2,0 до 2,3. 

1.2.2 Все ще існує значне втручання держави в процес прийняття 
рішень. Місцева влада переслідує цілі соціального захисту. 

1.2.3 Залучення приватних коштів у галузі залишається на низькому 
рівні і забезпечується, в основному, за рахунок участі 
міжнародних фінансових організацій. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Відокремлення відсутнє. 

1.3.2 Відокремлення відсутнє. 

1.3.3 Компанії підпорядковані місцевим органам влади. Місцева влада 
стала менш залежною від центральної у питаннях тарифів та 
інвестицій. Індикатор зріс з 2,7 до 3,0 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи встановлюють місцеві органи влади. В декількох 
регіонах тарифи на водопостачання та водовідведення було 
підвищено, незважаючи на політичний тиск. Індикатор 
збільшено з 1,0 до 1,3. 

2.1.2 Тарифи є нижчими за рівень, що покриває витрати. Тарифи для 
промисловості є в декілька разів вищими, ніж для населення. 
Навіть застосовуючи перехресне субсидіювання, тарифи не 
покривають витрати. Держжитлокомунгосп рекомендує 
застосовувати нову методологію встановлення тарифів, яка, на 
жаль, запроваджується повільно. 

2.1.3 Потенційно конкурентний бізнес є частиною природної монополії, 
природна монополія встановлює ціну на всю послугу. 

2.2 Платежі 

2.2.1 Платіжна заборгованість є значною. Основні кредитори галузі � 
енергопостачальні компанії. Дебіторська заборгованість в галузі 
становить 1,2 млрд. грн.  

2.2.2 Рівень збирання платежів домогосподарств зріс до рівня 92% в 
середньому. Загальний борг домогосподарств за надані послуги 
становить 1,25 млрд. грн. (станом на 1 червня 2004 року). 
Накопичення заборгованості домогосподарств потроху 
сповільнюється, і зараз середні темпи її накопичення становлять 
4,7 млн. на місяць. У кількох областях спостерігається 100% 
проплата. Індикатор було підвищено з 3,0 до 3,3. 

2.2.3 Місцеві бюджети виконують свої зобов�язання з пільг і субсидій 
громадянам на 55%, що на 8% вище, ніж за минулий період, але 
все ж становить 120 млн. грн. 

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Найбідніші домогосподарства отримують субсидії. Обсяг 
субсидіювання значно відрізняється у різних регіонах.  
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2.3.2 Субсидії виплачуються компаніям, що надають послуги з 
водопостачання та водовідведення. 

3.0 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво призначають регіональні органи. 

3.1.2 Не існує незалежного регуляторного органу. Наново створений 
Держжитлокомунгосп має відігравати регуляторну роль у галузі, 
але не існує чіткого визначення регуляторних повноважень та 
процедур.  

3.1.3 Незважаючи на чіткі норми встановлення тарифів, вони не є 
примусовими для місцевих адміністрацій. Тарифи 
встановлюються довільно.  

3.2 Регулювання доступу до мереж. Не існує правил для доступу 
до мереж. 


