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Вступне слово 

Цей випуск є п’ятим виданням Моніторингу інфраструктури України 
(МІУ), який розроблений Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій на основі методології ЄБРР. Цей моніторинг 
містить інформацію про реструктуризацію шести секторів 
інфраструктури України. Інформація представлена у стандартизований 
спосіб, який дозволяє міжгалузеве порівняння. 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 розроблені у спосіб, 
що відображає ситуацію щодо економічних реформ в кожному секторі 
на відповідний момент часу. 

Стисле резюме окреслює найважливіші зміни в обраних секторах 
інфраструктури. Загальний аналіз політики в українських галузях 
інфраструктури наведено у другій частині. Деталізований аналіз 
реформ в межах кожного з шести секторів є не лише ex post 
дослідженням, але також окреслює головні проблеми, які потребують 
вирішення в майбутньому. Вивчення прогресу реформ в кожному 
секторі інфраструктури доповнює кількісну оцінку та забезпечує 
широке бачення ситуації всередині різних галузей. Додатки 
підсумовують оцінки у формі таблиці та надають методологічні 
пояснення і детальні коментарі для кожного індикатора. 

Детальне обговорення використаної методології було наведене у 
першому виданні МІУ1. Кілька незначних змін до неї було 
запропоновано у другому виданні з метою поліпшення динамічної 
послідовності та можливості міжгалузевого порівняння показників. 2 

                                           
1 МІУ № 1, червень 2001 року, див. також ІЕД 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 
опубліковане у червні 2004 року та буде охоплювати 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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1. Резюме 

Незважаючи на відсутність значних структурних змін (приватизації, 
вертикального розукрупнення, запровадження незалежного регуляторного 
органу), у більшості галузей інфраструктури спостерігався помітний прогрес 
стосовно пристосування їх діяльності до ринкових вимог. В той час як 
загальний прогрес у реформах може бути оцінений як помірно позитивний, 
залізниця, що до недавнього часу залишалась однією з найменш 
реформованих галузей, продемонструвала помітний прогрес у 
впровадженні ринкових реформ. Водночас, газова галузь залишалась 
закритою для здійснення ринкових перетворень. Загалом, найбільш 
нагальні напрямки реформ, окреслені в попередніх виданнях МІУ, 
залишились без змін. 

Показник для сектору телекомунікацій збільшився з 2,26 до 2,29 
завдяки позитивним змінам у категоріях власність, управління та 
організаційна структура. В той же час, реформи знову оминули головні 
проблеми в секторі. Також намагання запровадити окремі потенційно 
позитивні реформи досі були невдалими, як у випадку з новим 
порядком розрахунків між операторами та відокремленням функції 
управління державними корпоративними правами у компанії 
Укртелеком від Державного комітету зв’язку та інформатизації. Нарешті, 
зміни у чинному законодавстві, зокрема остаточне прийняття закону, 
що відміняє оплату вхідних дзвінків, негайно потребують прискорення 
реформ у суміжних сферах, як то регулювання взаємозв’язку, 
створення незалежного регулятора, а також інших реформ, більшість з 
яких передбачені законопроектом “Про телекомунікації”. 

У галузі залізниці та транспорту індикатор підвищився з 1,56 до 1,79. 
Структурні реформи, розпочаті у попередні періоди, виявились успішними: 
За рахунок тарифів Укрзалізниця покриває свої витрати, включно з 
перехресним субсидіюванням пасажирських перевезень. Розпочинається 
продаж рухомого складу вантажного залізничного транспорту 
перевізникам. Очевидно, що вдасться забезпечити зовнішнє фінансування 
галузі. Однак прогрес є неоднозначним, оскільки спроби створити 
незалежний регуляторний орган у галузі виявилися невдалими. 
Укрзалізниця поступово долучається до фінансування неосновних видів 
діяльності, таких як будівництво автомобільних шляхів чи літакобудування. 
Неоднозначність прогресу реформування залізниці також означає, що 
необхідно здійснювати особливо ретельний моніторинг за 
використанням позики від ЄБРР в рамках Другого проекту з розвитку 
залізниць України. 

Індикатор галузі автомобільних доріг та транспорту підвищився з 2,21 
до 2,32. Бюджетне фінансування галузі у 2003 році поліпшилось, хоча все 
ще залишається неадекватним для запобігання погіршення стану 
інфраструктури. Міністерство транспорту працює над проектом, який міг би 
сприяти розвитку будівництва автомобільних шляхів в Україні: зараз 
обговорюється питання державної платної автомагістралі Київ-Одеса. Плани 
щодо будівництва цієї платної автомагістралі призвели до перегляду 
законодавства про використання та будівництво автодоріг. Місцеві органи 
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державної влади розпочали проводити тендери на обслуговування міських 
автобусних маршрутів 

Реформи у галузі електроенергетики протягом грудня 2002 – травня 2003 
р. можна охарактеризувати як помірні, однак підвищення конкуренції в 
потенційних сегментах ринку призвело до підвищення індикатору з 2,49 до 
2,60. Приватизація енергопостачальних компаній (обленерго) та 
енергогенеруючих компаній відкладена на невизначений період. 
Перехресне субсидіювання одних споживачів за рахунок інших не тільки 
продовжується, але й має зрости після початку функціонування 
новоствореної компанії, що отримала ліцензію на передачу та постачання 
електроенергії вугільним шахтам. Нормативна база, здатна забезпечити 
незалежність НКРЕ від політичного тиску, не була покращена. 

Індикатор в газовій галузі зменшився з 2,05 до 2,04 через подальше 
падіння конкуренції в потенційно конкурентному сегменті ринку. Нафтогаз 
став повним монополістом на оптовому ринку після того, як Ітера була 
змушена залишити ринок. Нафтогаз та Газпром продовжили роботу над 
створенням консорціуму з управління та розвитку української 
газотранспортної системи, але жодні деталі його майбутнього 
функціонування не розголошувались. Незважаючи на пропозиції головних 
споживачів російського газу у Європі увійти до консорціуму, на цій стадії 
вони були виключені з переговорів. Протягом першого кварталу 2003 р. 
енергогенеруючі компанії та теплокомуненерго катастрофічно погіршили 
розрахунки за спожитий природний газ, й, незважаючи на значне 
покращення розрахунків у наступні місяці, їх переважна частина була 
здійснена шляхом взаємозаліків по пільгах та субсидіях. Встановлення 
тарифів, нижчих від рівня витрат, відсутність нормативної бази для 
ринкового регулювання та відсутність конкуренції залишаються головними 
проблемами в галузі. 

Індикатор галузі водопостачання та водовідведення підвищено з 1,51 
до 1,57. Позитивна тенденція простежується у рівні збору платежів від 
домогосподарств, який дещо покращився і складав в середньому 83% у 
січні-квітні 2003 року (у деяких регіонах рівень оплати перевищував 100%, 
що свідчить про зменшення заборгованості домогосподарств за надані 
послуги). Державний комітет з питань житлово-комунального господарства 
починає діяти активніше у галузі: він отримав право надавати ліцензії 
водопостачальним компаніям у містах з населенням більше 100 тис. 
Ліцензування можна використовувати як засіб впровадження регулятивних 
положень у галузі. Галузі вдалось залучити інвестиції Світового банку. 
Позика у розмірі 24 млн. дол. США буде використана для поліпшення 
водопостачання у Львові. 
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Рисунок 1 
Індикатори 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 
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2 Економічна політика в галузях 
інфраструктури України, грудень 2002 р. – 
травень 2003 р. 

Загальною тенденцією у чотирьох з шести галузей інфраструктури, що 
розглядаються у МІУ (електроенергетика, телекомунікації, автомобільні 
дороги, водопостачання та водовідведення), є незначне покращення у 
їхньому функціонуванні. Реформи було значно прискорено лише у 
залізничному секторі. Водночас, газова галузь залишалась повністю 
закритою для здійснення ринкових перетворень (див. Рисунок 1). 

Реструктуризація залізничного транспорту, започаткована у попередніх 
періодах, дозволила значно покращити фінансове становище в галузі та 
залучити зовнішнє фінансування. Розпочався продаж вантажних 
вагонів. Однак Укрзалізниця починає фінансувати проекти, що не 
пов‘язані з її основним видом діяльності такі, як будівництво доріг чи 
літаків. Підвищення індикатора в електроенергетиці відбулось через 
збільшення конкуренції в секторах виробництва та постачання 
електроенергії. Індикатор автомобільних доріг було підвищено 
внаслідок покращення бюджетного фінансування, будівництва першої 
платної автостради та започаткування місцевими органами влади 
тендерів на обслуговування міських автобусних маршрутів. Незначне 
підвищення в галузі телекомунікацій відбулось через подальший 
позитивний розвиток у структурі власності та функціонування. 
Індикатор галузі водопостачання та водовідведення було підвищено 
внаслідок покращення платіжної дисципліни, збільшення повноважень 
Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства та залучення зарубіжного фінансування в галузь. 
Затвердження монополії Нафтогазу на оптовому ринку природного газу 
разом з погіршенням платіжної дисципліни енергогенеруючих компаній 
та теплокомуненерго призвело до погіршення індикатору газової галузі. 
Розрахунки у повному обсязі за постачання природного газу пільговим 
категоріям споживачів змогли лише частково компенсувати погіршення 
загального індикатора для галузі. 

Досить корисним є порівняння наших індикаторів з індикаторами ЄБРР 
(див. Рисунок 2).3 Серед всіх галузей, розрив між індикаторами ІЕД та 
ЄБРР помітно скоротився лише у залізничному секторі, внаслідок 
покращення управління в ньому. В телекомунікаціях та 
електроенергетиці спостерігалось лише незначне скорочення у розриві 
між індикаторами. В інших галузях інфраструктури, що розглядаються у 
моніторингах інфраструктури ІЕД та ЄБРР, розрив збільшився, 
незважаючи на схожі методологічні підходи. Як зазначалось у 
попередньому випуску, найбільші розбіжності існують в галузях 
електроенергетики і водопостачання та водовідведення. На нашу 
думку, в електроенергетиці різниця в індикаторах виникає, головним 

                                           
3 Див. МІУ №2, грудень 2001 та МІУ №1, червень 2001 р. щодо відмінностей 

у підходах.  
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чином, через розбіжності у методології, а у галузі водопостачання та 
водовідведення індикатор ЄБРР є ймовірно занижений, оскільки багато 
галузевих характеристик відповідають оцінці 2 й навіть окремим 
характеристикам 3 шкали класифікації ЄБРР.4 

Рисунок 2 
Індикатори інфраструктури України: порівняння індикторів ІЕД та ЄБРР  

Джерело: ЄБРР, Звіт про перехідні економіки 2002 р.; власні розрахунки 

Брак необхідної правової бази для ринкового регулювання та 
запровадження конкуренції залишається головною проблемою в 
секторах інфраструктури. Однак започатковані у 2003 р. заходи у 
напрямку покращення регулювання галузей інфраструктури ймовірно 
буде продовжено у 2004 р. Уряд намагався запровадити незалежні 
регуляторні органи в секторах телекомунікацій та транспорту, однак ці 
спроби виявились невдалими через значний супротив керівництва 
природних монополій. Однак існуючий потужний тиск учасників ринку 
та споживачів послуг може призвести до покращення регуляторної 
ситуації до 2004 р. Зокрема, прийняття в першому читанні дуже 
прогресивного проекту закону “Про телекомунікації”, що дозволить 

                                           
4 Класифікація ЄБРР для перехідних економік. EBRD Transition Report 2002. 

ст. 34). Щодо детального обговорення отриманих оцінок ЄБРР та ІЕД у 
галузях електроенергетики і водопостачання та водовідведення див. МІУ 
№4, грудень 2002 р.. Щодо детальних пояснень відмінностей у 
методологіях оцінювання реструктуризації інфраструктури України ЄБРР та 
ІЕД, а також отриманих індикаторів див. МІУ №4, грудень 2002 р., МІУ №2, 
грудень 2001 р. та МІУ №1, червень 2001 р. (доступні за адресою: 
http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/imu_ukr.cgi). 
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вирішити переважну більшість проблем в галузі, відбулося саме під 
тиском учасників ринку. 

Невирішені проблеми продовжують становити ризик для стабільного 
надання послуг галузями інфраструктури. Перехресне субсидіювання є 
широко розповсюдженим в більшості галузей інфраструктури й 
практика встановлення тарифів нижчих від рівня витрат все ще має 
місце. Напередодні президентських виборів у жовтні 2004 р. 
впровадження політично непопулярних заходів таких, як усунення 
перехресного субсидіювання та підвищення тарифів до рівня витрат є 
малоймовірним. Отже, політичні протиріччя не дозволили запровадити 
ці заходи, незважаючи на надзвичайно сприятливе політичне 
становище після завершення парламентських виборів у березні 2002 р. 
Якщо реформи мають бути запроваджені найближчим часом, то це має 
відбутись у 2003 р.! 

2.1 Телекомунікації 

2.1.1 Реформи, грудень 2002 р. – травень 2003 р. 

Багато реформ у секторі телекомунікацій України, які були ініційовані у 
2002 році, продовжилися у першій половині 2003 року. Крім того, 
позначилося певне пожвавлення реформістської діяльності в секторі з 
боку різних урядових структур на фоні бурхливої ділової активності. В 
той же час прогрес все ще не вплинув на найважливіші проблеми. 
Багато подій можна оцінювати скоріше як наміри, аніж справжні 
реформи, що повинні представляти вирішення головних проблем у 
секторі. Тим не менш, ми приділяємо певну увагу таким подіям у 
сподіванні, що врешті-решт вони приведуть до проголошених та конче 
необхідних змін у найближчі місяці. 

Російська компанія МТС продовжила проникнення на український ринок 
зв’язку та нарешті придбала 25% пакет акцій компанії UMC, а також 
повідомила про свій намір виконати call опціон на придбання решти 
акцій протягом наступних місяців5. Це є певним свідченням поліпшення 
структури власності у сегменті мобільного зв’язку. Укртелеком 
перерахував всі кошти від продажу UMC до державного бюджету6. 
Попередньо передбачалося, що 30% коштів залишаться в Укртелекомі 
та 10% будуть передані Міністерству оборони. Наприкінці травня 
спільне підприємство “Оптіма Телеком” придбало дві компанії, що 

                                           
5  Як стало відомо, в середині червня операція була успішно завершена, і 

компанія MTC отримала контроль за 83.7% пакетом акцій UMC. Глибша 
зацікавленість російської компанії в українському ринку телекомунікацій 
може бути також підтверджена тим, що МТС придбала компанію “PTT 
Телеком Київ” (Київ). 

6  Укртелеком перерахував до державного бюджету біля 400 млн. грн. за 
продаж першого пакету акцій UMC. В той же час, навіть цей знаковий 
продаж зіткнувся із кількома труднощами: Генеральний прокурор розпочав 
та закрив кримінальну справу проти головного менеджменту Укртелекому у 
зв’язку із затримкою у перерахуванні коштів до бюджету, в той час як 
затримка була пов’язана з судовим позовом одного з акціонерів 
Укртелекому.  
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надають Інтернет послуги у Запорізькій області (“Комінт” та “Марка”), 
що призвело до збільшення ринкової частки компанії на регіональному 
ринку Інтернет послуг до 75%. Крім того, компанія також придбала 
24,5% акцій Українських Радіосистем (WellCOM). Ці події можна 
вважати продовженням тенденцій консолідації в українському секторі 
телекомунікацій. В той же час, не було досягнуто прогресу у 
довгоочікуваній приватизації Укртелекому7. Президентське доручення 
про передачу прав на управління державними корпоративними правами 
в Укртелекомі до Фонду державного майна України, що могло б 
поліпшити ситуацію поєднання регуляторних та економічних функцій з 
боку ДКЗІ, було пізніше відмінене за ініціативою ФДМУ. 

Нещодавнє вирішення тривалої суперечки між акціонерами Українських 
Радіосистем (WellCOM),8 а також намагання компанії DCC увійти до 
сегменту мобільного зв’язку шляхом придбання іншої ліцензованої 
компанії (Astelit) можуть привести до виникнення третього головного 
оператора мобільного зв’язку в Україні. Проте, хоча існує потенціал для 
зростання мобільного сегменту через довгу (біля 2,4 м) чергу на 
встановлення фіксованих телефонів, величезні інвестиції та часові 
витрати, потрібні для розгортання мереж у більшості регіонів України, 
викликають сумніви, що це може статися у короткостроковому періоді. 
Тим не менше, інформаційна війна між двома найближчими 
конкурентами (DCC та WellCOM) вже розпочалася. 

Парламент подолав президентське вето на закон, що відміняє плату за 
вхідні дзвінки, і Президент підписав його 20 лютого. Отже, закон почне 
діяти наприкінці літа 2003 року.9 Це загалом позитивне зрушення може 
бути поставлене під загрозу через погане регулювання взаємозв’язку 
між операторами, включаючи розрахунки між ними. Хоча певні спроби 
реформування у цьому напрямі були зроблені, це не може бути 
достатнім. Зокрема, 10 лютого ДКЗІ прийняла новий порядок 
розрахунків між операторами міжміського та міжнародного зв’язку та 
майже тижнем пізніше відкликала його на доопрацювання. Спеціальна 
робоча група буде створена для перегляду цих правил. Згідно з 
постановою ДКЗІ № 28 перегляд стосуватиметься погодження правил із 
вимогами ЄС та СОТ, а також більш повної відповідності до 
рекомендацій Міжнародного Телекомунікаційного Союзу (www.itu.int). 

У регуляторній та інституційній структурі сектору телекомунікацій 
можна було побачити певні ознаки позитивних зрушень. Зокрема, 
український парламент прийняв проект закону “Про телекомунікації” у 
першому читанні. Цей законопроект передбачає незалежний статус 
Національної комісії з регулювання зв’язку (НКРЗ) на противагу 
альтернативному проекту, що передбачав створення НКРЗ як підрозділу 
ДКЗІ. Крім того, КМУ має намір створити Національну комісію з 

                                           
7  Крім того, згідно з даними Інтерфаксу Президент України розглядає цю 

приватизацію як непотрібну на даний момент часу. 
8  На початку 2003 року південнокорейська компанія Daewoo продала свій 

пакет акцій у ЗАТ «Українські радіосистеми». 
9  Іншим покращенням чинного законодавства було запровадження оплати 

абонентами лише повного використаного тарифного часу телефонного 
спілкування, а не часу, отриманого шляхом округлення до більшого цілого. 
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моніторингу за радіочастотами, що є важливим, беручи до уваги 
обмежену кількість наявних частот, невідповідний контроль уряду за 
виданими, але невикористаними ліцензіями, а також тривалий час, 
потрібний для конверсії радіочастот, зарезервованих для потреб 
Міністерства оборони. Також, за словами голови АМК, Олексія 
Костусєва, уряд вже погодив проекти постанов про створення 
національних комісій з регулювання ринку зв’язку та передав їх до 
Адміністрації президента.10 За запитом КМУ, Президент України звільнив 
Миколу Гончара з посади голови ДКЗІ та призначив на його місце Олега 
Яценко. Серед причин звільнення було названо блокування процесу 
створення незалежного регулятора в секторі та неспроможність 
забезпечити належне конкурентне середовище. 

Обмеження, що були накладені на операторів IP-телефонії з боку ДКЗІ 
та дев’яти операторів міжнародного зв’язку, привернули увагу АМК. На 
початку травня АМК порекомендував ДКЗІ усунути обмеження на 
діяльність операторів IP-телефонії. Невизначеність процедури 
ліцензування операторів Інтернет телефонії, яка повинна відрізнятись 
від ліцензування операторів міжнародного зв’язку через відмінність у 
технологіях та стандартах якості, робить неможливим для таких 
операторів задовольняти вимогам ДКЗІ. Отже, у випадку впровадження, 
заходи АМК можуть відновити конкуренцію в цьому сегменті та суттєво 
скоротити тарифи для кінцевих споживачів. Це може також привести до 
покращення загального регуляторного середовища, якщо ці заходи 
приведуть до швидшого прийняття належних правил. Крім того, 
наприкінці квітня АМК запропоновував ДКЗІ встановити чіткі строки 
процедури під’єднання операторів зв’язку. На даний момент термін 
визначений лише для частини процедури підключення (видання 
технічних вимог для проектів з’єднання), в той час як оператор, що має 
бажання обмежити доступ іншим, може здійснити це шляхом 
відкладення інших стадій з’єднання. Загалом, останнім часом глибше 
залучення антимонопольних органів до регулювання сектору 
телекомунікацій свідчить про поступові кроки у напрямку лібералізації 
ринку. Більше того, у недосконалому інституційному середовищі 
сектору телекомунікацій ДКЗІ та АМК часто діють у протилежних 
напрямках. Зокрема, в той час як ДКЗІ захищає головних державних 
операторів зв’язку, які виконують законодавчо закріплені соціальні 
зобов’язання та, отже, поставлені у нерівне становище у порівнянні з їх 
приватними конкурентами, АМК виступає проти адміністративного 
втручання, яке може зашкодити розвитку конкуренції. 

Як було проголошено ДКЗІ, Україна буде запроваджувати маркування 
мобільних телефонів з 1 травня. На початку квітня строки були 
пересунуті на 1 серпня, з метою дозволити учасникам ринку краще 
підготуватися до змін. Цей захід створено для боротьби з контрабандою 
та іншими типами економічної злочинності, коли ліцензовані 
дистриб’ютори були поставлені у нерівні умови у порівнянні з їхніми 

                                           
10  В той же час, слід зазначити, що політичний вплив на прийняття рішень у 

секторі залишається високим. Зокрема, заступник генерального директора 
Укртелекому, Олексій Савченко, був призначений радником Прем’єр-
міністра відповідно до постанови уряду від 3 квітня, № 455. 
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“тіньовими” конкурентами, а також спрямовані на підвищення 
податкових надходжень від імпортерів. 

Нарешті, електронний документообіг та електронний підпис були 
дозволені в Україні шляхом прийняття відповідного закону. Ці заходи 
заповнили відставання законодавчої бази від інформаційного 
середовища, що швидко змінюється. Також це стимулюватиме ширше 
використання прогресивних технологій в усіх сферах ділової та 
державної діяльності. 

Рисунок 3 
Доходи сектору телекомунікацій, млн.грн. 
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Джерело: Діловий тиждень, власні розрахунки 

Враховуючи позитивні зміни у структурі власності UMC і організаційне 
відокремлення потенційно конкурентного підприємства від природної монополії, 
а також зростання обсягів послуг та інвестицій з боку приватних операторів у 
потенційно конкурентному сегменті ринку телекомунікацій, показники в 
категорії власність, управління та організаційна структура були підвищені.11 

2.1.2 Перспективи 

Прогрес реформ в секторі телекомунікацій може бути оцінений як 
незначний через те, що він оминув найбільш важливі проблеми. Отже, 
перелік найважливіших реформ, що потрібно зробити у секторі, 
залишився майже без змін. Перш за все, довгоочікуваний закон “Про 

                                           
11  Зокрема, показник власності для потенційно конкуруючих підприємств був 

підвищений з 2,7 до 3,0, показник участі приватного сектора у виконанні 
замовлень був підвищений з 1,7 до 2,0 та індикатор організаційної 
структури потенційно конкуруючих підприємств зріс з 2,0 до 2,3. 
Детальніше пояснення стосовно кожного показника наведено у Додатку 3 
(розділ “Телекомунікації”). 
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телекомунікації” має бути прийнятий та доповнений якнайшвидшим 
створенням незалежного регуляторного органу в секторі. В цьому 
контексті особливу увагу слід приділити розподілу повноважень між 
регулятором та АМК для уникнення їх дублювання та виконання 
регуляторних функцій у найефективніший спосіб. По-друге, вкрай 
необхідним є покращення законодавства із взаємозв’язку шляхом 
переходу від застарілої системи оплати за з’єднувальну лінію, а також 
розвиток уніфікованої процедури підключення між операторами. По-
третє, подальша лібералізація ринку вимагає перегляду процедур 
ліцензування та контролю. Нові ліцензії слід видавати шляхом прозорої 
тендерної процедури та лише у випадку, якщо оператор має належну 
ресурсну базу. Це має бути доповнено запровадженням суворих правил 
щодо взаємних розрахунків між операторами. Нарешті, скорочення 
соціальних зобов’язань Укртелекому може спростити запровадження 
приватного менеджменту в компанії та стимулювати її ефективність. 

2.2 Залізниця 

2.2.1 Реформи, грудень 2002 р. – травень 2003 р. 

Реформування залізничного сектору починає давати відчутні 
результати. Укрзалізниця (УЗ) вважає прибутковість та ефективність 
своєї діяльності першочерговими пріоритетами. Корпоратизація 
підприємств у секторі та його реструктуризація зробили грошові потоки 
більш прозорими, хоча на цьому шляху перед менеджментом сектору 
ще стоїть багато завдань. У секторі розвиваються нові послуги, 
поліпшується їхня якість. УЗ стає більш вправною у залученні 
стороннього фінансування. ЄБРР братиме участь у фінансуванні 
інвестиційних проектів УЗ. ЄБРР виділить кредит у розмірі 120 млн дол. 
США для закупівлі пасажирських вагонів, обладнання для 
обслуговування колійного господарства, на фінансування робіт, 
пов’язаних із Бексидським тунелем, а також на консультативні 
послуги.12 УЗ продовжує агресивну інвестиційну стратегію: серед інших 
проектів відмітимо спорудження швидкісного сполучення між 
Дніпропетровськом і Києвом, яке має бути завершено до осені 2003 
року. Цей проект є продовженням серії заходів з розвитку швидкісного 
залізничного сполучення в Україні. Цей проект фінансується з 
внутрішніх фондів УЗ. 

Незважаючи на значне поліпшення структури та підвищення 
ефективності галузі, УЗ продовжує дедалі більше брати участь у 
непрофільній діяльності. Останнім часом стала проявлятися тенденція 
до укрупнення галузі.13 Кабінет Міністрів України (КМУ) продовжив 
передачу прав на управління різними підприємствами до Державної 
адміністрації залізничного транспорту. Цей крок заслуговує на 
неоднозначну оцінку. З одного боку, він сприяє сповільненню 

                                           
12  Другий проект з розвитку залізниць України 

(http://www.ebrd.com/projects/index.htm). 
13  Проте залізниці продовжили передавати під’їзні колії підприємствам. 

Подібні кроки є рухом у напрямку розукрупнення залізничної 
інфраструктури. 
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приватизації допоміжних підприємств. З іншого боку, з огляду на 
неоптимальні показники діяльності цих підприємств та недостатнє 
регуляторне забезпечення, передача прав на управління ними до УЗ 
може привести до значного покращення стану цих підприємств, що, в 
свою чергу, може підвищити їхню вартість під час майбутньої 
приватизації. 

КМУ дозволив збільшити статутний фонд “Укртранслізингу”, яким 
управляє УЗ, на 409 млн. грн. і довести його до 630 млн. грн. Гроші та 
рухомий склад (хоча б на 230 млн. грн.) надійдуть від УЗ. Фонди 
“Укртранслізингу”, принаймні частково, будуть використані для 
подальшого будівництва літаків на Харківському авіаційному заводі.14 

Президент України передав залізничні війська,15 які до того перебували 
під керівництвом Міністерства оборони, Міністерству транспорту. 
Існування таких формувань викликає певні сумніви з точки зору 
національної безпеки, але замість того, щоб розпустити ці формування, 
їх було передано до іншого міністерства. Скоріше за все, УЗ братиме 
участь у фінансуванні цих формувань. Раціональність такого кроку не 
зовсім зрозуміла, оскільки управління військовими формуваннями 
повністю виходить за межі діяльності Міністерства транспорту. 

УЗ стане одним з інвесторів і менеджерів будівництва платної дороги 
Київ-Одеса16. Для цього керівництво УЗ вирішило вдатися до залучення 
зовнішнього фінансування. Південно-Західна залізниця заявила про 
випуск трирічних облігацій на суму 500 млн. грн. із купонами, за якими 
щомісячно виплачуватимуться відсотки із розрахунку 12% річних.17 
Укрсоцбанк було обрано лід-менеджером випуску, а НБУ погодився 
прийняти ці облігації як заставу для надання кредитів рефінансування 
банку.  

Знову таки, оцінка цих процесів неоднозначна. З одного боку, випуск 
облігацій змусить залізницю надрукувати свою фінансову звітність, що 
може збільшити прозорість у секторі. З іншого боку, залучення НБУ до 
рефінансування діяльності за нижчими від ринкових відсотковими 
ставками (згідно з Вісником НБУ №4 за 2003 рік середня ставка для 
довгострокового кредитування за 1 квартал 2003 року складала 18%) 
свідчить, що цей крок не може розглядатися як “реальне” залучення 
приватного капіталу, а скоріше є політично вмотивованим рішенням, 
яке становить неабияку небезпеку для макроекономічної стабільності18. 

                                           
14  Постанова Кабінету Міністрів України № 351 від 17 березня 2003 року. 
15  Указ президента України “Про передачу залізничних військ Збройних Сил 

України у підпорядкування Міністерству транспорту України” (N46, 27 січня 
2003 р.). 

16  Для додаткової інформації стосовно спорудження платної магістралі, будь-
ласка, зверніться до секції про Автомобільні дороги та транспорт. 

17  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розбудову міжнародного 
транспортного коридору N 9» N9 (N271-p, 15 травня 2003 року) 
зобов’язало УЗ уповноважити Укрзалізницю виступити замовником та 
профінансувати реконструкцію автомобільної дороги Київ - Одеса. 
Укравтодор має відшкодувати понесені витрати до 2006 року.  

18 Німецька консультативна група та Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій часто критикували намагання запровадити схему 
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Як ми бачимо з наведених прикладів, поступово УЗ набуває квазі-
корпоративного статусу із диверсифікованою діяльністю. З одного боку, 
залізниці випускають облігації та поводять себе як корпорація у виборі 
напрямів своїх інвестиційних проектів. З іншого боку, УЗ не вистачає 
чітких стосунків із державою як із власником корпорації. Ця 
невизначеність статусу має бути усунута процесом корпоратизації УЗ. 

У грудні 2002 р. УЗ підняла тарифи на вантажні перевезення певних 
категорій товарів у середньому на 14,8%. Частково це може 
пояснюватися потребою у коштах для перехресного субсидіювання 
діяльності та розвитку галузі. Після збільшення тарифів КМУ під тиском 
індустріальних клієнтів залізниць намагався, але не зміг створити 
незалежний регуляторний орган у транспортній галузі. Оскільки у 
галузі немає подібного органу, клієнти залізниць не мають достатньої 
сили чинити супротив підвищенню тарифів, побоюючись погіршувати 
стосунки із УЗ. 

Незважаючи на підвищення тарифів, перевезення вантажів у січні-
травні 2003 року зросли на 12,7%, як показано у таблиці 1. Це 
підвищення може пояснюватися посиленням роботи залізниць щодо 
залучення нових клієнтів та розвитком нових послуг. Але цей феномен 
можна пояснити і підвищенням промислового виробництва в Україні та 
збільшенням попиту на транспортні послуги залізниць. 

Таблиця 1 
Пасажирські та вантажні перевезення залізничним транспортом у січні-травні 
2003 р. 

 
Січень-травень 

2003 року 

Відсоткова зміна до 
відповідного 

періоду 2002 року 
Перевезено пасажирів, млн. 190,6 +1,3 
Пасажирооборот млрд. пас. км  18,7 +0,7 
Перевезено вантажів, млн. т 171,4 +12,7 
Вантажооборот, млрд. ткм  87,3 +16,0 

Джерело: Держкомстат 

Єдиним органом, який може до певної міри обмежувати 
монополістичний статус УЗ, є Антимонопольний комітет (АМК). АМК 
розпочав справу проти УЗ на підставі преференційного ставлення до 
експедиторських фірм. АМК виявив, що з 89 експедиторських компаній 
18 отримували знижки з незрозумілих причин. Подібні феномени, 
скоріше за все, матимуть місце доти, доки у галузі не буде створено 
незалежного регуляторного органу. 

Попри неоднозначність деяких вищезгаданих кроків у розвитку галузі, 
прогрес в оптимізації структури галузі, покритті витрат, підвищенні 
ефективності управління, у залученні зовнішніх джерел фінансування 
привели до підвищення загального показника галузі.19 

                                                                                                               
рефінансування із залученням НБУ. Див., наприклад, консультативну 
роботу S9 (http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/papers/s9_ur.pdf). 

19  Детальніше пояснення стосовно кожного показника наведено у Додатку 3 
(розділ “Залізниця”). 
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2.2.2 Перспективи 

Хоча залізничну галузь і відрізняють динамічний розвиток послуг і 
деяке поліпшення якості обслуговування, а також висока інвестиційна 
активність, деякі питання структурної реформи галузі залишаються 
невирішеними. Підвищення тарифів означає збільшення перехресного 
субсидіювання у галузі. Субсидуються пасажирські перевезення, 
інвестиційні проекти в рамках основної діяльності, а також непрофільні 
інвестиційні проекти, такі як майбутнє спорудження автомагістралі або 
побудова літаків. УЗ все більше і більше залучається до непрофільної 
діяльності. УЗ збільшує свою ренту через підвищення тарифів та 
перерозподіляє її поміж секторами. Хоча перехресне субсидіювання 
пасажирських перевезень офіційно пояснюється соціальними функціями 
залізниць, міжгалузевий перерозподіл коштів може призводити до 
втрати ефективності у економіці. 

Оскільки УЗ вже поводить себе як корпорація, доцільно було б 
розпочати процес корпоратизації офіційно, при цьому залишивши 100% 
державну власність. Чіткість стосунків між УЗ та державою у цьому 
випадку могла б зіграти позитивну роль у справі залучення зовнішніх 
джерел фінансування. Подібний процес має здійснюватися паралельно 
із створенням незалежного регуляторного органу у транспортній галузі, 
який забезпечить підконтрольність гравців. 

Оскільки зараз з’явилася можливість для клієнтів купувати власний 
рухомий склад, тарифна політика має сприяти подібному виборові 
клієнтів та забезпечувати чіткі умови доступу до залізничного полотна. 

2.3 Автомобільні дороги та транспорт 

2.3.1 Реформи, грудень 2002 р. - травень 2003 р. 

Значних подій у галузі будівництва та експлуатації доріг не відбулося. 
Навіть збільшеного бюджетного фінансування все ще недостатньо для 
потреб галузі, пов’язаних з ремонтом доріг. Ринок автомобільних 
перевезень може стати більш конкурентним після передачі на тендерній 
основі приватним підприємствам права обслуговування міських 
автобусних ліній.20 Починають з’являтися пропозиції щодо розв’язання 
вузла проблем у секторі будівництва доріг. 

Так, під егідою Міністерства транспорту було розроблено проект 
будівництва державної платної автодороги Київ-Одеса (454 км). Перша 
частина проекту передбачає будівництво 282 км автомагістралі від 
Жашкова (Черкаська обл.) до Червонознам’янки (Одеська обл.) Ця 
автодорога є частиною міжнародного транспортного коридору N9. 
Сегменти теперішньої автодороги Київ-Одеса, що потребують 
реконструкції, також стануть складовою загальної платної автодороги. 
Щоб не обмежувати вибір водіїв, паралельно платній автостраді буде 
побудовано дорогу для безкоштовного проїзду.  

                                           
20  Детальніше пояснення стосовно кожного показника наведено у Додатку 3 

(розділ “Автомобільні дороги та транспорт”). 
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Проект вимагає капіталовкладень в обсязі близько 2,16 мільярдів 
гривень. Фінансування буде здійснюватись інвесторами, котрі не 
пов’язані з галуззю. Таким чином, перші 500 мільйонів будуть надані 
Південно-Західною залізницею через випуск облігацій на згадану суму. 
Офіційним поясненням такої міжгалузевої інвестиції є неспроможність 
Укравтодору забезпечити заставу під надані позики, в той час як 
Укрзалізниця має достатньо доходів та активів для гарантування виплат 
за облігаціями. На даний момент з потенційними інвесторами ведуться 
переговори з метою забезпечити гарантіями решту коштів. 

Гроші, що надійдуть від експлуатації платної автодороги Жашків-
Червонознам’янка, будуть використані для виплати позики; кошти, 
отримані від експлуатації інших ділянок траси Київ-Одеса, планується 
направити до Державного бюджету. На жаль, незрозуміло, яким чином 
буде гарантовано спрямування отриманих коштів на ремонт платних 
доріг за умови відсутності у бюджеті Дорожнього фонду. Надходження 
від експлуатації платних автодоріг можуть бути використані як застава 
для кредитування будівництва інших платних автодоріг. Будівництво 
державних платних автодоріг може стати значним проривом у 
сприйнятті українських доріг, а також у покращенні законодавства, що 
регулює будівництво та експлуатацію платних автодоріг в Україні. 

Є також деякі позитивні моменти щодо розвитку потенційно 
конкурентних ринків пов’язаних з використанням автодоріг. Так, 
місцеві державні адміністрації Харкова та Черкас оголосили конкурси на 
обслуговування місцевих автобусних маршрутів: 20 у Харкові та 8 у 
Черкасах. І хоча зараз приватні компанії вже обслуговують багато 
маршрутів в українських містах, оголошені конкурси є позитивом з 
точки зору підвищення прозорості. 

Конфлікт у керівництві Асоціації міжнародних перевізників України за 
останні півроку досяг своєї кульмінації, що не може не позначитись на 
іміджі Асоціації на міжнародній арені, а також спричинить труднощі для 
міжнародних перевізників пов’язані, з видачею книжок МДП (Carnet-
TIR). Таким чином, недоліки регулювання організації міжнародних 
вантажних перевезень продовжують стримувати розвиток галузі. 

2.3.2 Перспективи 

Після прийняття закону, що регламентує умови будівництва 
автомагістралі Київ-Одеса, Верховній Раді та Кабінету Міністрів 
необхідно внести зміни до законодавства, особливо стосовно 
встановлення тарифів та розподілу надходжень від експлуатації 
автодоріг. Далі, Кабінет Міністрів прийняв постанову “Про 
затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на 
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”. Ця методика 
підвищує прозорість в секторі, проте нові підходи до будівництва 
профінансованих державою платних автодоріг та до збору платні за 
користування наявними дорогами піднімають багато питань, які ще 
потрібно врегулювати. 

У випадку, якщо бюджетне фінансування галузі автомобільних доріг та 
автомобільного транспорту не зупинить погіршення стану дорожньої 
інфраструктури, необхідно буде знайти нові підходи для покращення 
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фінансування сектору. У бюджеті наступного року має бути забезпечене 
фінансування дорожнього сектору з доходів, залежних від експлуатації 
автодоріг. І хоча українське законодавство передбачає використання 
акцизу та митних зборів від імпорту нафтопродуктів, транспортних 
засобів та шин для фінансування галузі автомобільних доріг та 
автомобільного транспорту, ця частина закону не діяла протягом 
останніх трьох років, і кошти, отримані із зазначених джерел, лише 
частково спрямовувались у галузь. Отже, через вкрай критичний стан 
галузі необхідно внести зміни до законодавства для збільшення 
спеціального бюджетного фонду, також потрібно зробити податок на 
паливо (акциз) одним з основних джерел бюджетного фінансування 
сектору на 2004 р. та у майбутньому. Надходження від цього податку 
необхідно спрямовувати виключно в спеціальний дорожній фонд 
Держбюджету. Укравтодору також необхідно докласти зусиль для 
створення більш прозорих умов тендерів для приватних компаній. 
Контракти з субпідрядниками повинні укладатися через 
стандартизовані процедури та бути відкритими для публічного 
контролю. 

2.4 Електроенергетика 

2.4.1 Реформи, грудень 2002 р. - травень 2003 р. 

Найбільш важливі структурні реформи в електроенергетиці на зразок 
приватизації природної монополії та потенційно конкуруючих 
підприємств, скасування перехресного субсидіювання та розвиток 
нормативної бази, що б дозволила підвищити незалежність 
регулюючого органу, були призупинені протягом грудня 2002 – травня 
2003 р. Водночас спостерігались певні позитивні зміни в напрямку 
підвищення виробничої ефективності в галузі. 

Реальна конкуренція на оптовому ринку електроенергії спостерігалась 
практично вперше, починаючи з початку запровадження реформ в 
галузі. Значне покращення платіжної дисципліни дозволило 
генеруючим компаніям практично вирішити проблему з постачанням 
палива на станції й почати конкурувати за постачання електроенергії 
до ринку на базі цінових заявок. Приватна компанія Східенерго, що у 
2001 р. придбала три генеруючі станції на аукціоні за борги,21 виявила 
найбільшу зацікавленість у роботі в більш конкурентному середовищі.22 

Кількість незалежних постачальників значно зросла порівняно з 
попередніми періодами. Попит на послуги незалежних постачальників 
помітно підвищився після того, як великі промислові споживачі, 
побачили можливість скоротити витрати шляхом заощадження коштів, 
затверджених НКРЕ у тарифі на постачання електроенергії. Таким 
чином, вони почали купувати електроенергію у незалежних 
постачальників, але загальне число споживачів, що розпочали 

                                           
21  Щодо деталей придбання станцій див. МІУ №2, грудень 2001 р. 
22 Водночас відсутність сучасних лічильників, що дозволяють відслідковувати 

споживання кожної години, позбавляє кінцевих споживачів стимулів для 
споживання електроенергії у відповідності до кривої навантаження. 
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купувати електроенергію у незалежних постачальників, було дуже 
низьким. Враховуючи позитивні тенденції розвитку конкуренції у 
сегментах генерації та постачання електроенергії, індикатори “участь 
приватного сектору у обслуговуванні контрактів” було підвищено з 1,7 
до 2,7 та “цінова політика потенційно конкуруючих підприємств” з 2,3 
до 3,0. 

Сукупний рівень розрахунків обленерго з оптовим ринком 
електроенергії скоротився до 84 –88% протягом грудня 2002 - травня 
2003 р. (див. Рисунок 4). Однак цей показник підвищився до 98,6% у 
квітні та до 100,4% у травні 2003 р.. Підвищення рівня платежів 
пояснюється, головним чином, більш жорсткою політикою розподільчих 
компаній до неплатників та зниження споживання електроенергії 
внаслідок скорочення сезонного попиту комунальними підприємствами, 
що є одними з головних неплатників. Так, у травні 2003 р. лише два 
обленерго сплатили менше 100% електроенергії, придбаної на 
оптовому ринку, таким чином їхня більш жорстка полика до 
неплатників призвела до повернення боргів, накопичених у попередніх 
періодах. Однак українське законодавство забороняє 
енергопостачальним компаніям припиняти постачання електроенергії 
окремим споживачам (головним чином через можливі екологічні 
наслідки). Тому цільовий рівень розрахунків в розмірі 100% 
залишається недосяжним, доки обленерго не отримують компенсації за 
постачання електроенергії таким споживачам. Перша спроба вирішити 
цю проблему була зроблена у проекті закону, недавно схваленого 
парламентом. Однак проект закону також містить положення про 
заборону відключення сільськогосподарських виробників й через це, 
Президент ймовірно скористається своїм правом вето щодо цього 
закону. 

Незважаючи на досить високі платежі за вироблену електроенергію, 
енергогенеруючі компанії катастрофічно погіршили розрахунки за 
спожитий природний газ у першому кварталі 2003 р. За твердженнями 
Нафтогазу (державної вертикально інтегрованої природної монополії), 
за цей період вони оплатили 40,8% вартості спожитого природного газу 
і тільки 15% було сплачено грошовими коштами. Тому, незважаючи на 
100% розрахунки грошовими коштами у квітні-травні внаслідок 
погашення боргів, індикатори платежів не було підвищено через 
неповні розрахунки ряду споживачів та низькі розрахунки за спожиті 
ресурси. 
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Рисунок 4 
Платежі обленерго у грошовій формі (% від відпущеної електроенергії) 

Джерело: НКРЕ; Енергобізнес 

Наприкінці 2002 р. Кабінет Міністрів України схвалив концепцію 
функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії в Україні,23 
з метою створити висококонкурентний ринок відповідно до стандартів 
ЄС. Цей документ правильно ідентифікує ключові причини 
неефективності оптового ринку у минулому й пропонує шлях для 
подальших ринкових реформ. У концепції пропонується перейти від 
моделі пулу до моделі двосторонніх контрактів протягом наступних 
п‘яти років. П‘ятирічний перехідний період обґрунтовується 
необхідністю усунення таких ринкових викривлень як неплатежі, 
перехресне субсидіювання і т.д. 

Як і у попередній період, пільги та субсидії окремим споживачам 
фінансуються у непрямий спосіб. Втрати енергопостачальних компаній 
внаслідок постачання електроенергії цим споживачам фінансуються з 
відрахувань від транзиту природного газу, які Нафтогаз має сплачувати 
до бюджету. 

Слід зазначити, що не було зроблено жодних кроків у напрямку 
впровадження конкуренції на ринку первинних енергоносіїв. Як буде 
детально обговорено у наступному розділі, Нафтогаз контролює весь 
газовий ланцюг й таким чином може запобігти виходу на український 
ринок потенційних конкурентів, як російські нафтові компанії чи Ітера. 
Вугільні шахти продовжують отримати величезні субсидії з державного 
бюджету, і тільки одну з них було приватизовано. Реорганізація ринку 

                                           
23  Постанова Кабінету Міністрів України, “Про схвалення Концепції 

функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України від 
№ 1789, 16 листопада 2002 р. 
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поки не призвела до помітних позитивних результатів. Тому 
конкуренція є відсутньою на ринках природного газу та енергетичного 
вугілля. 

Створення спеціального фонду, що дозволить атомним станціям 
накопичити необхідні кошти для свого закриття у майбутньому, все ще 
перебуває на порядку денному. Створення такого фонду є 
загальноприйнятою світовою практикою, й його створення призвело б 
до наближення ціни електроенергії, виробленої на цих станціях, до 
рівня витрат теплоелектростанцій, що, таким чином, додатково 
підвищить конкуренцію в галузі. Енергоатом також продовжує 
утримувати свою величезну соціальну інфраструктуру, що має 
фінансуватись з місцевих бюджетів. 

НКРЕ надала ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з 
передачі та постачання електроенергії за регульованим тарифом 
новоствореному ДП "Укренерговугілля". Цю державну компанію було 
створено за пропозицією Міністерства палива та енергетики України 
(МПЕУ) для постачання електроенергії виключно вугільним шахтам. 
Згідно з оцінками МПЕУ це дозволить заощадити шахтам близько 200 
млн. грн. на рік, однак Міністерство не оприлюднило джерел такого 
значного скорочення тарифів. Більш того, правовий аспект 
використання Укренерговугіллям мереж, що перебувають у власності 
обленерго, так і не було вирішено. За оцінками обленерго, після 
надання Укренерговугіллям послуг з електропостачання вугільним 
шахтам тарифи для інших споживачів мають зрости у середньому на 
10-15%. Крім того, інші галузі також можуть почати вимагати зниження 
тарифів, як це вже зробили сільськогосподарські виробники, що 
звернулись з проханням повернутись до перехресного субсидіювання, 
скасованого в 2002 р. 

Громадські слухання починають відігравати значну роль при схвалені 
кінцевих рішень НКРЕ. Також НКРЕ було розроблено детальну та 
прозору правову базу для регулювання, але окремі види діяльності, що 
належать до компетенції НКРЕ, регулюються Кабінетом Міністрів 
(наприклад тарифи для домогосподарств). Законодавча база, здатна 
підвищити незалежність НКРЕ, не була схвалена протягом останнього 
періоду. Тому індикатор було підвищено з 2,3 лише до 2,7. 

2.4.2 Перспективи 

Уряд планує продовжити приватизацію обленерго, що перебувають у 
державній власності, й потім розпочати приватизацію 
енергогенеруючих компаній. Однак поки не існує консенсусу стосовно її 
графіку та процедури, а також стосовно реструктуризації існуючих 
боргів. Прозорість приватизаційного процесу є суттєвою вимогою для 
залучення іноземного інвестора та запобігання продажу активів за 
більш низькими цінами при “холодній” приватизації. 

Тарифна політика має відігравати ключову роль для вирішення 
фінансових проблем у галузі. Тарифи мають бути підвищені до рівня 
повних витрат, також має бути усуненим перехресне субсидіювання. 
Паралельно тарифи мають бути пристосовані до критеріїв ефективності, 
тобто споживачі мають сплачувати вартість постачання електроенергії 
плюс узгоджену ставку доходності. НКРЕ слід замінити регулювання 
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ставки доходності (profit cap) на регулювання цінових границь (price 
cap), що дасть змогу забезпечити на початковому етапі таку саму 
доходність, але одночасно надасть більш потужні стимули для 
мінімізації витрат.24 

Прийняття парламентом законів “Про НКРЕ” та “Про оптовий ринок 
електроенергії” покращить регуляторне середовище в галузі. У ці 
закони також має бути включена процедура забезпечення фінансової 
незалежності НКРЕ. Загальноприйнятою світовою практикою її 
досягнення є додатково до фінансування з державного бюджету 
фінансування регуляторного органу зі спеціального фонду. Такий фонд 
має бути сформований шляхом відрахування до нього фіксованого 
відсотку від товарообігу учасників ринку. Фінансування НКРЕ з двох 
джерел дозволить одночасно забезпечити незалежність Комісії від 
політичного тиску та позбавить стимулів для підвищення тарифів 
учасникам ринку. 

2.5 Газовий сектор 

2.5.1 Реформи, грудень 2002 р. – травень 2003 р. 

В газовій галузі не було запроваджено жодних ринкових реформ. 
Головні структурні реформи на зразок вертикального розукрупнення, 
приватизації, запровадження конкуренції на оптовому та роздрібному 
ринках не включені до порядку денного уряду. Створення спільного з 
Газпромом газотранспортного консорціуму, а також розроблення основ 
його функціонування та юридичної бази, відбувалось поза громадським 
контролем. Тарифна політика та регуляторне середовище також 
залишились без змін. 

Рургаз та інші потенційні інвестори, такі як Газ де Франс, що виявили 
зацікавленість щодо приєднання до консорціуму з управління 
українською газотранспортною системою, були виключені з україно-
російських переговорів. Не розголошувались жодні деталі переговорів, 
такі як: можлива схема функціонування, обов‘язки сторін, а також чи 
згоден Газпром забезпечити на недискримінаційній основі транзит 
природного газу з каспійського басейну через свою територію до 
України та Європи. Відсутність прозорості та приховування інформації 
про майбутнє управління найбільш важливого економічного надбання 
України призвело навіть до низки звинувачень у національній зраді, 
озвучених окремими народними депутатами України.25 

Поліпшення стосунків з Газпромом дозволило Нафтогазу експортувати 
2,5 млрд. м3 природного газу в першому кварталі 2003 р. Згідно з 
заявою голови Нафтогазу Юрія Бойка Нафтогаз збирається 

                                           
24  Неефективність існуючої тарифної політики яскраво проявилась при 

проведеному АМК розслідуванні. АМК виявив, що шість енергопостачальних 
компаній за рахунок тарифів змогли покрити 102 млн. грн. безнадійної 
дебіторської заборгованості, а п‘ять компаній за рахунок тарифів 
профінансували 8 млн. грн. благодійної допомоги. 

25  Щодо деталей створення міжнародного консорціуму див. МІУ № 4, грудень 
2002 р. 
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експортувати 6,5 млрд. м3 природного газу у 2003 р., з яких 5 млрд. м3 
буде експортовано по контрактах Газпрому. До 2003 р. експорт 
природного газу з митної території України був заборонений (за 
вийнятком газу, експортованого згідно з ямбурзькими угодами). 
Незважаючи на те, що Україна є четвертим в світі чистим імпортером 
природного газу в світі, вона експортуватиме надлишок природного 
газу, отриманого за транзитні послуги та імпортованого з 
Туркменістану. Менеджмент Нафтогазу також вирішив придбати частку 
акцій угорської компанії Юрал ТГ, що підписала в грудні 2002 р. угоду з 
Газпромом про транзит туркменського природного газу до України, та 
запропонував Газпрому також придбати частку акцій цієї компанії. 

Конкуренція на оптовому ринку значно знизилась після того, як Ітера в 
січні була змушена залишити український ринок.26 Як наслідок, 
Нафтогаз отримав майже 100% контроль на оптовому ринку (див. 
Рисунок 6). Для недопущення застосуванням Нафтогазом монопольної 
влади на ринку Кабінет Міністрів схвалив постанову, що зобов‘язує 
НКРЕ встановлювати максимальні ціни на природний газ для 
промислових споживачів. Водночас, запровадження ефективного 
регулювання для забезпечення недискримінаційного доступу третьої 
сторони до транспортних та розподільчих мереж дозволило б створити 
конкуренцію на цьому ринку, й, таким чином, уникнути 
запропонованого Кабінетом Міністрів регулювання. 

Рисунок 6 
Структура імпорту природного газу в Україну в 2000-2003 рр. 

*Прогноз Кабінету Міністрів України 

Джерело: Кабінет Міністрів України; Міністерство економіки та з питань 
європейської інтеграції України; Енергобізнес 

                                           
26  Щодо політики Нафтогазу витіснення конкурентів див. МІУ № 4 грудень 
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Як зазначалось у попередньому розділі, енергогенеруючі компанії та 
теплокомуненерго значно погіршили розрахунки за спожитий 
природний газ в 2003 р. У відповідь Нафтогаз значно скоротив 
газопостачання цим споживачам й навіть припинив поставки газу 
декільком енергогенеруючим компаніям в травні 2003 р. Не зважаючи 
на покращення платіжної дисципліни в квітні-травні, згідно з даними 
Нафтогазу 70% було сплачено за рахунок взаємозаліків по пільгах та 
субсидіях, в той час як компанія мала розраховуватись грошовими 
коштами за поставлений природний газ з Туркменістану. Згідно з 
даними МПЕУ загальний рівень платежів Нафтогазу становив 76% від 
вартості поставленого газу в січні-травні 2003 р. Тому індикатор “Рівень 
оплати кінцевими споживачами” був знижений з 3,3 до 2,7. Водночас, 
рівень розрахунків держави за пільги та субсидії перевищив 100%. 
Оцінка “заборгованість держави” була підвищена з 2,3 до 3,0, оскільки 
переважна частка платежів була здійснена шляхом взаємозаліків 
замість прямого перерахування коштів на рахунок Нафтогазу. 

Кабінет Міністрів підпорядкував Нафтогаз МПЕУ, й, таким чином, 
компанія почала управлятись своїм найбільшим боржником (генеруючі 
компанії підпорядковані міністерству). У наростаючий конфлікт між 
Нафтогазом та міністерством довелось втрутитись Президенту, який 
видав указ про передачу всіх корпоративних прав держави ФДМУ. Тим 
не менше, указ не був виконаний належним чином, незважаючи на 
заяву Кабінету Міністрів про передачу всіх прав, й корпоративні права 
окремих підприємств в енергетичному секторі й інших галузях так і не 
були передані ФДМУ. На даний момент генеруючі компанії 
підпорядковані Міністерству палива та енергетики, а Нафтогаз 
підпорядкований Кабінету Міністрів. 

Тарифна політика не зазнала суттєвих змін. Тарифи для 
домогосподарств, бюджетних організацій всіх рівнів та підприємств 
теплоенергетики є значно нижчими за тарифи для промисловості. Як 
наслідок, Нафтогаз не може забезпечити необхідний рівень інвестицій в 
підтримку та розвиток газотранспортної мережі. Нафтогаз звернувся до 
уряду з пропозицією підвищити тарифи для промисловості, підприємств 
теплоенергетики та бюджетних організацій, але жодне рішення на 
даний момент так і не прийняте. 

2.5.2 Перспективи 

Необхідно забезпечити прозорість в процесі створення й 
функціонування консорціуму. Доцільно організувати спеціальні 
громадські слухання, результати яких мають бути враховані урядом. 
Для забезпечення енергетичної безпеки та диверсифікації джерел 
постачання природного газу Україна має наполягати на включенні 
додаткових положень про транзит природного газу через українську та 
російську території.27 

                                           
27  Щодо положень, що мають бути включені до консорціуму, див. МІУ №4, 

грудень 2002 р. та Opitz, Petra; von Hirschhausen, Christian (2001). Ukraine 
as a Gas Bridge to Europe? Economic and Geopolitical Considerations. In: 
Hoffmann, Lutz, and Felicitas Möllers (eds.) (2001). Ukraine on the Road to 
Europe. Heidelberg, New York, Springer. 
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Для забезпечення конкуренції в галузі необхідно розукрупнити НАК 
“Нафтогаз України” на окремі компанії з видобутку, транспортування та 
постачання природного газу, незалежні одна від одної. Такий поділ 
також призвів би до підвищення привабливості сектора для іноземних 
інвесторів. Однак його буде важко досягти, враховуючи спротив 
Нафтогазу. 

Іншими необхідними заходами для підвищення конкуренції є 
забезпечення недискримінаційного доступу потенційних імпортерів газу 
до транспортних мереж, а також прозора методологія визначення плати 
за доступ. Тарифи для кінцевих споживачів мають покривати витрати 
учасників ринку, а також забезпечувати стимули для природної 
монополії для зниження витрат. Для забезпечення 100% платежів за 
поставлений природний газу Нафтогаз має відключати всіх боржників 
від газопостачання, й уряд має надавати свою всебічну підтримку у 
впровадженні цих заходів. Хоча ці заходи можуть бути політично 
непопулярними та болючими, неможливо залучити інвестиції в галузь, 
доки тарифи не покривають всі витрати. 

2.6 Водопостачання та водовідведення 

2.6.1 Реформи, грудень 2002 р. – травень 2003 р. 

Реформи у секторі водопостачання та водовідведення просуваються 
надзвичайно повільно. Деякі зміни можна вважати позитивними, проте 
реформам поки що бракує послідовного підходу.28 Частково це 
пояснюється існуванням “зачарованих кіл” у галузі, які заважають 
реструктуризації та прогресу. Місцева державна влада здійснює 
значний вплив на тарифи та перекладає на плечі водопостачальних 
підприємств функції соціальної підтримки, що призводить до все 
більшого погіршення фінансового стану цих підприємств. Державний 
комітет з питань житлово-комунального господарства не має достатньо 
повноважень, аби впроваджувати регуляторні положення в галузі. 
Комітет повільно набуває ваги та наразі бере участь у розробці 
підпрограми реформ у водному господарстві, що входить до складу 
національної програми реформування комунального сектора, яку 
незабаром планується прийняти. Позитивним зрушенням в секторі є те, 
що незабаром надійде зовнішнє фінансування після ратифікації 
Верховною Радою угоди зі Світовим Банком щодо фінансування 
модернізації Львівводоканалу. 

Водопостачальні підприємства все ще мають справу з несплатами 
споживачів. В результаті деякі водопостачальні підприємства не 
розраховуються за електроенергію і поставлені матеріали, що змусило 
обленерго розпочати частково відключати їх від електромережі. 
Часткове припинення постачання електроенергії водопостачальним 
підприємствам, через їхню несплату за спожиту електроенергію, 
відбувалося за мовчазної згоди чиновників з центрального уряду, 
оскільки це здається єдиним способом стимулювати платіжну 

                                           
28  Детальніше пояснення стосовно кожного показника наведено у Додатку 3 

(розділ “Водопостачання та водовідведення”). 
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дисципліну комунальних підприємств. Наприклад, нещодавно 
Рівнеенерго частково припинило постачання електроенергії 
Рівневодоканалу. Водопостачальні підприємства багатьох областей уже 
пройшли через таку “виховну роботу”, і їм вдалось вийти з кризи 
несплат. Наприклад, в Полтавській області, де кілька років тому 
водопостачальні підприємства також частково відключали від 
електроенергії за несплату, зараз можна відзначити суттєве поліпшення 
ситуації. Послуги у поточному періоді надаються не лише за рахунок 
сплати за виставленими рахунками, а також завдяки тому, що 
населення почало погашати борги попереднього періоду. У квітні 2003 
р. рівень сплати за холодну воду в Полтавській області становив 
111,3%. Однією з причин такого повороту в платіжній дисципліні 
населення була активна позиція місцевої державної влади та 
водопостачальних підприємств, які підтримали агітаційну кампанію в 
регіоні, а також розпочали активніше працювати зі споживачами-
боржниками. 

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про продовження “Програми 
поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та 
регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року”.29 
Спочатку завершення програми планувалось на 2000 р., проте її 
виконання не досягло передбаченого рівня. У 2002 р., наприклад, 
встановлення лічильників холодної води в країні досягло лише 10,9% 
від запланованого програмою рівня, а лічильників теплової енергії – 
0,9%. Найкращі результати в оснащенні житлових будинків 
лічильниками холодної води у 2002 році було продемонстровано в Києві 
(848 будинків, 77,9% від запланованого рівня) і Полтавській області (1 
745 будинків, 62,9% від запланованого рівня), в той час як, наприклад, 
у Рівненській області програму було виконано лише на 1,6%. 

Наприкінці 2002 р. у Києві 17,5% акцій відкритого акціонерного 
товариства Київводоканал було виставлено на продаж. Загальна ціна 
цього пакету акцій становила 30,6 млн. грн. Тендер мав відбутись 30 
січня 2003 р., однак його було відмінено, оскільки умови пропозиції, 
очевидно, не викликали достатнього інтересу з боку покупців. Наразі 
Фонд державного майна працює над іншою пропозицією, яка включає 
продаж близько 46% акцій компанії. Проведення цього тендеру ще не 
було оголошено, але загальна тенденція до залучення приватного 
капіталу в Києві здається домінуючою. Державна влада Києва 
приблизно підрахувала, що на ремонт мережі водопроводів у місті 
необхідні інвестиції в обсязі 500 млн. дол. США. Фінансова ситуація 
Київводоканалу далека від задовільної (див. таблицю 2): лише 
зобов’язання компанії перед державним бюджетом нині оцінюються в 55 
млн. грн. 

                                           
29 Постанова Кабінету Міністрів України “Про продовження терміну виконання 

Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами 
обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року”, 
№1957, 25 грудня 2002 р.. 
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Таблиця 2 
Основні фінансові показники ВАТ Київводоканал (тис. грн.) 

 1999 2000 2001 9 місяців 2002 р. 
Доход 240 146,3 290 606,2 255 884,5 187 654,1 

Прибуток до 
оподаткування 

-1 929,7 63 147,5 9 678,6 2 711,8 

Дебіторська 
заборгованість 

299 265,2 178 841,9 207 605,0 241 106,4 

Кредиторська 
заборгованість 

289 420,5 83 114,9 114 818,6 143 410,5 

Рентабельність, % — 30,8 6,8 4,3 
Вартість активів 876 767,0 811 036,4 898 945,6 978 120,4 

Джерело: Оголошення Фонду державного майна про проведення тендеру, 2002 
р. 

У травні Парламент прийняв зміни до Закону України “Про податок на 
додану вартість”, які дозволяють водопостачальним компаніям 
нараховувати ПДВ на момент отримання платежів за надані ними 
послуги. Ситуація з зобов’язаннями перед державним бюджетом 
постійно погіршувалась через те, що ПДВ нараховувався на момент 
надання послуги, а не на момент отримання оплати. 

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про позику Світового банку 
Україні. Позика в розмірі 24 млн. дол. буде використана для поліпшення 
якості послуг з водопостачання та водовідведення, які надає 
споживачам Львівводоканал. Термін погашення кредиту становить 20 
років з відстрочкою на 5 років. Збільшилась кількість невеликих 
проектів, розпочатих у секторах водопостачання та водовідведення 
України із залученням коштів міжнародних організацій. 

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства бере 
активнішу участь у регулюванні водного сектора, хоча йому бракує 
прямого контролю над сектором. Одним із засобів впливу Комітету на 
водопостачальні підприємства є ліцензування цих підприємств. Зараз 
він бере участь в розробці національних програм реформування 
комунального сектору. 

Спроби міської влади Києва розпочати об’єднання комунальних 
підприємств (водопостачальних, газових, електроенергетичних та 
інших) в одне багатофункціональне комунальне підприємство 
позначили нові тенденції в секторі. Цей крок був негативно оцінений 
органами центральної виконавчої влади та експертами, що працюють в 
галузі. Створення такого багатофункціонального підприємства в умовах 
відсутності дієздатного регуляторної органу у деяких секторах, а також 
в умовах відсутності конкуренції призведе до появи компанії із 
непрозорою структурою, яка займе монопольну позицію і 
користуватиметься перевагами перехресного субсидіювання між 
сферами діяльності. 

2.6.2 Перспективи 

Позитивні тенденції у вирішенні проблеми несплат за послуги в секторі 
необхідно посилити шляхом перенесення найкращого досвіду 
успішніших регіонів України в проблемні регіони. Низький рівень 
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доходів населення України не може бути виправданням низького рівня 
оплати за послуги з водопостачання та водовідведення. Поліпшення 
збору сплат може поліпшити фінансовий стан водопостачальних 
компаній і зробити їх привабливішими для залучення приватного 
капіталу. Перш за все, місцева державна влада могла б розпочати 
інформаційну кампанію, спрямовану на поліпшення платіжної 
дисципліни. Необхідно ретельно вивчити, чому споживачі-боржники не 
платять за надані послуги. Заможних боржників необхідно 
переслідувати у судовому порядку.30 Менш забезпеченим боржникам 
можна було би допомогти шляхом надання цільових субсидій на оплату 
комунальних послуг, яких вони зараз не отримують через відсутність 
розуміння процесу отримання субсидії чи через якісь інші причини.  

Протягом другої половини року не було суттєвих змін у роботі сектору, 
однак держава починає приділяти більше уваги питанню реформи 
комунального господарства, про що свідчать розробка національної 
програми його реформування та розробка інших допоміжних 
документів. Одне з головних завдань держави на майбутній період 
полягатиме у розвитку реального плану реформування сектору 
водопостачання та водовідведення, а також у зміцненні повноважень 
виконавчого органу, найбільш вірогідно Комітету з питань житлово-
комунального господарства, який буде займатись імплементацією 
стратегії реформування. 

                                           
30  Результатом може бути стягнення плати за послуги, а також попередньої 

заборгованості безпосередньо з підприємства, на якому працює боржник 
водопостачального підприємства. 
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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, та оцінка 
підвищується разом з відокремленням, корпоратизацією та 
приватизацією. Максимальна оцінка ставиться, коли потенційно 
конкуруючі підприємства перебувають в 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, та 
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 органи 
регулювання й управління. Максимальна оцінка виставляється за 
умови, що природна монополія управляється приватною 
компанією, і тільки незалежний регуляторний орган може 
втручатися в її діяльність, який діє згідно з законом про його 
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 з 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. 
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1.2.3 Участь приватного сектору в виконанні замовлень. Оцінка 
один означає відсутність приватного сектора серед будівельних, 
ремонтних підприємств, підприємств обслуговування і т.д.; 
оцінка підвищується разом з підвищенням участі приватного 
сектору 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 з 
розукрупненням галузі. Максимальна оцінка виставляється за 
умови, що послуги надаються 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 з 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 в прийнятті рішень щодо тарифів та інвестицій на 
регіональному рівні. Найвища оцінка виставляється, коли 
природна монополія поділена на конкуруючі регіональні 
монополії. 

2 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 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, що регулюється незалежним регуляторним органом 
на рівні, коли він покриває витрати. 

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

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

2.2 Платежі 

2.2.1 Внутрішньогалузевий рівень платежів. Оцінка один 
характеризує постійне зростання заборгованості та здійснення 
трансакцій в негрошовій формі. Оцінка зростає за умови 
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здійснення трансакцій в грошовій формі та зниження рівня 
заборгованостей до нульового рівня.  

2.2.2 Рівень оплати послуг кінцевими споживачами. Оцінка один 
означає низький рівень платежів кінцевих споживачів 
(домогосподарств, підприємств та бюджетних організацій) за 
отримані послуги та зростання заборгованості. Оцінка зростає, 
коли досягається прогрес в збиранні платежів, та послуги 
оплачуються 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 поділені на дві групи згідно з 
необхідними зусиллями, що необхідно докласти для досягнення 
різних рівнів платежів. Телекомунікації та автомобільні дороги 
включені до першої групи, де досить легко досягнути високого 
рівня платежів. В той час, як залізні дороги, електроенергетика, 
газовий сектор та водопостачання та водовідведення включені 
до другої групи, де навіть незначне покращення платіжної 
дисципліни потребує значних зусиль.  

2.2.3 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. Так Уряд 
може проводити політику списання боргів або їх 
реструктуризації. Відмова від явних та неявних субсидій 
призводить по підвищення оцінки. 

2.3.2 Процедура субсидіювання. Оцінка один виставляється за 
умови, що субсидії перераховуються постачальнику послуг та 
надаються непрозорим шляхом; оцінка покращується, коли 
процес стає більш прозорим та 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 призначається державними посадовими особами; 
оцінка покращується, коли керівництво вибирається 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 у разі створення 
відокремленого державного органу та створення регуляторного 
органу; найвища оцінка виставляється за умови, що 
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регуляторний 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. 
Оцінка покращується разом з розвитком законодавства та його 
впровадженням, а також разом з 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 визначається державними органами чи оператором, що 
перебуває в державній власності вибірково. Оцінка зростає, 
якщо доступ регулюється незалежним регуляторним органом і, 
або визначається шляхом переговорів, або визначається на 
тендері. 
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Додаток 3 

Оцінка індикаторів інфраструктурної 
політики, що наведені у Додатку 1 (грудень 
2002 р. – травень 2003 р.) 

Телекомунікації 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Не відбулося змін у структурі власності Укртелекому. Крім того, 
за даними асоціації операторів “Телас”, протягом першого 
кварталу 2003 року Укртелеком запровадив 75,900 телефонних 
номерів, в той час як приватні оператори місцевого зв’язку 
активізували 15,500 номерів. Отже, частка приватного сектору у 
сегменті фіксованого телефонного зв’язку не збільшилася 
(беручи до уваги загальну кількість вже встановлених 
потужностей). Компанія UMC отримала ліцензію на надання 
послуг місцевого фіксованого зв’язку. 

1.1.2 Подальше збільшення обсягів наданих послуг у сегменті 
міжміського та міжнародного зв’язку приватними операторами 
(наприклад, компанія Голден Телеком нещодавно запровадила 
міжнародну телефонну станцію у Львові), завершення викупу 
акцій компанії UMC російською компанією MTC у державної 
компанії Укртелеком можна вважати помірним прогресом у 
потенційно конкурентному сегменті ринку зв’язку. Отже, 
показник був підвищений до 3,0. 

1.1.3 Не відбулося суттєвих змін у структурі власності допоміжних 
підприємств протягом першої половини 2003 року. 

1.2 Управління 

1.2.1 Через невдалі спроби передати управління державними 
корпоративними правами в Укртелекомі до ФДМУ ДКЗІ 
продовжує поєднувати регуляторні та комерційні функції. 
Незалежний регулятор у секторі не був створений. 

1.2.2 Сильний політичний вплив на керівництво природної монополії 
продовжує існувати в секторі. Так, кошти початково 
зарезервовані для розвитку Укртелекому (30% від трансакції) 
були спрямовані до державного бюджету post factum. Крім того, 
як додаткове свідчення високого політичного впливу можна 
назвати кримінальну справу проти головного керівництва 
компанії (розпочату та закриту після перерахування коштів). 

1.2.3 Обсяг інвестицій приватних компаній у розвиток мереж 
продовжує зростати, зокрема у сегменті потенційно 
конкурентних підприємств, в той же час будівельна активність 
державних операторів переважає у будівництві сегменту 
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фіксованого зв’язку за абсолютними показниками. Індикатор 
було збільшено до 2,0. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 В той час як ситуація стосовно вертикальної структури 
Укртелеком-Утел не змінилась протягом останніх шести місяців, 
подальше відчуження компанії UMC від Укртелекому можна 
розглядати як покращення. Збільшення пакету акцій UMC, яким 
володіє російська компанія MTC, до 84% привело до зростання 
показника до 2,3. 

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. З цих причин показник залишився на 
попередньому рівні. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1   Структура тарифів 

2.1.1 Прийняття закону, що відміняє плату за вхідні дзвінки, та 
створення робочої групи з перегляду нових правил розрахунків 
між операторами представляють хоча й позитивні, але незначні 
покращення в цій сфері. 

2.1.2 Намагання змінити дійсну систему платежів за з’єднання з 
мережами загального користування (мережі Укртелекому) є 
позитивним явищем, в той же час вони не були реалізовані на 
практиці. Крім того, не відбулося істотних змін у тарифах для 
кінцевих споживачів. 

2.1.3 Остаточне прийняття закону, що відміняє оплату вхідних 
дзвінків, свідчить про певний ступінь тиску на приватних 
операторів і, отже, відхилення від ціни рівноваги у 
конкурентному ринку. Проте у випадку, якщо регулювання 
взаємозв’язку між операторами буде запроваджене належним 
чином, це не погіршить ситуацію. 

2.2   Платежі 

2.2.1 Не відбулося значних змін у категорії внутрішньогалузевих 
платежів. 

2.2.2 Не було зафіксовано суттєвого прогресу у порівнянні з 
попереднім періодом, зокрема для привілейованих категорій 
кінцевих споживачів та урядових організацій у сегменті 
фіксованого зв’язку. 

2.2.3 Бюджетна заборгованість не ліквідована. Завдяки виплаті 
дивідендів (біля 205 млн. грн. до бюджету) рівень заборгованості 
міг частково знизитись. В той же час, соціальні зобов’язання 
державних операторів останнім часом привертають більше уваги 
суспільства. Існує ймовірність, що ситуація зміниться на краще 
протягом наступних місяців. 

2.3   Бюджетне фінансування 
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2.3.1 Кількість привілейованих категорій телефонних споживачів а 
також рівень субсидій залишаються стабільними. 

2.3.2 Субсидії сплачуються операторам фіксованого телефонного 
зв’язку з місцевих бюджетів за низького рівня прозорості та 
високої ймовірності дискреційного прийняття рішень. 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 Акціонери обирають менеджмент у конкурентних підприємствах, 
хоча для головних державних операторів втручання уряду 
залишається високим. Відбулося лише незначне покращення, 
тобто подальше відчуження UMC з державної власності.  

3.1.2 Політична незалежність ДКЗІ залишається низькою. Прийняття 
Верховною Радою закону “Про телекомунікації” у першому 
читанні може стимулювати створення незалежного 
регуляторного органу у майбутньому. 

3.1.3 Прозорість регулювання залишається достатньо низькою у сфері 
взаємозв’язку між операторами, особливо у сегменті Інтернет 
телефонії. Намагання АМК вирішити ці проблеми не привели до 
суттєвого поліпшення ситуації. 

3.2 Регулювання доступу до мереж. Незважаючи на численні 
скарги з боку приватних операторів, а також від окремих 
урядових структур, регулювання доступу до мереж залишається 
невідповідним. Взаємозв’язок, ліцензування та взаєморозрахунки 
між операторами є найбільш актуальними питаннями, що мають 
бути вирішені найближчим часом. 

 

Залізниця 

1.0  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 перебуває у 100% державній 
власності. Завершилася корпоратизація перевізників. 
Транспортно-експедиційні компанії перебувають переважно в 
приватній власності. Вантажні вагони переважно в приватній 
власності, частково передані Укртранслізингу. Індикатор зріс з 
1,7 до 2,0. 

1.1.3 Будівельні, ремонтні підприємства та підприємства 
обслуговування корпоратизуються, приватизація передбачена на 
другій стадії. Індикатор було підвищено з 1,7 до 2,0. 

1.2 Управління 
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1.2.1 Залізні дороги регулюються Державною адміністрацією 
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. 
Індикатор зріс з 1,7 до 2,0. 

1.2.3 Будівництво залізничних ліній та ремонт рухомого складу 
забезпечується державними підприємствами та державними 
акціонерними товариствами. 

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. 
Індикатор зріс з 1,3 до 1,7. 

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 Залізниця розділена на 6 регіональних компаній. Південно-
західна залізниця має дозвіл на випуск облігацій.  

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи на вантажні перевезення були підвищенні, незважаючи 
на політичний тиск, спрямований на їх зниження. Індикатор зріс 
з 1,0 до 1,7. 

2.1.2 Як показує фінансова звітність, перехресне субсидіювання 
пасажирських перевезень вантажними перевезеннями 
зберігається. Українська залізниця показує прибутки. Індикатор 
було підвищено з 1,0 до 2,0. 

2.1.3 Тарифи не повністю відображають витрати на експлуатацію 
інфраструктури та рухомого складу за окремими статтями, проте 
загальні витрати покриваються. Індикатор було підвищено з 1,0 
до 1,7. 

2.2 Платежі 

2.2.1 Платежі в межах галузі залишаються стабільними. 

2.2.2 Грошові розрахунки за вантажні перевезення складають 
приблизно 97%. 

2.2.3 Державні субсидії надаються в обсягах, встановлених 
центральним держбюджетом, і спрямовуються переважно на 
фінансування професійної підготовки та інші невиробничі 
витрати. 

2.3 Бюджетне фінансування 
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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 призначається Президентом, хоча 
орган управління залізницями є формально відокремленим. 
Управлінські рішення стають все більше ізольованими від 
політичного втручання. Індикатор було підвищено з 1,3 до 1,7. 

3.1.2 Регуляторний орган залізничних доріг є частиною Уряду та 
одночасно він є інтегрованим з органом, відповідальним за 
оперативне управління залізницями. Адміністративні реформи 
збільшили незалежність адміністрації залізниці щодо 
оперативного управління. Ізоляція від політичного впливу 
зростає. Індикатор було підвищено з 1,3 до 1,7. 

3.1.3 Тарифи встановлюються в законодавчому порядку; 
розробляється транспортна тарифна політика, аби забезпечити 
прозорість визначення тарифів.  

3.2 Доступ регулюється за допомогою державних дозволів. Про 
вантажоперевезення з використанням приватних вагонів можна 
домовитись. Індикатор було підвищено з 1,0 до 1,3. 

 

Автомобільні дороги та транспорт 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Дороги перебувають у 100% державній та комунальній 
власності. 

1.1.2 Транспортні підприємства на 90% корпоратизовані. Підприємства 
з вантажо- та пасажироперевезення перебувають більше ніж на 
30% у приватній власності.  

1.1.3 Соціальна інфраструктура, послуги та ремонтні підприємства 
здебільшого приватні. Будівництво та ремонт доріг 
забезпечуються державними компаніями. Існують факти надання 
замовлень на ремонт доріг приватним компаніям. 

1.2 Управління 

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

1.2.2 Більше уваги приділяється концесійним проектам. Здійснюється 
проект будівництва державної платної дороги. Індикатор було 
підвищено з 1,7 до 2,0. 
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1.2.3 Будівництво та ремонт доріг забезпечуються державними 
компаніями, що перебувають на стадії корпоратизації, хоча 
замовлення розміщуються у непрозорий спосіб. Більша частина 
ремонтних робіт забезпечується державною акціонерною 
компанією Автомобільні дороги України. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Управління автомобільними дорогами відокремлено від 
вантажних та пасажирських перевезень. 

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

1.3.3 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. Індикатор було підвищено з 
1,7 до 2,0. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи на перевезення пасажирів встановлюються Урядом, 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 Ринки вантажних та пасажирських перевезень є конкурентними, 
процедури ліцензування покращуються. 

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. Однак видатки з державного 
бюджету на будівництво та утримання доріг зросли. 

2.3 Бюджетне фінансування 

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 
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2.3.3 Уряд призначає лише керівництво компанії Автомобільні дороги 
України. Індикатор було підвищено з 2,3 до 2,7. 

3.1.1 Служба автомобільних доріг України – регуляторний орган галузі 
– є організаційно відокремленою від Уряду. 

3.1.2 Принципи регулювання тарифів на автомобільні перевезення 
відкрито обговорювалися, але тільки при затвердженні 
державного бюджету. 

3.2 Доступ регулюється за допомогою процедури ліцензування. 
Впроваджуються тендери на обслуговування міських автобусних 
маршрутів. Індикатор було підвищено з 2,7 до 3,0. 

 

Електроенергетика 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Контрольні пакети 13 енергорозподільчих компаній перебувають 
в приватній власності (з 27).  

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 приватизовані. Три ТЕС, що 
належали Донбасенерго, керуються та перебувають у власності 
приватної компанії.  

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, їх 
діяльність регулюється 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. Оцінку було підвищено з 
1,7 до 2,3. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Генерація, передача та розподіл є відокремленими. 

1.3.2 Мінімальний рівень відокремлення. 

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

2.1.3 Реальна конкуренція на оптовому ринку електроенергії 
спостерігалась практично вперше, починаючи з початку 
запровадження реформ в галузі. Генеруючі компанії розпочали 
конкурувати за постачання електроенергії до ринку на базі 
цінових заявок. Водночас відсутність сучасних лічильників, що 
дозволяють відслідковувати споживання кожної години, 
позбавляє кінцевих споживачів стимулів для споживання 
електроенергії у відповідності до кривої навантаження. Число 
незалежних постачальників помітно зросло, але загальне число 
споживачів, що купують у них електроенергії було незначним. 
Тому індикатор було підвищено з 2,3 до 3,0. 

2.2 Платежі 

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

2.2.2 Середній рівень платежів обленерго грошовими коштами до 
оптового ринку електроенергії становив 98,6% у квітні та 
100,4% у травні. Однак цей показник був у межах 84% - 88% 
протягом грудня 2002 – березня 2003 р. Тому індикатор було 
залишено без змін на рівні 3,7. 

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 призначається державою. 

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

3.1.3 Нова методологія встановлення тарифів, що передбачає 
регулювання ставки прибутку, була лише частково впроваджена 
через значне політичне втручання в процес прийняття рішень. 
НКРЕ декілька разів вносила зміни до алгоритму розподілу 
коштів з розподільчого рахунку, намагаючись вирішити проблеми 
одних учасників ринку за рахунок інших. Прозорість схвалення 
рішень стала вищою, й індикатор був підвищений з 2,3 до 2,7. 

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

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1  Власність 

1.1.1 Магістральні та розподільчі газопроводи перебувають в 
державній власності, однак НАК “Нафтогаз України” було 
корпоратизовано. 

1.1.2 Частка держави в видобутку газу є надзвичайно високою, до 
недавнього часу значний обсяг газового імпорту здійснюється 
приватними компаніями. Участь приватного сектору на оптовому 
ринку зазнала значних негативних змін після того, як Ітера була 
вимушена залишити ринок. Індикатор був знижений з 2,0 до 1,7. 

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 прослідкується тенденція 
до підвищення комерціалізації. Накопичення боргу за спожитий 
російський газ було призупинено, включаючи його 
несанкціонований відбір. 

1.2.3 Почалось залучення приватного сектору 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 Децентралізація не оцінювалась 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. 
Нафтогаз впливав на ціни приватних постачальників 
адміністративними методами. 

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

2.2.2 Рівень оплати (включаючи оплату грошовими коштами) помітно 
погіршився внаслідок неплатежів енергогенеруючих підприємств 
та теплокомуненерго. Тому індикатор було знижено з 3,3 до 2,7. 

2.2.3 Держава залишається одним з найбільш боржників, однак 
розрахунки за надані пільги та субсидії перевищили 100% 
протягом перших п‘яти місяців 2003. Індикатор було збільшено з 
2,3 до 3,0 оскільки переважна частина розрахунків була 
здійснена шляхом взаємозаліків замість прямих виплат 
Нафтогазу у грошовій офрмі.  

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 призначається державою, 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. Київводоканал корпоратизовано. АТ 
“Донвуглеводоканал” є приватизованою компанією.  

1.1.2 Потенційно найбільш конкурентний бізнес (водопостачання та 
очищення стічних вод) все ще інтегровані з природними 
монополіями і перебувають в 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 
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управляються місцевими органами владами, які також володіють 
цими підприємствами в більшості випадків. 

1.2.2 Все ще існує значне втручання держави в процес прийняття 
рішень. Місцеві влади переслідують 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. Втручання 
обласних адміністрацій у виробничу діяльність підприємств є 
широкорозповсюдженим. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи встановлюються місцевими органами влади часто з 
політичних міркувань. 

2.1.2 Тарифи є нижчими за рівень, що покриває витрати. Тарифи для 
промисловості є в декілька разів вищими, ніж для населення. 
Природна монополія намагається перекласти всі витрати на 
споживачів та не має стимулів для мінімізації витрат. 
Удосконалена методологія обрахування витрат 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. 

2.2.2 Рівень збирання платежів домогосподарств зріс до рівня 83% в 
середньому. Загальний борг домогосподарств за надані послуги 
складає 1,2 млрд. грн. (станом на 1 травня 2003 року). 
Накопичення заборгованості домогосподарств потрохи 
сповільнюється, і зараз середні темпи її накопичення складають 
11,8 млн. на місяць. У кількох областях спостерігається 100% 
сплата за послуги водопостачання, що свідчить про скорочення 
заборгованості домогосподарств у цих регіонах. Індикатор було 
підвищено з 2,3 до 3,0. 

2.2.3 Заборгованість місцевих органів державної влади підприємствам 
сектора стає короткостроковою. Індикатор було підвищено з 2,3 
до 2,7. 

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 призначається регіональними органами. 

3.1.2 Не існує незалежного регуляторного органу. Наново створений 
Держжитлокомунгосп має відігравати регуляторну роль в галузі, 
але не існує чіткого визначення регуляторних повноважень та 
процедур. Індикатор було підвищено з 1,3 до 1,7. 

3.1.3 Незважаючи на чіткі норми встановлення тарифів, вони не є 
примусовими для місцевих адміністрацій. Тарифи 
встановлюються довільно. Прийнято Закон України “Про питну 
воду”. Індикатор було підвищено з 1,0 до 1,3. 

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


