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Вступне слово 

Цей випуск є восьмим виданням “Моніторингу інфраструктури України” 
(МІУ), який розроблено Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій на основі методології ЄБРР. Він містить дані 
про стан реструктуризації шести секторів інфраструктури в економіці 
України. Інформація представлена у стандартизований спосіб, який 
дозволяє порівнювати зміни у відповідних галузях1. Розглянуті 
показники є якісними та розділяються на три загальні категорії: (1) 
комерціалізація, (2) тарифна реформа та (3) регуляторний та 
інституційний розвиток. Двадцять один індикатор забезпечує 
економічний та стратегічний аналіз на різних рівнях узагальнення. 
Показники розроблено у спосіб, що відображає ситуацію щодо 
економічних реформ у кожному секторі на відповідний момент часу. 
Детальний опис методології, що застосовується при оцінці розвитку 
секторів інфраструктури представлено у першому випуску МІУ.2 Кілька 
незначних змін до неї було запропоновано у другому виданні з метою 
поліпшення динамічної послідовності та можливості міжгалузевого 
порівняння показників. 

Структуру цього номеру МІУ було вдосконалено, порівняно з минулими 
випусками. У першому розділі міститься стислий опис найважливіших 
змін, що сталися протягом періоду з серпня 2005 р. по серпень 2006р., 
в обраних секторах інфраструктури. У другому розділі йдеться про 
розвиток секторів інфраструктури з часу першого випуску МІУ, а саме 
про головні досягнення та втрати економічної політики у 
інфраструктурних галузях. Загальний аналіз регуляторної політики в 
українських галузях інфраструктури наведено у третьому розділі. 
Деталізований аналіз реформ у межах кожного з шести секторів є не 
лише ex post дослідженням, але також окреслює головні проблеми, які 
потребують вирішення в майбутньому. Вивчення динаміки 
реформування кожного сектора інфраструктури доповнює кількісну 
оцінку та забезпечує широке бачення ситуації всередині різних галузей. 
Цього разу також  додано короткий опис ролі сектора в економіці в 
цілому. Додатки підсумовують оцінки у формі таблиць та надають 
методологічні пояснення і детальні коментарі для кожного індикатора. 

 

 

                                          
1  Попередні випуски Моніторингу інфраструктури України можна завантажити 

з сайту Інституту (http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/imu_ukr.cgi)  
2  МІУ №1, червень 2001 року, див. також Наукові матеріали № 8 

(http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/IMU/Wp8_ukr.pdf). 
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1. Резюме 

Індикатор в секторі телекомунікацій підвищився з 2,40 до 2,50, 
головним чином, завдяки покращенню інституційного регулювання та 
розширенню сфер діяльності незалежного регулятора. Політика 
тарифоутворення була спрямована на зниження рівня перехресного 
субсидування та впровадження конкуренції на ринку. В той час, коли 
підвищення тарифів було спрямоване на впровадження ринкових 
правил гри, соціальне спрямування політики залишалося досить 
сильним. Сегменти мобільного зв’язку та Інтернет залишаються 
найбільш динамічними на ринку телекомунікацій.   

Індикатор у секторі Залізниць трохи зріс з 1,78 до 1,80, в основному, 
завдяки змінам у тарифній політиці. Рівень покриття тарифом витрат зріс, 
тоді як перехресне субсидіювання пасажирських перевезень вантажними 
зменшилось. В той же час, інші зміни в управлінні сектора, зокрема, 
віддання повноважень встановлення тарифів на вантажні залізничні 
перевезення від КМУ до МТЗУ, не позначилось на індикаторі, оскільки за 
відсутності незалежного регулювання така зміна викликає деякі 
зауваження.  

Індикатор у секторі Доріг зріс з 2,29 до 2,37, в основному, завдяки 
покращенню у фінансуванні утримання та будівництва доріг та 
полегшенню доступу до їх інфраструктури. Заплановані реформи у 
секторі мають на меті вдосконалити діяльність та організаційну 
структуру сектора. Окрім цього, уряд також планує розв’язати 
проблему браку коштів за допомогою залучення приватних грошей до 
суспільної інфраструктури.  

Загальний індикатор у секторі Електроенергетики залишився на рівні 
2,56, незважаючи на деякі зміни у тарифній політиці. Протягом періоду, 
що розглядається, тарифи для населення було змінено тричі, 
збільшивши рівень покриття витрат тарифом. КМУ затвердив 
Енергетичну стратегію України до 2030 року, яка, в основному, тільки 
змальовує технічні параметри сектора, що планується досягти, тоді як 
подальші структурні реформи у секторі не обговорюються.  

Індикатор у секторі Газу було зменшено з 2,06 до 2,04, в основному, 
через погіршення платіжної дисципліни та зростання різниці між 
економічно обґрунтованими та фактичними тарифами. Запланована 
тарифна реформа має вдосконалити структуру тарифів; однак вона є 
соціально орієнтованою. Уряд вживає заходи, спрямовані на 
покращення платіжної дисципліни в майбутньому. Окрім цього, 
підписана українсько-російська угода простимулювала уряд думати про 
майбутні реформи, що мають вдосконалити діяльність сектора та 
прискорити комерціалізацію та приватизацію у секторі.  

Загальний індикатор у секторі Водопостачання та водовідведення 
залишився на рівні 1,61, незважаючи на незначні зміни у тарифній 
політиці. КМУ затвердив методологію розрахунку економічно 
обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, 
що закладає підвалини для більш комерційного підходу до 
тарифоутворення у секторі. Уряд також затвердив план першочергових 
заходів реформування сектора, результати виконання якого однак 
залишаються на майбутнє.  
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Рисунок 1  
Індикатори розвитку інфраструктури України, ІЕД 
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2 Історія економічної політики України у 
галузях інфраструктури у 2000 – 2005 рр. 

У 2000 – 2005 рр. не спостерігалось карколомних структурних 
перетворень у галузях інфраструктури . Найбільш лібералізованими 
секторами в Україні залишаються електроенергетика та телекомунікації, 
що відповідає міжнародному досвіду розвитку інфраструктури. 
Більшість реформ у телекомунікаціях було проведено вже до 2000 р. 

Ключовим досягненням у всіх секторах було поборення проблеми 
неплатежів та високого рівня бартерних платежів. Ці проблеми було 
вирішено майже повністю. Сьогодні рівень поточних платежів 
споживачів досягає 100%. Однак проблема виплати старих боргів існує 
й на сьогодні, особливо в електроенергетиці.  

Тарифну реформу було проведено майже в усіх секторах 
інфраструктури крім сектора автодоріг. Реформи просувались у 
напрямку ліквідації перехресного субсидіювання та забезпечення 
покриття тарифами витрат. У 2006 р. тарифна реформа прискорилась у 
відповідь на зовнішній шок зростання цін на енергоносії. Однак і тепер 
процедурі встановлення тарифів бракує прозорості та економічної 
обґрунтованості.  

Незалежні регулятори створені тільки у двох секторах інфраструктури – 
електроенергетиці та телекомунікаціях, що відіграє важливу роль у 
розвитку цих секторів. Однак, в їхній діяльності є деякі недоліки. В 
електроенергетиці діяльність регулятора не підкріплена законом, у 
телекомунікаціях – регулятор не відіграє належної ролі.  

Якщо прослідкувати розвиток секторів окремо, то у телекомунікаціях у 
2000 – 2005 рр. зростала прибутковість інвестицій у локальні мережі та 
збільшувалась участь приватного сектора у галузі. Також було 
вирішено проблему міжгалузевих платежів та з’єднань. Закон «Про 
телекомунікації» був найбільшим досягненням у нормативному 
забезпеченні діяльності галузі. Створення незалежного регулятора у 
галузі – Національної комісії регулювання зв’язку – вдосконалило 
інституційну організацію сектора. З іншого боку, приватизація 
державного монополіста з надання послуг фіксованого зв’язку 
відкладається вже протягом декількох років.  

В електроенергетиці та залізниці головні досягнення спостерігались у 
вдосконаленні організаційної структури галузей, що досягались в 
основному через реформу власності - приватизацію розподільчих 
компаній у електроенергетиці та відокремлення потенційно 
конкуруючих підприємств від залізничного колійного господарства та 
рухомого складу у галузі залізничного транспорту. Збільшення 
приватної участі також спостерігалось у секторі водопостачання та 
водовідведення, але кількість таких випадків надзвичайно мала, щоб 
істотно змінити ситуацію у секторі.  

Процеси децентралізації та комерціалізації у галузях інфраструктури 
останнім часом уповільнились. Створення Енергетичної компанії України 
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змістило у протилежному напрямку раніше проголошений курс 
економічної політики у електроенергетиці у напрямку приватизації та 
розукрупнення. Укрзалізниця все ще залишається підрозділом МТЗУ; 
підприємство досі не корпотатизовано, незважаючи на чисельні 
обіцянки різних урядів зробити це. 

Політика у секторі дорожнього господарства характеризувалась 
вдосконаленням управління, організаційної структури та регуляторного 
середовища. Регуляторні та господарські функції були відокремлені 
одна від одної, більше уваги приділялось проектам концесій, процес 
прийняття рішень став більш прозорим, участь приватного сектора у 
виконанні робіт та наданні послуг транспортування підвищилась. 
Однак, величина індикатора вказує на те, що рівень діяльності сектора 
знаходиться на рівні, нижчому за потенційно можливий, та потребує 
подальшого реформування. Сьогодні найбільшою проблемою у секторі 
автодоріг є проблема недостатнього його фінансування та неадекватної 
тарифної політики.  

Незважаючи на всі успіхи у збиранні платежів, український газовий 
сектор у середині 2006 р. продовжує вирішувати проблеми слабкого 
регуляторного клімату, низьких тарифів та їх викривленої структури, 
відсутності рівного доступу до мереж, низької енергоефективності та 
браку інвестицій. Під впливом зростання ціни на газ у ЄС та з інших 
політичних міркувань, на початку 2006 р. було підписано нову 
українсько-російську угоду. В результаті, Україна отримала вищу ціну 
на імпортний газ, нові умови імпорту газу, нові домовленості транзиту 
газу через територію України. Це підштовхнуло уряд вжити заходів, що 
мають на меті збільшення енергоефективності, покриття тарифами 
витрат, покращення платіжної дисципліни та стимулювання власного 
видобутку газу.  

Найменш розвиненим сектором є сектор водопостачання та 
водовідведення, реформи в якому проходять дуже повільно. Індикатор 
у секторі було підвищено завдяки покращенню збирання платежів та 
підвищенню відповідальності місцевої влади за проблеми сектора. 
Однак, протягом декількох останніх років у секторі не спостерігалось 
жодних серйозних структурних зрушень. Держава демонструвала 
відсутність бачення як вдосконалити регуляторне середовище у галузі. 

Підсумовуючи, деякі реформи та спроби лібералізації відбувались у 
секторах інфраструктури, що зробили внесок до розвитку цих галузей. 
Однак, останнім часом серйозні структурні реформи у галузях не 
проводяться.  
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Економічна політика в галузях 
інфраструктури України, серпень 2005 р. – 
серпень 2006 р. 

Найбільші досягнення економічної політики в інфраструктурних 
секторах мали місце у тарифній політиці. У відповідь на зовнішні 
виклики, уряд був змушений підвищити рівень покриття витрат 
тарифами та знизити рівень перехресного субсидіювання у більшості 
галузей інфраструктури.  

Політика у секторі телекомунікацій у 2005 – 2006 рр. була 
спрямована на інституційне вдосконалення шляхом розширення 
повноважень НКРЗ. Окрім цього, система тарифоутворення тяжіла до 
зменшення перехресного субсидіювання та стимулювання конкуренції 
на ринку. У секторі залізниць рівень покриття тарифами на 
пасажирські перевезення їх фактичних витрат злегка покращився, тоді 
як перехресне субсидіювання пасажирських перевезень дещо зменшилось. 
Політика у галузі доріг покращила фінансування утримання та 
реконструкції доріг та полегшила доступ до інфраструктури. Ситуація у 
секторі електроенергетики залишається незмінною, незважаючи на 
деякі покращення у структурі тарифів. Було прийнято Енергетичну 
стратегію України до 2030 р. Однак вона тільки змальовує технічні 
характеристики сектора, що плануються досягти, тоді як структурні 
реформи у секторі не обговорюються. Ситуація у секторі газу 
погіршилась через зниження платіжної дисципліни та зростання різниці 
між економічно обґрунтованими і фактичними тарифами. В той же час, 
підписана українсько-російська угода змусила уряд думати про 
майбутні реформи, що мають покращити діяльність сектора та 
прискорити його комерціалізацію та приватизацію. У водопостачанні 
та водовідведенні КМУ прийняв методологію розрахунку економічно 
обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, 
що закладає основи більш комерційного підходу до тарифоутворення у 
секторі. Уряд також затвердив план першочергових дій з реформування 
галузі, але результати його виконання можна буде побачити в 
майбутньому.  

3.1 Телекомунікації 

В 2000-2004 рр. номінальний обсяг послуг пошти та телекомунікацій 
збільшився майже втричі з 7 млн. грн. до 20 млн. грн., що в першу 
чергу було зумовлено підвищенням попиту на послуги мобільного 
зв’язку та Інтернет на фоні стабільних і навіть таких, що знижувались, 
цін на послуги. Протягом цього періоду старе обладнання було замінено 
новими технологіями, особливо в секторі телекомунікаційних послуг. 
Відповідно, частка прибутку в доданій вартості збільшилась з 47% в 
2000 році до 65% в 2004 році, в той час як частка чистого обсягу 
податкових відрахувань впала з 14 до 6%.      
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Таблиця 1 
Роль сектору телекомунікацій та пошти в економіці   

      2000 2001 2002 2003 2004 

Випуск  млн. грн. 7 057 8 965 11 587 14 268 19 703 
 % всього випуску 1,6% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 
 % випуску промисловості     5,8% 

Додана вартість  % ВВП 3% 3% 4% 4% 3,6% 
Додана вартість    % випуску 62% 68% 69% 67% 63% 
Структура доданої 
вартості: 

     
 

Оплата праці 
% доданої 

вартості сектора 
39% 36% 36% 34% 29% 

Валовий прибуток, 
змішаний доход 

% доданої 
вартості сектора 

47% 56% 52% 56% 65% 

Податки за 
виключенням субсидій 
на виробництво та 
імпорт 

% доданої 
вартості сектора 14% 8% 11% 11% 6% 

Зайнятість тис. чоловік 256 256 255 252 254 
 % всього зайнятих 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 
Середня заробітна 
плата 

грн. 
317 402 469 548 710 

Експорт  млн. грн. 484 499 475 443 665 
 % загального експорту 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 
 % випуску сектора 6,9% 5,6% 4,1% 3,1% 3,4% 
Імпорт  млн. грн. 539 542 533 421 558 
 % загального імпорту 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 
 % випуску сектора 7,6% 6,0% 4,6% 3,0% 2,8% 
Експорт/імпорт індекс 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 
Джерело: Державний комітет статистики, власні розрахунки  

Найбільш динамічними сегментами ринку є послуги мобільного зв’язку 
та Інтернету, що головним чином зумовлено зростанням доходів 
населення (див. рисунок 2). Згідно з даними Держкомстату кількість 
користувачів цими послугами сягнула 33 млн. осіб в березні 2006 р., в 
той час як кількість користувачів послугами фіксованого зв’язку 
дорівнює лише 12 млн. осіб. 
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Рисунок 2 
Доходи3 телекомунікаційного сектора, кумулятивні показники, млн. грн.  
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Джерело: Державний комітет статистики 

Укртелеком залишається монополістом на ринку місцевого та 
міжнародного зв’язку. Після злиття Укртелекому з Утелом їх спільна 
частка дорівнює 90% на ринку місцевих та міжнародних дзвінків. 
Іншими постачальниками послуг фіксованого зв’язку є Оптіма, Фарлеп, 
Велтон, але разом їх частка на ринку нижча за 10%. 

На ринку мобільного зв’язку спостерігається достатньо високий рівень 
конкуренції, а кількість абонентів постійно зростає. Основними 
гравцями на ринку є українські та іноземні компанії такі як Київстар, 
УМЗ (разом з їхніми віртуальними оператори Djuice та Jeans), Life та 
інші. Нещодавно новий російський мобільний оператор Білайн вийшов 
на український ринок. Сьогодні, кількість абонентів мобільного зв’язку 
перевищує 30 млн. осіб, що складає 70% українського населення. 
Інтернет ринок також розвивається дуже швидко. Тим не менш, 
незважаючи на те, що він має деякі конкурентні ознаки, спектр послуг 
на цьому сегменті ринку залишається досить обмеженим, а їх якість 
досить низькою.   

2.1.1 Реформи, серпень 2005 р. - серпень 2006 р. 

З серпня 2005 року до серпня 2006 було прийнято близько 50 
законодавчих актів в сфері телекомунікацій, які містили, серед іншого, 
положення щодо регулювання граничних тарифів за користування 
послугами електронного телекомунікаційного зв’язку для монополістів, 
а також зміни до процедури ліцензування. Найбільш важливим є те, що 
було затверджено Концепцію розвитку сектора телекомунікацій в 

                                          
3 Показник надходжень надається разом з ПДВ та до оподаткування 
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Україні до 2010 року.4 Концепція визначає основні напрямки розвитку 
сектора з намірами впровадження довгострокового планування, що 
повинне підвищити рівень конкуренції у секторі. Документ знову 
визначає монопольне становище Укртелекому на постачання послуг 
фіксованого зв’язку, але запроваджує систему перегляду тарифів для 
того, щоб поступово наблизитись до рівня покриття витрат та зниження 
перехресного субсидування. Це дозволило нам підвищити індикатор 
“цінової політики природної монополії” з рівня 3,0 до рівня 3,3. 

Наміри балансувати тарифи також вимагають від уряду затвердити 
відповідне законодавство, що регулює встановлення тарифів. Першим 
кроком було затвердження нового тарифного плану в липні 2006 р., яке 
дозволяє Укретелекому підвищити тарифи на послуги місцевого зв’язку 
в два етапи: спочатку на 35%, а потім ще на 15%. Одночасно, вартість 
міжнародних дзвінків буде знижено, що зменшить рівень перехресного 
субсидування. Загалом, враховуючи великий обсяг політичної роботи, 
яку треба ще провести, питання наскільки Концепція вплине на 
подальший розвиток сектора телекомунікацій, зокрема на підвищення 
якості послуг та покращення конкуренції, залишається відкритим.   

У 2005 р. відбулось злиття Укртелекому з Утелом - компанією, що 
займає майже 100% ринку вихідних та 75% вхідних міжнародних 
дзвінків та 40% загального ринку послуг міжнародного зв’язку в 
Україні. Було створено вертикально інтегровану телекомунікаційну 
компанію. Метою цієї реорганізації було підвищення вартості 
Укртелекому напередодні приватизації. Злиття Укртелекому з Утелом не 
було оскаржено АМК. Більше того, в травні 2006 р. Господарський суд 
м. Києва вилучив Укртелеком з переліку компаній, що займають 
монопольне становище в Україні, на що АМК дав свою згоду.    

Також Укртелеком отримав ліцензію мобільного зв’язку третього 
покоління (3-G) поза конкурсом. Незважаючи на спроби інших 
невеликих операторів оскаржити відповідне рішення НКРЗ, воно 
залишилось без змін. Це створює певні проблеми для розвитку 
майбутньої конкуренції на цьому сегменті ринку.  Разом з тим, 
очікується, що ліцензія 3-G підвищить потенційну приватизаційну 
вартість компанії на 400-500 млн. доларів США. 

Розвиток IP-телефонії, що був призупинений до цього моменту, був 
частково відновлений коли Національна комісія з регулювання зв’язку 
(НКРЗ) - нещодавно створений регулятор ринку телекомунікацій – 
надала перші ліцензії. Тим не менш, у зв’язку з тим, що процедура 
ліцензування та умови залишаються дещо складними, незрозуміло, чи 
буде цих змін достатньо для того, щоб забезпечити розвиток ІР-
телефонії як вартого на увагу замінника послуг фіксованого зв’язку. 

Окрім першого успіху, пов’язаного з ліцензуванням надання послуг ІР-
телефонії, НКРЗ ще не має значного впливу на ринок. Це головним 
чином пов’язане з організаційними проблемами та непрозорістю 
процедур. Таким чином, показники “прозорість” та “регулювання 
доступу до мереж” покращились лише трохи до рівня 2,7 та 2,3 
відповідно. Більш того, оскільки рішення НКРЗ залишаються 

                                          
4  Розпорядження КМУ “Про затвердження концепції розвитку сектора 

телекомунікацій в Україні до 2010 року” № 316-p від 07.06.2006. 
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заполітизованими, Комісія не може сприйматись як незалежний 
регуляторний орган. Враховуючи все сказане вище, загальний 
показник сектора телекомунікацій підвищився з 2,4 до 2,5 головним 
чином, завдяки покращенню процедур монопольного ціноутворення, а 
також підвищенню прозорості регулювання.         

2.1.2 Необхідні реформи 

Приватизація Укртелекому декілька разів відкладалась, а закон, який 
визначає умови приватизації цього підприємства блокувався в 
парламенті. До сьогоднішнього дня процес прийняття рішень в значній 
мірі залишався залежним від інтересів окремих політичних та 
економічних груп, що підриває процес ефективного конкурентного 
розвитку сектора. 

Покращення якості послуг є першочерговою необхідністю не тільки для 
послуг телекомунікацій, але й для Інтернет послуг. Цього можна 
досягти завдяки підвищенню конкуренції. Тим не менш, політика поки 
що недостатньо спрямована на досягнення цієї мети та залишається 
залежною від інтересів окремих груп.   

3.2 Залізниця та транспорт 

Транспорт відіграє важливу роль як у галузях послуг, так і в економіці в 
цілому. Галузь є другим найважливішим сектором у послугах після 
торгівлі. Її частка у загальному випуску секторів послуг складала від 
21% до 24% протягом останніх років. У загальному випуску частка 
транспорту складає близько 7%. Розподіл доданої вартості непостійний. 
У 2000-2001 роках та у 2004 році більшу частку доданої вартості 
підприємства отримували як валовий операційний надлишок, тоді як у 
2002 і 2003 роках значна частка доданої вартості розподілялась як 
винагорода працівникам (47-50%). Найменшою часткою є чисті 
відрахування до Державного та місцевих бюджетів (10-11%).  

Залізничний транспорт є найважливішим видом транспорту. Він 
забезпечує 45-49% загального вантажообороту, та 45% загального 
пасажирообороту.   

Таблиця 2 
Роль сектора транспорту в економіці  

      2000 2001 2002 2003 2004 

Випуск  млн. грн. 28 771 35 520 38 353 49 155 59 554 
 

 
% всього 
випуску 7% 7% 7% 7% 7% 

 % випуску промисловості 24 24 21 22 17 
Додана вартість  % ВВП 10% 11% 10% 11% 10% 
Додана вартість    % випуску 62% 61% 59% 59% 58% 
Структура доданої 
вартості: 

 
     

Оплата праці 
% доданої 

вартості сектора 37% 38% 50% 47% 39% 
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Валовий прибуток, 
змішаний доход 

% доданої 
вартості 
сектора 51% 47% 40% 44% 50% 

Податки за 
виключенням субсидій 
на виробництво та 
імпорт 

% доданої 
вартості сектора 11% 16% 11% 10% 11% 

Зайнятість тис. чоловік 850 791 759 742 719 
 % всього зайнятих 6% 6% 6% 6% 6% 
Середня заробітна 
плата 

грн. 
338 479 607 731 890 

Експорт  млн. грн. 15 886 15 903 18 576 20 008 23 189 
 % загального експорту 15% 14% 15% 13% 11% 
 % випуску сектора 55% 45% 48% 41% 39% 
Імпорт  млн. грн. 3 400 2 196 3 469 4 805 11 226 
 % загального імпорту 3% 2% 3% 3% 6% 
 % випуску сектора 12% 6% 9% 10% 19% 
Експорт/імпорт індекс 4,7 7,2 5,4 4,2 2,1 
Джерело: Державний комітет статистики, власні розрахунки  

Держава монополізувала залізничні перевезення в Україні. Шість 
регіональних залізниць контролюються Державною адміністрацією 
залізничного транспорту (Укрзалізниця), що інтегрована до 
Міністерства транспорту та зв’язку. Колійне господарство, пасажирські 
та вантажні перевезення сильно інтегровані. Укрзалізниця також є 
власником допоміжних залізничних підприємств та досить значної 
соціальної інфраструктури. Доходи Укрзалізниці (УЗ) складали 1,8 
млрд. грн. у 2005 р.  

3.2.1 Реформи, серпень 2005 р. – серпень 2006 р. 

Протягом періоду, що розглядається, найважливіші зміни у галузі 
залізниць стосувались тарифоутворення та управління українськими 
залізницями.  

Міністерство транспорту та зв’язку України (МТЗУ) розділило посади 
першого заступника міністра та генерального директора Укрзалізниці 
(УЗ), призначивши різних осіб на ці посади. Хоча це є кроком у 
правильному напрямку, оскільки веде до відокремлення комерційної 
діяльності від політично вмотивованої, він не був закріплений 
відповідним наказом чи законом і, таким чином, не може вважатись 
суттєвим досягненням. Таким чином, індикатор «діяльність природної 
монополії» залишається на рівні 1,7. 

Згідно з рішенням КМУ, починаючи з травня 2006 р., МТЗУ отримало 
право встановлювати тарифи на залізничні вантажні перевезення, що 
мають бути погоджені з Міністерством економіки та Міністерством 
фінансів. Раніше, пропозиції МТЗУ щодо тарифів затверджувались КМУ. 
Це рішення є незначним, але позитивним кроком, оскільки тепер у 
процесі затвердження тарифів беруть участь тільки сторони, на які ці 
рішення мають прямий вплив, , що обмежить вплив традиційно 
популістських міністерств. Однак за відсутності конкуренції та 
незалежного регулятора у галузі, залишається можливість 
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встановлення тарифів на користь інтересів Укрзалізниці для того, щоб 
збільшити її прибутки для фінансування проектів сумнівної економічної 
доцільності.  

Рівень перехресного субсидіювання пасажирських перевезень 
вантажними дещо зменшився після 50%-го підвищення тарифів на 
внутрішні пасажирські перевезення. Відповідний наказ МТЗУ також 
передбачає наступне підвищення тарифів у січні, квітні та липні 2007 р. 
на 10 % кожного разу. Підвищення тарифів збільшило рівень покриття 
витрат, однак все одно тарифи на пасажирські перевезення 
залишаються нижчими за витрати. Збільшення рівня покриття витрат 
тарифами та зменшення рівня перехресного субсидіювання дозволило 
нам збільшити індикатори “політичні міркування чи регуляторний 
орган” та “цінова політика природних монополій” до 1,7 та 2,3 
відповідно. Очікується, що у 2006 р. втрати від пасажирських 
перевезень перевищать позначку у 3 млрд. грн., що на 600 млн. грн. 
більше за збитки у 2005 р. Головною причиною збільшення збитків є 
підвищення витрат на енергоносії та працю. Як це відбувається щороку, 
держава не сплачує у повному обсязі своїх зобов’язань щодо 
компенсації пільгових перевезень. У першому кварталі 2006 р. держава 
компенсувала тільки 19,7 млн. грн., що складає 20% від загальної суми 
нарахувань. На 1 вересня заборгованість держави склала 162 млн. грн. 

Рисунок 3 
Прибуток Укрзалізниці, млн. грн.  

83

346
458

1764

1900

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 план 2006

млн. грн.

 

Джерело: Міністерство транспорту та зв’язку 
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Незважаючи на збитковість пасажирських перевезень, у 2005 р. чистий 
прибуток УЗ суттєво зріс, в основному, через підвищення тарифів на 
залізничні перевезення у 2005 р.5 та скорочення витрат. 

Затверджений фінансовий план для УЗ на 2006 р. передбачає 
зростання прибутку підприємства на 7%. План переглядався декілька 
разів через суперечності між Міністерством фінансів та УЗ. В результаті, 
в останній версії фінансового плану витрати було суттєво скорочено, в 
основному, через скорочення витрат на різні програми соціальної 
підтримки працівників УЗ.  

МТЗУ розробив проект нового Збірника тарифів на залізничні вантажні 
перевезення. Нові тарифи будуть відповідати вимогам СОТ, зокрема в 
тому, що тарифи на внутрішні, експортні та імпортні перевезення мають 
бути однаковими. 

Підсумовуючи, загальний індикатор для сектора залізниць дещо зріс з 
1,78 до 1,80 завдяки змінам у тарифній політиці. 

3.2.2 Необхідні реформи 

МТЗУ та УЗ оголосило наміри про корпоратизацію Укрзалізниці. УЗ 
планується перетворити на акціонерне товариство, 100% акцій якої 
належатиме державі. Результати від запровадження таких планів 
будуть відомі у майбутньому. Проте, до порядку денного необхідно 
внести більш амбіційні реформи. Спершу, необхідно створити 
незалежну комісію, що встановлюватиме тарифи, таким чином 
балансуючи інтереси всіх зацікавлених сторін у секторі. Процедура 
встановлення тарифів повинна стати передбачуваною та економічно 
обґрунтованою, що буде не тільки гарантувати достатньо високі 
тарифи, необхідні для підтримки діяльності та розвитку Укрзалізниці, а 
також припинити практику використання тарифів як засобу легкого 
залучення фінансових ресурсів. Нарешті, необхідно стимулювати 
конкуренцію у залізничному секторі, особливо у сфері вантажних 
перевезень. При цьому, спершу необхідно вирішити проблему виходу 
на ринок нових операторів та гарантувати рівний доступ до залізничної 
інфраструктури, чим також має займатись незалежна регулярна комісія. 

3.3 Автомобільні дороги 

3.3.1 Реформи, серпень 2005 р. – серпень 2006 р. 

Протягом серпня 2005 – липня 2006 рр., в автодорожньому секторі 
уряд приділяв значну увагу фінансуванню ремонту, реконструкції та 
будівництва доріг, що є частинами транснаціональних коридорів. Уряд 
також окреслив план реформ, що передбачає адаптацію стандартів 
доріг України та їх інфраструктури до стандартів Європейського Союзу. 
На сьогодні, уряд готує законодавчу базу, що надасть можливість 
використовувати механізм державно-приватного партнерства в Україні. 

                                          
5  Див. Фердинанд Павел, Іван Полтавець, Ганна Чухай, Олег Шеремет, 

Моніторинг інфраструктури України, № 7, серпень 2005 
(http://ier.org.ua/imu/imu_7_ua.pdf) 
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Більш того, уряд також планує реструктуризацію сектора, що 
передбачає покращення управління, підвищення ефективності 
регуляторного середовища та покращення фінансового стану сектора.  

Протягом серпня 2005 - серпня 2006 рр., уряд затвердив дві основні 
програми, що визначають подальший розвиток сектора: 

1. Державну програму розвитку автомобільних доріг загального 
користування на 2005 - 2010 рр., 

2. Державну програму розвитку національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 рр. 

Державну програму розвитку автомобільних доріг загального 
користування на 2005 - 2010 рр. було затверджено 3 серпня 2005 р. 
Програма визначає основні напрями розвитку дорожнього сектора та 
його управління. Документ чітко визначає обсяги, джерела та напрямки 
фінансування, що є необхідними для запровадження стратегій розвитку 
сектора включаючи ті, що вже окреслено в інших законодавчий 
документах. Програма передбачає, що протягом 2005-2010 рр. майже 
50,9 млрд. грн. буде направлено на побудову та ремонт доріг. Протягом 
цих 5 років, з Державного та місцевих бюджетів має бути витрачено 37 
млрд. грн. Решта коштів має бути залучена у вигляді кредитів 
міжнародних організацій та під концесії. Обсяг видатків для 
фінансування дорожнього сектора у 2006 р. є співставним із 
фінансовим планом, затвердженим у програмі. Це було досягнуто також 
шляхом направлення до сектора 100% акцизного збору та ввізного 
мита, встановленого на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до 
них.  

Таблиця 3 
Фінансування утримання та будівництва доріг за рахунок Державного бюджету 
(млн. грн.) 

 2000 2002 2004 2005 2006 
Проект закону про Державний 
бюджет 

0,5 0,6 1,6 2,9 4,7 

Затверджений закон про 
Державний бюджет 

0,5 0,7 2,2 3,1 4,6 

Виконано  0,6 1,0 5,3 3,6 n/a 
Виконано, % від ВВП 0,4 0,4 1,5 0,8 0,9* 

Джерело: Закони та проекти законів про Державний бюджет, Казначейські 
звіти щодо виконання Державного бюджету 

Примітка: *для 2006 року надано заплановані показники.  

Державну програму розвитку національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 рр. було затверджено 
в квітні 2006 р. Програма передбачає розвиток національної мережі 
міжнародних транспортних коридорів та покращення технологій 
міжнародних перевезень. Вона також визначає адаптацію Українських 
стандартів до стандартів Європейського Союзу. Зокрема планується 
розробити нові стандарти для будівництва доріг, інфраструктури доріг 
та використання дорожніх знаків. Більше того, програма передбачає 
спрощення митних процедур. Вартість запровадження програми було 
встановлено на рівні 15,8 млрд. грн. Близько 3 млрд. грн. з цієї суми 
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мають надійти з Державного бюджету, а решта залучена у формі 
приватних інвестицій.  

Взагалі, визначення середньострокових фінансових планів та планів 
розвитку є важливою передумовою ефективності секторної політики. 
Відповідно, обидві програми будуть відігравати важливу роль у 
подальшому розвитку української інфраструктури доріг. Обидві 
програми також передбачають залучення значного обсягу приватних 
інвестицій задля фінансування інвестиційних планів. Зокрема, уряд 
планує реалізувати значні проекти на основі державно-приватного 
партнерства (ДПП), включаючи такі автотраси як Київ-Вінниця, Харків-
Сімферополь-Севастополь та дорогу від Харкова до кордону Росії. 
Проте, зважаючи на попередній досвід України у використанні різних 
механізмів ДПП, успішне запровадження програм залишається під 
питанням, поки країна не розробить законодавчу базу та не буде 
орієнтуватись на комерційні пріоритети при прийнятті рішень щодо 
об‘єктів інфраструктури, що фінансуються за приватні кошти.  

3.3.2 Необхідні реформи 

Оскільки проблема недофінансування розвитку доріг все ще є 
важливою проблемою в умовах обмеженості суспільних коштів, уряд 
має сконцентрувати зусилля на пошуку можливостей залучення 
приватного капіталу для фінансування утримання та побудови 
автомобільних доріг.  

Для досягнення цієї мети уряд повинен розробити привабливу 
законодавчу базу для концесій та інших форм ДПП. Очікується, що 
проект відповідного закону, що на даний момент готується, має 
покращити ситуацію.  

Ефективність утримання та побудови доріг може бути також покращено. 
Для цього потрібно реорганізувати цей сектор. Зокрема, регуляторні 
функції та функції управління мають бути розділені. На даний момент, 
уряд спланував порядок реформ реорганізації українського сектора 
доріг. В результаті запланованої реформи, роль “Укравтодору” має бути 
змінено. Зокрема, обов‘язки “Укравтодору” мають бути звужені до 
функцій досліджень та розробок, експертизи та контролю використання 
доріг. Функції використання доріг та їх побудови мають бути передані 
до підприємств сектора (включаючи комерційні) на тендерній основі.  

Більш того, процес корпоратизації всіх державних підприємств 
дорожнього сектора має бути прискореним. 

3.4 Електроенергетика 

Хоча енергетичний сектор дуже важливий для функціонування 
економіки, його частка у виробництві стійко зменшується зі зростанням 
інших секторів. У 2000-2004 рр. частка випуску сектора у загальному 
випуску знизилася з 4,2% до 2,5%, у випуску промисловості – з 7,9% 
до 4,8%. Структура доданої вартості змінилась у 2003 р. До цього року 
більша частка доданої вартості розподілялась як валовий операційний 
надлишок (73%-65%). У 2004 р. більшість доданої вартості було 
розподілено як винагороду працівникам (56%). Найменша частка 
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доданої вартості розподіляється як чисті відрахування до бюджетів. 
Електроенергетика – чистий експортер, з часткою експорту на рівні 2-
3% від загального випуску. 

Таблиця 4 
Роль сектора електроенергетики в економіці   

      2000 2001 2002 2003 2004 

Випуск  млн. грн. 18333 19557 19764 20561 22703 
 % всього випуску 4.2% 3,7% 3,5% 3,0% 2,5% 
 % випуску промисловості 7.9% 7,1% 6,6% 5,6% 4,8% 
Додана вартість  % ВВП 5,2% 4,6% 4,2% 3,6% 3,1% 
Додана вартість/випуск    % 48% 48% 48% 47% 48% 
Структура доданої вартості:       

Оплата праці 
% доданої 

вартості сектора 21% 26% 33% 35% 56% 
Валовий прибуток, 
змішаний доход 

% доданої 
вартості сектора 73% 72% 65% 65% 36% 

Податки за виключенням 
субсидій на виробництво 
та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 6% 2% 2% 0% 8% 

Зайнятість* тис. чоловік 521 526 528 529 533 
 % всього зайнятих 3,8% 4,1% 4,3% 4,5% 4,8% 
Середня заробітна плата* грн. 371 476 562 651 767 
Експорт  млн. грн. 529 389 387 608 639 
 % загального експорту 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 
 % випуску сектора 2,9% 2,0% 2,0% 3,0% 2,8% 
Імпорт  млн. грн. 11 16 15 14 2 
 % загального імпорту 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 % випуску сектора 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Експорт/імпорт індекс 48,1 24,3 25,8 43,4 319,5 
Джерело: Державний комітет статистики, власні розрахунки  
Примітка: * дані в цілому для секторів газопостачання, водопостачання та 
електропостачання. 

Держава володіє контрольними пакетами акцій всіх окрім однієї 
генеруючої компанії. Ці пакети акцій управляються ДАК “Енергетична 
компанія України”, за винятком частки у чотирьох атомних 
електростанціях, якими управляє державна компанія “Енергоатом”. 
Більшість споживачів електроенергії, включаючи домогосподарства, 
отримають електроенергію за регульованим тарифом від регіональних 
розподільчих компаній (обленерго), але промислові споживачі можуть 
обрати альтернативних постачальників, що постачають електроенергію 
за нерегульованими тарифами. Протягом останніх років частка ринку 
незалежних постачальників більш ніж подвоїлась, з близько 6% в 2002 
р. до 14% в кінці 2004 р.6 

                                          
6  Більш детальну інформацію про сектор електроенергетики України див. у 
консультативній роботі ІЕД/НКГ V8 “Енергетичні реформи ЄС: взірець для 
України!”  
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3.4.1 Реформи, серпень 2005 р. – серпень 2006 р. 

Протягом періоду, що розглядається, відбулись деякі зміни в управлінні 
та регулюванні сектора електроенергетики. Головні зміни, що 
спостерігались у тарифній політиці сектора, були викликані зовнішнім 
ціновим шоком на енергоносії.  

У відповідь на підвищення ціни на імпортний газ на 60% на початку 
2006 р. незалежний регулятор, НКРЕ, схвалив збільшення тарифів на 
електроенергію для домогосподарств. З травня 2006 р. тарифи було 
підвищено на 25% для того, щоб поліпшити рівень покриття тарифом 
фактичних витрат. Незважаючи на таке підвищення, тарифи для 
домогосподарств все ще залишились на 44%7 нижчими за фактичні 
витрати на генерацію та розподілення електроенергії. НКРЕ має намір 
привести тарифи до рівня покриття їх вартості та позбавитись 
перехресного субсидіювання у галузі. Його план перегляду тарифів 
передбачає 25% збільшення тарифів раз на півроку, починаючи з 
вересня 2006 р. до квітня 2008 р. Це означає, що тарифи для 
домогосподарств підвищаться до 0,476 грн. за кВт/год8 (0,094 дол. 
США), що на 40% перевищує поточний рівень економічно 
обґрунтованих витрат, задекларований НКРЕ. Графік підвищення 
тарифів враховує очікуване підвищення ціни на імпортний газ і тому 
більш адекватно відображає довгострокові граничні витрати постачання 
електроенергії. Оскільки загальний рівень покриття тарифом витрат 
збільшився, індикатор “політичні міркування чи регуляторний орган” 
було збільшено до 3,3. 

З серпня 2005 р. до квітня 2006 р. тарифи для промислових споживачів 
зросли в середньому на 19% в основному через зростання ціни на 
оптовому ринку (більше ніж на 30%) та в результаті виконання 
постанови КМУ минулого року “Про перехід до єдиних тарифів на 
електричну енергію, що відпускається споживачам”.9 Незважаючи на 
обіцянки, що в деяких регіонах тарифи знизяться в результаті 
виконання цієї постанови, тарифи зросли в усіх регіонах через 
зростання цін на газ у 2006 р. Як було зазначено у минулому випуску 
МІУ,10 ця ініціатива запровадила перехресне субсидіювання між 
регіонами, що протирічить логіці економічно обґрунтованих тарифів та 
зменшує стимули скорочувати споживання енергоносіїв та скорочувати 
загальні витрати. 

                                          
7  Згідно з інформацією НКРЕ економічно обґрунтований тариф складає 0,3425 
грн. за кВт/год (близько 0,07 дол. США) 

8  0,195*(1,25)4=0,476 грн. за кВт/год. 
9  Постанова КМУ № 745, постанови НКРЕ. 
10 Див. для більш детальної інформації Фердинанд Павел, Іван Полтавець, 
Ганна Чухай, Олег Шеремет, Моніторинг інфраструктури України, №7, 
серпень 2005 (http://ier.org.ua/imu/imu_7_ua.pdf). 
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Рисунок 4 
Тарифи на електроенергію для різних груп споживачів 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

Квт.-06 Трв.-06 Чер.-06 Вер.-06

Домогосподарства
Середній для промисловості, 1 клас 
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грн за квт/год

 
Джерело: Энергобизнесс, власні розрахунки  
Примітка:  1 клас промислових споживачів: споживачі, що отримують 

електроенергію під напругою вище за 27,5 кВт або споживають 
більше ніж 150 млн. кВт/год на місяць;  

 2 клас промислових споживачів: споживачі, що отримують 
електроенергію під напругою менше ніж 27,5 кВт. 

Обговорення доцільності такого рішення і досі тривають, насамперед 
через чисельні незадоволення промислових споживачів. У відповідь на 
критику, з вересня 2006 р. НКРЕ запровадила 10% знижку до єдиних 
тарифів для великих промислових споживачів, що споживають більш 
ніж 50 млн. кВт/год за місяць. Перелік таких споживачів складається з 
23 компаній. Таке рішення однак не вирішує проблеми регіонального 
перехресного субсидіювання та економічної обґрунтованості тарифів. 
Навпаки воно може спровокувати зловживання владою та корупцію при 
включенні чи виключенні того чи іншого підприємства до переліку.    

В першій половині 2006 р. спостерігалось погіршення платіжної 
дисципліни, що загалом пов’язано зі зростанням тарифів на 
електроенергію. Загальна заборгованість споживачів зросла на 4,2% і 
на 1 липня 2006 р. складала близько 12 млрд. грн. Найбільшими 
боржниками залишаються підприємства комунального господарства та 
вугільні шахти. У відповідь на зростаючу заборгованість, НКРЕ 
намагається запровадити “дискретне постачання електроенергії”, що 
означає постачання електроенергії відповідно до фактичного рівня 
оплати.  
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Ситуація з міжгалузевими платежами суттєво не змінилась. У першій 
половині 2006 р. учасники оптового ринку електроенергії зробили 
взаємних розрахунків на суму 237,7 млн. грн. з 5-6 млрд. грн. платежів 
запланованих відповідно до схеми реструктуризації старої 
заборгованості, затвердженої законом “Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-
енергетичного комплексу”.11 Загальна заборгованість між споживачами 
електроенергії, генеруючими компаніями, розподільчими компаніями та 
оптовим ринком складає майже 18 млрд. грн. Термін виконання 
положень закону подовжено до кінця 2006 р., тоді як спочатку його дія 
мала завершитись до серпня 2006 р.  

Таблиця 5 
Споживання електроенергії за групами споживачів 

 
Січ.-Чер. 2006 
р., млн. кВт/год 

%, дпр 

Частка у 
загальному 
споживанні, 

% 

Загальне споживання  72261,9 3,7 100 
Промисловість 39243,3 0,0 54,3 
Металургія 20658,0 -0,6 28,6 
Паливна  5133,9 -1,0 7,1 
Хімічна та нафтопереробна  3668,5 -3,2 5,1 
Машинобудування 3549,1 -0,5 4,9 
Харчова 2067,6 7,1 2,9 
Будівні матеріали 1382,7 10,3 1,9 
Інші 2783,5 2,3 3,9 

Сільське господарство 1743,0 3,4 2,4 
Транспорт 4873,6 4,1 6,7 
Будівництво  562,2 13,0 0,8 
ЖКГ 8469,6 7,5 11,7 
Інші непромислові споживачі 2627,6 8,6 3,6 
Домогосподарства 14742,6 10,8 20,4 
Джерело: Энергобизнесс 

КМУ затвердив Енергетичну стратегію України до 2030 р. Цей документ 
не запроваджує нових принципів розвитку енергетичного сектора у 
ринковій економіці, а тільки описує технічні параметри, які планується 
досягти. Також, ця стратегія не містить опису інструментів економічної 
політики для того, щоб досягти задекларовані амбіційні плани. Однак 
факт затвердження стратегії демонструє початок суспільних обговорень 
розвитку енергетики України.  

В кінці 2005 р. було підписано Меморандум про партнерство у галузі 
енергетики між Україною та ЄС, в якому Україна затвердила свої наміри 
привести свою енергетичну політику у відповідність до європейських 
стандартів. Це означає, що на українському ринку, зокрема оптовому 
ринку електроенергії, потрібно виконати директиви ЄС щодо відкритості 

                                          
11  №2711-IV, від 23 червня 2005 р. 
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ринку та доступу третіх сторін до мереж, що дозволить ринку виграти 
від конкуренції на ньому.  

Підсумовуючи, індикатор в електроенергетиці залишився незмінним на 
рівні 2,56, незважаючи на деякі покращення у тарифній політиці. 

3.4.2 Необхідні реформи  

Нагальним кроком є підтримка чітких заходів, спрямованих на 
покращення платіжної дисципліни. Це включає тарифну реформу, 
подальше зменшення перехресного субсидіювання та створення 
зрозумілої стратегії розвитку сектора, зокрема зобов’язання щодо 
продовження приватизації. Поки що організаційна інерція та брак 
конкуренції, що доповнюється тенденціями централізації, може 
призвести до зниження ефективності використання ресурсів. У випадку, 
якщо уряд обере напрямок більшого залучення приватного сектора у 
галузь, вигоди у вигляді вищої ефективності будуть більшими. Однак, 
для залучення приватного капіталу у сектор система регулювання має 
бути підсилена конкуренцією та інвестиційними стимулами. 

3.5 Газ 

Газовий сектор є одним із стратегічних секторів економіки України. 
Частка природного газу у споживанні енергетичних ресурсів становить 
близько 50%. Україна має значні ресурси природного газу та добре 
розвинуту газотранспортну інфраструктуру. Проте, малі обсяги газу, що 
видобуваються в Україні, та високий ступінь неефективності 
використання енергії робить Україну залежною від імпорту 
енергетичних продуктів.  

Національна акціонерна компанія НАК Нафтогаз України домінує на 
українському ринку природного газу. Компанія представляє собою 
вертикально інтегровану нафтогазову компанію, що відповідає за 
розробку, виробництво, транспортування, продаж та зберігання газу. 
Діяльність Нафтогазу регулюється декількома урядовими організаціями, 
включаючи Міністерство палива та енергетики, Міністерство економіки, 
Державний комітет природних ресурсів та НКРЕ, яка вповноважена 
встановлювати ціни та тарифи. Діяльність з транзиту газу регулюється 
міжнародними угодами, які також визначають мінімальні обсяги, ціну та 
загальні умови транзиту. Протягом останнього часу роль інших 
компаній на ринку зростає. УкрГазЕнерго (яка на 50% належить 
Нафтогазу) постачає газ промисловим споживачам та деяким 
комунальним підприємствам. Обсяги газу, що видобуваються 
незалежними кампаніями, зростають. Незалежні кампанії, що 
видобувають газ, такі як Cardinal Resources та Regal Petroleum, 
постачають свій газ промисловим споживачам через спільні 
підприємства та угоди про спільну діяльність.  
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Таблиця 6 
Роль сектора газопостачання в економіці  

     2000 2001 2002 2003 2004 

Випуск  млн. грн. 2075 2367 2439 2112 2129 
 % всього випуску 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 
 % випуску промисловості 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 
Додана вартість  % ВВП 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 
Додана вартість   % випуску 39,7 42,9 52,7 53,8 52,1 
Структура доданої вартості:       

Оплата праці 
% доданої 

вартості сектора 54 58 56 68 75 
Валовий операційний 
надлишок 

% доданої 
вартості сектора 36 35 16 2 1 

Податки за виключенням 
субсидій на виробництво 
та імпорт 

% доданої 
вартості сектора 9 7 28 30 24 

Зайнятість* тис. чоловік 521 526 528 529 533 
 % всього зайнятих 3,8 4,1 4,3 4,5 4,8 
Середня заробітна плата* грн. 371 476 562 651 767 
Джерело: Державний комітет статистики, власні розрахунки. 
Примітка: * дані в цілому для секторів газопостачання, водопостачання та 
електропостачання. 

Індикатори, що характеризують сектор розподілення газу, 
представлено в Таблиці 6. Протягом 2000-2004 р., частка випуску 
сектора розподілення газу в загальному та промисловому випуску 
скоротилась майже вдвічі до 0,2% та 0,4% відповідно. Частка доданої 
вартості сектора зменшилась з 0,5% загальної доданої вартості у 2000 
р. до 0,3% у 2004 р. Відношення доданої вартості до обсягу випуску 
розподілення газу зросло протягом 2000-2004 рр. з 39,7% до 52,1%. 
Зміна структури доданої вартості, що включає різке скорочення 
валового операційного надлишку (з 36% до 1%), майже подвійне 
збільшення ваги податків (до 24%) та частки обсягів оплати праці (з 
54% до 75%), супроводжувалась зростанням рівня заробітної плати, 
небажанням уряду переглядати тарифи та скороченням податкових 
пільг зі сплати ПДВ.  

3.5.1 Реформи, серпень 2005 р. - серпень 2006 р. 

Зважаючи на тенденцію підвищення цін на газ на ринках ЄС та 
політичні причини, Росія та Україна підписали нову газову угоду 4 січня 
2006 р. Відповідно до цієї Українсько-Російської газової угоди для 
України було встановлено вищі ціни на газ, що імпортується з Росії та 
країн Каспійського моря, та також визначено нові умови імпорту газу та 
його транзиту через територію України.  

Зовнішній шок мотивував уряд України підвищити тарифи для всіх груп 
споживачів газу та вжити заходів для посилення платіжної дисципліни, 
сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій та підсилення 
видобування, розробки та використання національних родовищ газу. 
Проте, досі замало уваги приділяється комерціалізації та організації 
сектора, бюджетному фінансуванню субсидій, регуляторному та 
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інституціональному розвитку. Непрозорість та обмеження конкуренції 
залишаються характерними для газового сектора.  

Угода 

Підписана угода встановлює нові умови імпорту та транзиту газу через 
територію України. Перелік основних умов поставки газу включає 
підвищення ціни на імпортний газ, підвищення тарифів за транзит та 
зберігання газу у газосховищах, а також введення нового продавця 
газу на українському оптовому ринку.  

Відповідно до угоди, з початку 2006 року, сплата за транзит газу через 
територію України має здійснюватись у грошовій формі, а не через 
бартерні схеми. Розмір ставки за транзит було підвищено з 1,09 до 1,6 
дол. США за м3 за 100 км. До того ж, було підвищено плату за 
використання потужностей газосховищ України. Ці заходи можна 
оцінювати як позитивні, оскільки грошовий спосіб розрахунку має 
підвищити прозорість трансакцій, а вищі тарифи сприяють покращенню 
стану інфраструктури.  

Крім того, було погоджено, що посередник (РосУкрЕнерго, РУЕ) отримує 
виняткове право здійснювати поставки імпортного газу з Росії та країн 
Каспійського моря до України. Ціну на російський газ було встановлено 
на рівні 230 дол. США за тис. м3 в той час як ціна на каспійський газ є 
нижчою. Це дозволило Україні отримувати газ за середньою ціною в 95 
дол. США за тис. м3. Додатково, РУЕ отримує газ для власного експорту 
відповідно до українських імпортних контрактів з Росією та країнами 
Каспійського моря.  

Угода також вимагає створення Нафтогазом та РУЕ спільного 
підприємства УкрГазЕнерго (УГЕ), що продає імпортований газ на 
оптовому ринку України. Відповідно до угоди планувалось, що УГЕ 
реалізує весь газ, що імпортується (близько 32 млрд. м3) на 
українському оптовому ринку. Проте, Антимонопольний Комітет України 
відмовив у видачі ліцензії на цей обсяг, пояснюючи це тим, що частка 
УГЕ перевищуватиме критичний рівень 35% обсягів продажу на ринку. 
Натомість, УГЕ була запропонована ліцензія на продаж газу обсягом до 
5 млрд. м3. Нещодавно, УГЕ подало позов до суду з наміром отримати 
ліцензію на продаж більшого обсягу газу.  

Вплив присутності другого великого продавця на ринку жваво 
обговорюється. З одного боку, це може розглядатись як початок 
конкуренції та поштовх до початку лібералізації. З іншого боку, УГЕ 
може просто замістити Газ України, як головного гравця ринку.  

Тарифи 

До 2005 р., Нафтогаз субсидував економіку, оскільки поставляв газ за 
тарифами, встановленими на рівні, що не покриває витрат, та дозволяв 
накопичення заборгованості кінцевими споживачами (дивись Таблицю 
7). Такий стан речей спричинив високий рівень зношеності 
інфраструктури та накопичення кредитів Нафтогазом.12  

                                          
12  Відповідно до різних оцінок, обсяг кредитів наданих Нафтогазу становить 1- 

3,5 млрд. дол. США. Значну частину цих кредитів було взято для покриття 
операційних витрат Нафтогазу, наприклад, сплати податків до бюджету.  
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Таблиця 7 
Непрямі субсидії,13 надані деяким споживачам газовим сектором 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Низькі тарифи для бюджетних 
установ, населення, комунальних 
господарств       

млрд. грн. 3,9 4,8 5,9 5,1 5,4 6,0 

% ВВП 1,9% 2,1% 2,2% 1,5% 1,3% 3,0% 

Заборгованість споживачів       

млрд. грн. 1,1 1,0 0,9 0,6 0,2 1,0 

% ВВП 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,5% 
Джерело: Энергобизнесс, власні розрахунки. 
Примітка: *дані представлено за 6 місяців.  

У відповідь на майже подвійне підвищення ціни на імпортований газ для 
України, уряд розпочав багатоступеневе коректування тарифів для всіх 
груп споживачів газу та використання газорозподільних систем в межах 
України (див. таблицю 8).  

Таблиця 8 
Тарифи для споживачів газу в Україні, грн./тис м3 

 до 01.05 
2006 

20.02  
2006 

01.05  
2006 

01.07 
 2006 

Економічно 
обґрунтований 

рівень* 

Населення 185 185 231 414 424 

Бюджетні установи 288 288 360 648 738 

ТЕК 305 305 383 686 713 

Промисловість 422 548 548 548 715 
Джерело: Постанови кабінету Міністрів України, Энергобизнесс. 
Примітка: * Оцінка Міністерства палива та енергетики. 

Відповідно до графіку підвищення тарифів для домогосподарств, 
тарифи мають досягти офіційно оціненого рівня виробничих витрат до 
кінця 2006 року. Як результат, офіційно запропонована структура 
тарифів виявляється спотвореною оскільки “економічно обґрунтований” 
рівень тарифів для населення залишається меншим за рівень тарифів 
встановлений для великих споживачів (таблиця 8). В той же час, на 
даний момент уряд України встановив максимальну ціну на газ, що 
продається в Україні, на рівні 548 грн. за тис. м3 з метою “захистити” 
промислових споживачів від несподіваний підвищень ціни на газ. 
Підвищення тарифів викликало значний соціальний опір. Зважаючи на 
накопичення значних заборгованостей Нафтогазом та відставання у 
підвищенні тарифів, ми знизили оцінку “Внутрішньогалузевий рівень 
платежів” з 3,3 до 3,0.  

                                          
13  Під непрямим субсидіями ми маємо на увазі занижені ціни та заборгованість 
по оплаті послуг. Зразок ціни розрахований як ціна туркменського газу на 
кордоні України у 2001 – 2005 рр. та 95 дол. США у 2006 р. Фактичний 
рівень субсидіювання може бути навіть вищим, оскільки ця ціна не враховує 
довгострокові витрати. 
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Платіжна дисципліна 

Середній рівень оплати газу споживачами скоротився з 96% для січня-
червня 2005 р. до 89% у такому ж періоді 2006 р. Зниження рівня 
оплати було найбільш значним для підприємств ТКЕ. В цьому секторі, 
рівень оплати за газ за січень-червень 2006 р. був на 14 процентних 
пунктів меншим, ніж у той же період 2005 р., та становив 63%. Це було 
одним з основних факторів, через який ми знизили індикатор “рівень 
оплати послуг кінцевими споживачами” з 3,3 до 3,0. Таке погіршення 
було викликано, в першу чергу, затримкою у підвищенні тарифів на 
комунальні послуги для кінцевих споживачів.14 Наприкінці 2006 р. 
ситуація може погіршитись оскільки в Державному бюджеті на 2006 р. 
не передбачено достатніх коштів для компенсації субсидій та пільг 
населенню по сплаті за комунальні послуги.15  

Погіршення платіжної дисципліни загрожує роботі сектора. Через це 
уряд вжив низку заходів з метою підсилення платіжної дисципліни. З 
цією метою, Міністерством палива та енергетики було представлено 
схему реструктуризації боргів паливно-енергетичного комплексу. Цією 
схемою передбачаються жорсткіші умови поновлення контрактів з 
постачання газу. Газ України затвердив нову процедуру роботи з 
комунальними підприємствами. Процедура вводить вимогу гарантії 
100% сплати заборгованості до 1 жовтня 2006 р. Крім того, Нафтогаз 
почав інвестувати у вимірювальне обладнання (загальний обсяг 
фінансування програми становить 150 млн. грн. та має допомогти 
встановити близько 400 тис. газових лічильників) та енергозберігаючі 
технології.16  

Видобування газу в Україні 

Скрутна ситуація на газовому ринку України спонукала уряд України 
вжити заходів, покликаних  сприяти залученню  інвестиції до 
вітчизняного видобування газу. Уряд вирішив сконцентрувати державні 
інвестиції на проекти вітчизняного видобутку газу, а також прискорити 
відкриті тендери на право розробки та розвідки газових та нафтових 
родовищ. Дозвіл на видобування газу у Прикерченському регіоні було 
продано приватній компанії. Нафтогаз також підписав угоду про спільну 
діяльність з видобутку газу з Shell Ukraine. Проте, залишилися значні 
перешкоди для подальшої розробки вітчизняних газових родовищ. Ці 
перешкоди включають проблеми, пов‘язані з доступом до газової 
інфраструктури, а також нестабільне та непрозоре оподаткування 
видобутку газу.  

3.5.2 Необхідні реформи 

Початок структурних реформ у газовому секторі відтягувався роками. 
Проте, зовнішній шок вже спонукав уряд України розпочати деякі з 
реформ та обговорювати майбутнє газового сектора України. Уряд 

                                          
14  Тарифи на комунальні послуги, надані населенню, мають встановлюватися 
на місцевому рівні. Проте, тарифи було підвищено лише в деяких регіонах.  

15  На сьогодні, майже всі пільги та субсидії надаються шляхом трансферту 
комунальним підприємствам. 

16  НКРЕ запропонувала врахувати ціну газових лічильників при встановлені 
тарифів.  
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доручив Міністерству палива та енергетики розробити концепцію 
реформування газового ринку та його лібералізації .  

На сьогодні, уряд обговорює реформи у газовому секторі. Цілі 
покращення стану підприємств та інфраструктури газового сектора та 
зменшення енергозалежності були зазначені в Енергетичній стратегії 
України до 2030 року. Проте, стратегія не зазначає чіткі шляхи 
досягнення цих цілей. Проте, стратегія вимагає прийняття додаткового 
закону “Про засади функціонування ринку природного газу”. Цей 
документ визначатиме систему формування цін та ліцензування 
діяльності з постачання газу, регулюватиме встановлення вимог, 
необхідних для створення стабільного конкурентного ринку газу та 
ефективного використання транспортної інфраструктури.  

Під час планування та запровадження реформ, ми пропонуємо уряду 
дотримуватися рекомендацій, які ми представляли раніше в наших 
публікаціях.17 Коротко, уряд повинен сприяти розвитку конкуренції в 
секторі, залучати приватний капітал та сконцентрувати увагу на 
здійсненні таких кроків: 

 Продовжувати підвищення тарифів до рівня, що дозволить 
покривати витрати; 

 Відмовитись від практики постачання газу населенню за 
низькими тарифами. Натомість, уряд має запровадити адресну 
допомогу; 

 Розукрупнити Нафтогазу на компанії з видобування, 
транспортування, та постачання газу; 

 Забезпечити прозорий та стабільний режим оподаткування в 
секторі, зменшити з часом експортні обмеження; 

 Сприяти залученню приватного капіталу для покращення 
інфраструктури шляхом запровадження різних форм приватно-
державного партнерства.  

3.6 Водопостачання та водовідведення 

Частка випуску та доданої вартості сектора водопостачання та 
водовідведення не перевищує 1% загального випуску. Більш того, з 
2000 р. по 2002 р. випуск сектора спадав. З 2001 р. більшість доданої 
вартості сектора розподілялась як винагорода працівників, тоді як 
частка валового операційного надлишку в секторі спадала. Міжнародна 
торгівля послугами сектора не ведеться.  

 

 

 

 

                                          
17  Більш детально реформи зображено в публікації IEД/НКГ (2006) “Нові 
виклики для економічної політики України: рекомендації до плану 
невідкладних дій”, Київ 
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Таблиця 9 
Роль сектора водопостачання в економіці   

     2000 2001 2002 2003 2004 

Випуск  млн. грн. 2803 2240 2178 2320 2451 
 % всього випуску 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 
 % випуску промисловості 1,2% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 

Додана вартість  % ВВП 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Додана вартість   % випуску 39% 37% 37% 38% 38% 
Структура доданої вартості:      

Оплата праці 
% доданої 

вартості сектора 41% 58% 60% 76% 76% 

Валовий прибуток, 
змішаний доход 

% доданої 
вартості 
сектора 43% 25% 14% 5% 7% 

Податки за виключенням 
субсидій на виробництво та 
імпорт 

% доданої 
вартості сектора 16% 17% 26% 19% 17% 

Зайнятість* тис. чоловік 521 526 528 529 533 
 % всього зайнятих 3,8% 4,1% 4,3% 4,5% 4,8% 
Середня заробітна плата* грн. 371 476 562 651 767 
Джерело: Державний комітет статистики, власні розрахунки. 
Примітка: * дані в цілому для секторів газопостачання, водопостачання та 
електропостачання. 

3.6.1 Реформи, серпень 2005 р. – серпень 2006 р. 

Реформи у секторі водопостачання та водовідведення не були 
інтенсивними протягом періоду, що розглядається. Через декілька 
аварій у теплопостачальних мережах декількох міст на початку зими 
2006 р. було звернено увагу на стан сектора комунального 
господарства в цілому. Уряд був вимушений почати суспільні 
обговорення щодо проблем сектора та підготувати план першочергових 
дій щодо реформування галузі. Однак, конкретних кроків, спрямованих 
на переосмислення принципів діяльності галузі не було вжито.  

Уряд затвердив план першочергових дій щодо реформування житлово-
комунального господарства. Цей план передбачає декілька напрямків 
реформування. По-перше, уряд планує стимулювати конкуренцію у 
галузі через залучення приватного сектора до управління 
підприємствами галузі. Зокрема, планується підписати контракти на 
управління, оренду та концесії з приватними компаніями. Далі, 
планується вдосконалити тарифну політику у напрямку надання 
повноважень зі встановлення тарифів незалежним органам.  Для 
стимулювання технічного переоснащення галузі Міністерство 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
пропонує створити Фонд запозичень, що буде надавати кредити 
підприємствам комунального господарства. Держава буде підтримувати 
такі кредити шляхом компенсації частини відсоткової ставки, надання 
гарантій під такі кредити та участі у відповідних проектах. Державна 
підтримка буде надаватись тільки за умови забезпечення адекватної 
тарифної політики та підвищення ефективності діяльності підприємств. 
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Нарешті, Міністерство планує змінити соціальну підтримку у галузі. 
Планується зменшити частку витрат на комунальні послуги у витратах 
домогосподарства, яка дозволяє домогосподарствам отримувати право 
на знижку по оплаті цих послуг. Планується знизити цю частки з 20% 
до 15%. Окрім цього, пропонується дозволити споживачам обирати між 
пільгами в оплаті і прямою грошовою допомогою. Загалом, обрані 
напрямки реформування є правильними. Однак залишається 
незрозумілим, яким чином будуть стимулювати підприємства до 
підвищення ефективності їх діяльності. Більше того, в ситуації 
бюджетного дефіциту, здатність органів влади – як центральних так і 
місцевих – брати участь у інвестиційних проектах є дуже 
невизначеною. Успіх плану, як завжди, залежатиме від сумлінності його 
виконання.  

Таблиця 10 
Середні витрати на житлово-комунальні послуги домогосподарств за рівнем 
доходів, грн. 

Дохід 
домогоспод
арства 

Загальні 
витрати 

Витрати 
на ЖКГ 

Включно з 
пільгами та 
субсидіями 

Частка субсидій 
у загальних 
витратах, % 

Частка 
витрат на 
ЖКГ у 

загальних 
витратах, % 

2002 
Нижче 
прожитково
го мінімуму  

555 63 12 2 10,7 

Інші 1024 91 14 1 8,8 
2003 

Нижче 
прожитково
го мінімуму  

594 67 9 1 11,3 

Інші 1069 98 11 1 9,2 
2004 

Нижче 
прожитково
го мінімуму  

695 74 8 1 11,3 

Інші 1186 105 9 1 8,9 
Джерело: власні розрахунки на основі опитування домогосподарств, що 
проводилося Державним комітетом статистики у 2002, 2003 та 2004 рр.  
Примітка: категорія “інші” включає домогосподарства, дохід на члена сім’ї яких 
перевищує прожитковий мінімум.  

Уряд продовжує надавати велику кількість пільг споживачам 
комунальних послуг. Однак нещодавно уряд оголосив про наміри 
переглянути та нормалізувати систему пільг. Як можна побачити з 
Таблиці 10 не малозабезпечені домогосподарства (у таблиці – “інші” -
домогосподарства, дохід на члена сім’ї яких перевищує прожитковий 
мінімум) отримують субсидії, розмір яких порівняний з розміром 
субсидії, що отримують малозабезпечені домогосподарства.. Це 
демонструє неефективність сьогоднішньої системи надання пільг у ЖКГ.     

КМУ затвердив загальну методологію розрахунку економічно 
обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. 
Відповідно до методології тарифи мають бути розраховані на основі 
щорічного фінансового плану. При розрахунку тарифів також має бути 
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враховано очікувану зміну у індексі цін виробників, що дозволить 
врахувати в тарифі можливе зростання цін на ресурси та зібрати 
достатні надходження для оплати цих ресурсів. На додаток до інших 
нормативних актів затверджена методологія наполягає на встановлені 
тарифів на рівні економічно обґрунтованих витрат. Це має покращити 
рівень покриття витрат тарифами, низький рівень якого протягом 
багатьох років був головною причиною занепаду галузі. Однак, 
забезпечення використання цієї методології є головною проблемою. Ми 
не змінюватимемо відповідний індикатор доти, доки не будуть 
очевидними результати виконання цієї процедури.  

У 2006 р. Міністерство фінансів перерахувало 379 млн. грн. до місцевих 
бюджетів, щоб компенсувати різницю між затвердженим тарифом та 
фактичною собівартістю послуг, що накопичилась протягом останніх 
років. Це звичайно несуттєва сума, але такий крок покращив 
фінансовий стан підприємств галузі. Однак, це було зроблено всупереч 
закону “Про житлово-комунальні послуги”, який визначає, що таку 
компенсацію мають здійснювати місцеві органи влади у разі, якщо вони 
встановлюють тарифи, нижчі за рівень витрат. Таким чином, були 
зруйновані стимули для місцевої влади встановлювати економічно 
обґрунтовані тарифи.  

Як результат, індикатор у секторі водопостачання та водовідведення не 
змінився. 

3.6.2 Необхідні реформи 

Всі проблеми сектора водопостачання та водовідведення залишаються 
незмінними. Їх потрібно вирішувати. Зокрема, потрібно затвердити 
стратегію приведення тарифів на послуги сектора до рівня економічно 
обґрунтованих витрат та стимулювання конкуренції у секторі. 
Регулювання мережених галузей у секторі ЖКГ має бути віддано 
окремому урядовому органу, що має використовувати специфічні 
підходи до регулювання, такі як конкуренція за співставленням між 
регіональними підприємствами, тарифне регулювання “максимальної 
ціни”, та залучати приватний капітал до фінансування сектора (із 
наголосом на інвестиції у енергозберігаючі технології), використовуючи 
різні схеми державно-приватного партнерства. 
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Додаток 2. Опис індикаторів інфраструктури 

В цьому додатку представлені критерії оцінки кожного індикатора. 

1 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

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

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

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

1.2 Управління 

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

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

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

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

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

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

2 Реформа тарифної політики 

2.2.1 Структура тарифів 

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

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

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

2.2 Платежі 

2.2.5 Внутрішньогалузевий рівень платежів. Оцінка “один” 
характеризує постійне зростання заборгованостей та здійснення 
трансакцій у негрошовій формі. Оцінка зростає за умови 
здійснення трансакцій у грошовій формі та зниження рівня 
заборгованостей до нульового рівня.  

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

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

2.3 Бюджетне фінансування 

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

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

3 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

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

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

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

3.2 Регулювання доступу до мереж. Оцінка “один” означає, що 
доступ визначено державними органами чи оператором, який 
перебуває в державній власності вибірково. Оцінка зростає, 
якщо доступ регулюється незалежним регуляторним органом, 
або визначається шляхом переговорів, або визначається на 
тендері. 
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Додаток 3. Оцінка індикаторів інфраструктурної 
політики, наведених у Додатку 1 (серпень 2005 р. 
– серпень 2006 р.) 

 

Телекомунікації 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1  Власність 

1.1.1 Державний монополіст “Укртелеком” контролює близько 80% 
ринку фіксованого телефонного зв’язку та володіє найбільшою 
первинною мережею. Індикатор залишився незмінним на рівні 
1,7.  

1.1.2 Конкуренція, що зростає, відображує позитивні зрушення у 
мобільному сегменті. Спостерігаються деякі позитивні зрушення 
у регулюванні ІР-телефонії завдяки тому, що НКРЗ отримала 
можливість надавати ліцензії операторам і, таким чином, 
перевести це питання у суто правову площину. Індикатор дещо 
підвищився до рівня 3,0. 

1.1.3 Не відбулося суттєвих змін у структурі власності допоміжних 
підприємств. Індикатор залишився 2,0. 

1.2 Управління 

1.2.1 Індикатор залишився незмінним, 2,0. 

1.2.2 Рішення “Укртелекома” про спрямування доходів за 2005 р. до 
державної казни було зумовлене політичними та бюджетними 
мотивами, а не міркуваннями ефективності. Індикатор залишився 
на 1,7. 

1.2.3 Обсяг інвестицій приватних компаній у розвиток мереж 
продовжує зростати, зокрема у сегменті потенційно 
конкурентних підприємств. Індикатор не змінився, 2,1. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Надання “Укртелекому” ліцензії 3-G поза конкурсом погіршує 
конкуренцію в секторі. Таким чином, показник залишився на 
рівні 2,0.   

1.3.2 Організаційна структура допоміжних підприємств залишалася 
майже без змін. Індикатор також не змінено.  

1.3.3 Індикатор не змінено. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1  Структура тарифів 
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2.1.1 НКРЗ отримала право встановлювати тарифи. Тим не менш, цей 
процес залишається під сильним політичним впливом. Тому 
показник залишається на рівні 2,3. 

2.1.2 Практика перехресного субсидування зменшилась через наміри 
уряду підвищити тарифи на внутрішні дзвінки та знизити ціну 
міжнародних дзвінків. Підвищення тарифів на сільські дзвінки 
дозволило знизити міські тарифи. Таким чином, індикатор 
підвищився з 3,0 до 3,3. 

2.1.3 Врегулювання нагальної проблеми взаємозаліків дозволило не 
відхилитися від рівноважних цін. Індикатор залишається на 3,3.  

2.2 Платежі 

2.2.1 Не відбулося значних змін у внутрішньогалузевих платежів. 
Індикатор залишився на рівні 3,3. 

2.2.2 Індикатор лишається незмінний, 3,7.  

2.2.3 Показник державної заборгованості залишився на рівні 3,0. 

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Рівень державної підтримки планується знизити шляхом 
підвищення тарифів. Показник залишається без змін на рівні 2,7. 

2.3.2 Практика субсидування суттєво не змінилась тому індикатор 
дорівнює 2,0. 

3.0 Регіональний та інституційний розвиток 

3.1  Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Процедура призначення менеджменту на конкурентних засадах 
не зазнала суттєвих змін. Індикатор залишився без змін. 

3.1.2 Створення НКРЗ вирішило більшість проблем в секторі, 
пов’язаних з регулюванням. Тим не менш, політична та 
фінансова незалежність органу залишається невирішеним 
питанням. Індикатор залишається на рівні 2,7. 

3.1.3 Індикатор покращився до рівня 2,7 у зв’язку з підвищенням 
рівня прозорості під час прийняття рішень незалежним 
регулятором.  

3.2  Регулювання доступу до мереж. Проблеми з ІР-телефонією 
щодо надання ліцензій були частково розвязані шляхом передачі 
функцій НКРЗ. Тому показник дещо покращився до рівня 2,3. 

Залізниця та транспорт 

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. Індикатор не змінився. 

1.1.2 Перевезення пасажирів та вантажів перебувають у 100% 
державній власності. Транспортно-експедиційні компанії 



                             ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

 40 

перебувають переважно в приватній власності. Вантажні вагони 
- переважно в приватній власності. Індикатор не змінився. 

1.1.3 Підприємства з обслуговування, будівельні та ремонтні компанії 
корпоратизовано. УЗ придбала контрольний пакет акцій банку, 
що обслуговує її рахунки. На деяких маршрутах у ціну квитка 
включена вартість обов’язкового сніданку. Індикатор залишився 
на тому ж рівні – 1,7. 

1.2 Управління 

1.2.1 Залізницю регулює Державна адміністрація залізничного 
транспорту, яка інтегрована до Міністерства транспорту. Посади 
заступника міністра та генерального директора УЗ були 
розділені. Однак доки такий розділ не буде підкріплено 
відповідним законом, такий крок не може вважатися достатнім 
для того, щоб змінити відповідний індикатор, що залишається на 
рівні 1,7.  

1.2.2 Державна адміністрація залізничного транспорту бореться за 
досягнення ефективного управління та прибутковості галузі. 
Укрзалізниця оголошує тендери для реалізації своїх проектів. 
Індикатор не змінився.  

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

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 не змінився. 

1.3.2 На Укрзалізницю покладено завдання вести управління більшою 
кількістю допоміжними підприємств. Індикатор не змінився. 

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

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи на пасажирські перевезення було підвищено з метою 
зменшення збитків. Існує план про наближення тарифів до рівня, 
що покриває витрати. Однак, процедура встановлення тарифів 
залишається непрозорою. Індикатор зріс з 1,3 до 1,7. 

2.1.2 Перехресне субсидіювання пасажирських перевезень за рахунок 
вантажних незначно зменшилося. Українські залізниці показують 
зростання прибутків. Індикатор зріс з 2,0 до 2,3. 

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

2.2.1 Платежі в межах галузі залишаються стабільними. Індикатор не 
змінився. 

2.2.2 Грошові розрахунки за вантажні перевезення становлять майже 
100%. Індикатор не змінився.  

2.2.3 Державні субсидії надано в обсягах, встановлених центральним 
держбюджетом, і спрямовано переважно на фінансування 
професійної підготовки та інші невиробничі витрати. Індикатор 
не змінився.  

2.3 Бюджетне фінансування 

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

2.3.2 Субсидії виплачуються залізниці (постачальнику послуг). 
Індикатор не змінився. 

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

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

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

3.1.3 Тарифи встановлюють у законодавчому порядку. Транспортна 
тарифна політика розробляється з метою збільшити прозорість та 
ефективність процедур встановлення тарифів. 

3.2 Доступ регулюється за допомогою державних дозволів. 
Індикатор залишився на рівні 1,3. 

Автомобільні дороги 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Автомобільні шляхи перебувають у 100% державній та 
комунальній власності. Індикатор не змінився.  

1.1.2 Послуги вантажних перевезень забезпечуються переважно 
приватними компаніями. Частка приватного сектору у 
пасажирських перевезеннях зростає. Індикатор не змінився. 

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

1.2 Управління 
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1.2.1 Регулювання та управління дорожнім господарством 
відокремлені. Проте регуляторний орган (Служба автомобільних 
доріг України) все ще залишається основним органом, що 
здійснює управління державною акціонерною компанією 
“Автомобільні дороги України”. Індикатор не змінився. 

1.2.2 Більше уваги приділялось розробці концесійних проектів. 
Індикатор не змінився. 

1.2.3 Будівництво та ремонт доріг забезпечується державними 
компаніями, а також деякими приватними компаніями. Більшість 
робіт проводиться місцевими підрозділами ДАК “Українські 
дороги України”. Індикатор не змінився. 

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Управління автомобільними шляхами відокремлено від 
вантажних та пасажирських перевезень. Індикатор не змінився.  

1.3.2 Будівництво та технічне обслуговування доріг відокремлено від 
надання транспортних послуг; деякі служби працюють на 
договірних умовах. Індикатор не змінився.  

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 не змінився.  

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи на перевезення пасажирів встановлює уряд. Індикатор 
не змінився. 

2.1.2 Офіційно фінансування доріг має здійснюватись за рахунок 
акцизного податку на паливо та деяких інших податків. У 2006 
вперше надходження від сплати цих податків були повністю 
спрямовані на будівництво та ремонт доріг. Індикатор зріс з 1,7 
до 2,0.  

2.1.3 Рівень тарифів досі не може бути визначений як рентабельний. 
Інвестиції в основні фонди місцевих транспортних підприємств 
відбуваються за рахунок центрального бюджету. Індикатор не 
змінився. 

2.2 Платежі 

2.2.1 Фінансові результати підприємства, що здійснює роботи з 
ремонту та будівництва доріг (“Автомобільні дороги України”), 
погіршилися, головним чином, через списання старих боргів, що 
мали місце у 2000-2002 роках, та неефективне управління. 
Заборгованість між підприємствами, підлеглими Укравтотрансу, 
зменшується. Здебільшого у 2005 році кредиторська 
заборгованість зменшилася на 14%, дебіторська заборгованість 
– на 18%. Таким чином, індикатор не змінився. 

2.2.2 Розрахунки здійснюються переважно в грошовій формі, але 
підприємства, що здійснюють ремонт та будівництво доріг, 
отримують капітальні трансферти з бюджету. Згідно з 
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інформацією Рахункової палати капітальні інвестиції непрозорі. 
Питання компенсації пільгових перевезень пасажирів 
залишається невирішеним. Індикатор не змінився. 

2.2.3 Незважаючи на суттєве зростання інвестицій в дороги останніми 
роками, фінансування залишається недостатнім внаслідок 
поганого стану сектору. Однак, починаючи з 2006 р., Державний 
бюджет передбачає повне фінансування у відповідності з 
програмою розвитку сектору на 2005-2010 рр. Таким чином, 
індикатор зріс з 1,7 до 2,0. 

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Число пасажирів пільгової категорії залишається високим. Рівень 
компенсації неадекватний. Індикатор не змінився.  

2.3.2 Субсидіювання пільгової категорії пасажирів часто здійснюється 
за рахунок перевізників. Індикатор не змінився.  

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Уряд призначає лише керівництво компанії “Автомобільні дороги 
України”. Індикатор не змінився.  

3.1.2 “Служба автомобільних доріг України” – регуляторний орган 
галузі – є організаційно відокремленою від уряду. Індикатор не 
змінився.  

3.1.3 Міністерство транспорту прийняло програму адаптації 
українського транспортного законодавства до норм ЄС. 
Індикатор не змінився.  

3.2 Доступ регулюється за допомогою ліцензування. Міські 
маршрути виставляються на тендери. Ціна на ліцензії для 
здійснення міжнародних перевезень знизилася, тривалість 
процедури митного контролю зменшилася, процедура випуску 
ліцензії на постачання транспортних послуг була спрощена. 
Індикатор було підвищено з 2,7 до 3,0. 

Електроенергетика 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Контрольні пакети 13 (з 27) розподільчих компаній (обленерго) 
перебувають у приватній власності. Усі пакети розподільчих 
компаній, які перебувають у державній власності були передані 
нещодавно створеній НАК “Енергетична компанія України”. 
Індикатор не змінено.  

1.1.2 АЕС, ГЕС та ТЕС відокремлені в окремі компанії. 100% АЕС та ГЕС 
перебуває в державній власності, у той час як три 
енергогенеруючі компанії частково приватизовані, однак 
держава залишається основним власником. Усі пакети акцій, які 
належать державі, у генеруючих компаніях за винятком АЕС 
передані НАК “ЕКУ”. Індикатор не змінено.  
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1.1.3 Соціальна інфраструктура, будівництво та ремонт мереж є 
частиною природної монополії. Індикатор не змінено. 

1.2 Управління 

1.2.1 Регіональні розподільчі компанії функціонують як відкриті 
акціонерні товариства, деякі з яких є приватними, їх діяльність 
регулюється НКРЕ. Енергетична мережа управляється як частина 
Укренерго. Індикатор не змінився. 

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

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

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Генерація, передача та розподіл є відокремленими в незалежні 
компанії. Державні пакети акцій в компаніях 
електроенергетичного сектора, за винятком АЕС, були передані 
НАК “ЕКУ”. Індикатор не змінено.  

1.3.2 Наявним є мінімальний ступінь відокремлення. Приватний сектор 
залучено незначно. Індикатор не змінився.  

1.3.3 Питання децентралізації не розглядалося для цього сектору. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 НКРЕ стала більш незалежною у своїх рішеннях. Ефективність 
тарифів для домогосподарств незначно поліпшилася. Було 
оголошено план оптимізації тарифів для домогосподарств до 
рівня, що покриває витрати, який повинен бути виконаний до 
квітня 2008 року. НКРЕ досі працює відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів. Індикатор було підвищено з 3,0 до 3,3.  

2.1.2 Перехресне субсидіювання домогосподарств знизилось. Було 
представлено пільгові тарифи для великих споживачів; 
перехресне субсидіювання за географічною ознакою спрямоване 
на зрівняння тарифів по всій країні. Індикатор не змінено. 

2.1.3 Спостерігалась реальна конкуренція на оптовому ринку 
електроенергії. Генеруючі компанії конкурують 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. Індикатор не змінено. 

2.2 Платежі 

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

2.2.2 Середній рівень платежів обленерго грошовими коштами до 
оптового ринку електроенергії стабільний. Індикатор не змінено.  
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2.2.3 Державний бюджет передбачає 100% оплату спожитих послуг, в 
той час як реальний рівень платежів є нижчим. Індикатор не 
змінено. 

2.3 Бюджетне фінансування 

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

2.3.2 Субсидії виплачуються постачальникам послуг - обленерго. 
Індикатор не змінено.  

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво призначається державою. Індикатор не змінено.  

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

3.1.3 Більшу прозорість було внесено до розподілу коштів за 
електроенергію, яку постачають до оптового ринку. Індикатор не 
змінено. 

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

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” 
корпоратизовано. Незначними частками деяких обласних 
газорозподільчих компаній (облгази) володіють фізичні особи. 
Індикатор не змінено. 

1.1.2 Частка держави в видобутку газу є надзвичайно високою. 
Компанія “Vanco V.I. Ltd” отримала дозвіл на видобуток газу у 
Прикерченському регіоні. НАК “Нафтобаз” також підписала угоду 
з компанією “Shell Exporation and Produktion Ukraine” щодо 
співпраці у діяльності з видобутку газу. Весь імпорт газу в 
Україну здійснюється РУЕ (50% належить “Газпрому”, 50% - 
приватним особам). РУЕ постачає газ в Україну відповідно до 
домовленостей, укладених на національному рівні. Індикатор не 
змінився.  

1.1.3 Присутність другої компанії УкрГазЕнерго на ринку підвищує 
роль газових трейдерів. 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. Індикатор не змінено. 

1.2 Управління 
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1.2.1 НАК “Нафтогаз України” підпорядкована Уряду та Президенту, 
однак має можливість діяти як приватна компанія. Індикатор не 
змінено.  

1.2.2 Комерційні цілі залишаються другорядними. Інвестиційні рішення 
приймаються непрозорій основі. Діяльність управлінців 
суперечить цілям прибутковості (купівля предметів розкошу для 
топ-менеджменту). Індикатор не змінено.  

1.2.3 Почалось залучення приватного сектора до ремонту та 
модернізації трубопроводів. Індикатор не змінено.  

1.3  Організаційна структура 

1.3.1 Видобуток, транспортування та продаж здійснюють окремі 
компанії всередині НАК “Нафтогаз України”. Індикатор не 
змінено. 

1.3.2 Мінімальний рівень відокремлення. Індикатор не змінено.  

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. 
Індикатор не змінено.  

2.1.2 Промислові підприємства мають вибір постачальників газу; НКРЕ 
встановлює ціну за транспортування. Нещодавно тарифи за 
транспортування газу були збільшені для всіх груп споживачів. 
Однак тарифи для домогосподарств є нижчими за витрати. 
Тариф за транзит газу по території України було збільшено з 1,06 
дол. до 1,6 дол. за 1000 куб. м за 100 км. Індикатор не змінено. 

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

2.2 Платежі  

2.2.1 Ціни за транзит газу та за постачання газу в Україну були 
відокремлені. Зараз оплата за транзит газу здійснюється 
готівкою. Продовжується акумуляція заборгованості. За першу 
половину року “Нафтобаз” має 0,4 млрд. дол. боргів перед РУЕ 
та 1 млрд. дол. перед УГЕ. Зростання боргів пояснюється 
головним чином зростанням боргів споживачів газу, здебільшого 
підприємств комунального господарства. Індикатор було 
зменшено з 3,3 до 3,0.  

2.2.2 До кінця 2005 року ситуація із платіжною дисципліною у секторі 
частково покращилася, і загальні борги за спожитий газ також 
скоротилися. Проте борги значно зросли у першій половині 2006 
року і рівень платежів впав до 89%. Найнижчий рівень платежів 
спостерігається серед підприємств комунального господарства 
(63%). Тарифи для кінцевих споживачів комунальних послуг 
були оптимізовані із значним відставанням після зростання ціни 
газу. Енергетичні компанії інтенсифікували процес встановлення 
газових лічильників. Було запроваджено більш жорсткий 
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механізм збирання боргів. Було встановлено додаткові вимоги 
для газопостачання: 100% гарантія оплати та 10% передплата 
за газ. Індикатор зменшився з 3,3 до 3,0. 

2.2.3 Держава залишається боржником; витрати постачання газу для 
населення покладені на “Нафтогаз”. Проте мало місце дворазове 
підвищення тарифів для населення та підприємств комунального 
господарства. Ці підвищення є наслідком підвищення ціни на газ 
і врешті-решт повинні покрити витрати. Бюджетна 
заборгованість зросла з 10 млн. грн. до 15,6 млн. грн. Індикатор 
не змінився.  

2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Найбідніші домогосподарства отримують субсидії. Запровадження 
підвищених тарифів для населення відбулося із значним 
запізненням. Індикатор не змінено. 

2.3.2. Субсидії виплачуються підприємствам суспільному сектору. 
Державний бюджет на 2006 рік не передбачає більшого 
фінансування субсидій, спричиненого зростанням ціни газу. 
Індикатор не змінено.  

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво призначається державою, хоча НАК “Нафтогаз 
України” формально відокремлено. Індикатор не змінено.  

3.1.2 НАК “Нафтогаз України” підпорядковано Уряду. Індикатор не 
змінено.  

3.1.3 Аукціони з продажу газу поновлені. Газові трейдери отримали 
більший доступ до ринку після входження до нього компанії 
УкрГазЕнерго. Індикатор не змінено.  

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

Водопостачання та водовідведення 

1.0 Комерціалізація та приватизація 

1.1 Власність 

1.1.1 Природна монополія (транспортування та розподіл води і 
дренажна система), в основному, перебуває у комунальній 
власності (88%), 7% - у приватній, 5% -у державній. Індикатор 
перебуває на тому ж рівні 1,3.  

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

1.1.3 Будівництво та ремонт мереж є частиною природної монополії та 
також перебувають у комунальній власності. Індикатор не 
змінився.  
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1.2 Управління 

1.2.1 Водопостачання та водовідведення здійснюються регіональними 
монополістами, які є відокремленими підприємствами, але 
управляють ними місцеві органи влади, які також володіють 
цими підприємствами в більшості випадків. У Кіровограді 
підприємство водопостачання було передано в лізинг приватній 
компанії. Індикатор не змінився. 

1.2.2 Втручання держави в процес прийняття рішень значне. Місцева 
влада переслідує цілі соціального захисту. Індикатор не 
змінився.  

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

1.3 Організаційна структура 

1.3.1 Відокремлення відсутнє. Індикатор не змінився. 

1.3.2 Відокремлення відсутнє. Індикатор не змінився. 

1.3.3 Компанії підпорядковані місцевим органам влади. Місцева влада 
стала менш залежною від центральної у питаннях тарифів та 
інвестицій. Індикатор не змінився. 

2.0 Реформа тарифної політики 

2.1 Структура тарифів 

2.1.1 Тарифи встановлюють місцеві органи влади. КМУ встановив 
спільні принципи розрахунку тарифів на водопостачання та 
водовідведення. Індикатор було підвищено з 1,3 до 1,7.  

2.1.2 Тарифи для населення є нижчими за рівень, що покриває 
витрати. У середньому вони покривають витрати на 60-80%. 
Тарифи для промисловості є вищими, ніж для населення, у 
середньому у 2-3 рази. Навіть при застосуванні перехресного 
субсидіювання тарифи не покривають витрати для більшості 
регіонів. Індикатор не змінився. 

2.1.3 Потенційно конкурентний бізнес є частиною природної монополії, 
встановлення цін не є відокремленим. Індикатор не змінився. 

2.2 Платежі 

2.2.1 Платіжна заборгованість є значною. Основні кредитори галузі – 
енергопостачальні компанії. Середній рівень платежів 
підприємств за електроенергію складав 80% у першій половині 
2006 року. Індикатор не змінився.  

2.2.2 Рівень збирання платежів домогосподарств залишився на 
високому рівні. Однак загальна заборгованість населення за 
водопостачання та водовідведення зросла. На 1 травня 2006 
року вона зросла на 3,6% і складала 1 млрд. грн. Індикатор не 
змінився. 

2.2.3 Місцеві бюджети виконують свої зобов’язання з пільг і субсидій 
громадянам більше ніж на 50%. Індикатор не змінився.  
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2.3 Бюджетне фінансування 

2.3.1 Найбідніші домогосподарства отримують субсидії. Обсяг 
субсидіювання значно відрізняється у різних регіонах. Індикатор 
не змінився. 

2.3.2 Субсидії виплачуються компаніям, що надають послуги з 
водопостачання та водовідведення. Індикатор не змінився.  

3.0 Регуляторний та інституційний розвиток 

3.1 Ефективний регуляторний орган 

3.1.1 Керівництво призначають регіональні органи. Індикатор не 
змінився.  

3.1.2 Не існує незалежного регуляторного органу. Індикатор не 
змінився.  

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

3.2  Регулювання доступу до мереж. Не існує правил для доступу 
до мереж. Індикатор не змінився. 


