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РЕФЕРАТ 
 

Вступ і вихідна інформація 
i. У 1995–2000 р. у вугільній промисловості України була реалізована програма 
структурної перебудови галузі, в рамках якої Світовий банк надав підтримку уряду 
України за допомогою Позики на реструктуризацію вугільної промисловості.  Позику 
було виплачено для підтримки державного бюджету на визнання заходів уряду щодо 
закриття не менше 20 неперспективних шахт щорічно. Негативні  соціальні та екологічні 
наслідки масового закриття шахт, разом з іншими причинами призвели до призупинення 
співпраці  уряду і Світового банку у вугільній промисловості. З метою з’ясування 
ситуації, що склалася, Світовий банк у квітні-травні 2002 р. силами експертів Центру 
економічного розвитку (Київ) виконав експрес-дослідження вугільної промисловості. 
Продовжено дослідження було в серпні 2002 р. з ініціативи Світового банку і 
Мінпаливенерго. Цей звіт підготовлений за результатами повного дослідження, 
здійсненого експертами Центру економічного розвитку спільно з експертами Вугільного 
консалтингового центру та Донецького інформаційно-аналітичного центру (Донецьк).  
 

Висновки та рекомендації 
 

ii. Дослідження показало, що зміцнення вугільної промисловості відповідає 
національним інтересам України. У контексті забезпечення енергетичної безпеки України 
імпорт вугілля може бути диверсифікований за рахунок включення вугільних потоків з 
країн Азіатсько-тихоокеанського басейну. Однак обсяги цього імпорту будуть 
обмежуватися потужностями українських портів і цінами на вугілля, які, мабуть 
залишатимуться вищими порівняно з українськими. Одним з важливих атрибутів України 
як незалежної держави має її виключне та повне право приймати та впроваджувати 
національну енергетичну стратегію та основні напрямки розвитку вугільної 
промисловості. Для посилення державного управління в сфері енергетики доцільно: (і) 
створити для координації міжгалузеву Робочу групу на чолі з віце-прем’єр-міністром, що 
відповідає за ПЕК, або Міністром економіки та (іі) розглянути можливість створення в 
Україні спеціальної інституції (незалежної від галузевої системи державного управління), 
завданнями якої були б відстеження світових тенденцій, моніторинг стану національного 
енергетичного сектора та розробка енергетичної стратегії країни.  
 
iii. В практичній політиці забезпечення реабілітації галузі необхідно взяти до уваги 
наявність в Україні факторів, які суттєво обмежують можливості розширення вітчизняної 
вугільної промисловості. Офіційна політика забезпечення перспективного розвитку 
вугільної промисловості за рахунок збільшення обсягів державної допомоги є тупиковим 
варіантом, який не відповідає довгостроковим суспільним інтересам і якого не витримає 
державний бюджет країни. Державна політика повинна бути орієнтована на активне 
використання ринкових механізмів. Разом з цим, виходячи з реалій, на період виведення 
галузі з кризи і створення передумов її ефективного розвитку необхідно буде зберегти 
систему державної підтримки як цільової державної програми. За своїми розмірами 
фінансова підтримка галузі має поступово скорочуватись; потребують кардинальної 
перебудови механізми та правила її надання.  
 
iv. Вуглевидобувні підприємства відносяться до особливо небезпечних, а на вибір 
напрямків розвитку вугільної промисловості значний вплив мають політичні і соціальні 
фактори. В зв’язку з цим рекомендуємо Мінпаливенерго виступити з ініціативою перед 
урядом щодо підготовки спеціальної галузевої програми ринкової трансформації і 
приватизації вугільної промисловості (ця можливість передбачена проектом Державної 
програми приватизації на 2003-2008 роки). При визначенні політики регіонального 



 

розвитку Донбасу необхідно чітко розмежувати коротко- та довготривалі соціальні та 
екологічні заходи. Оперативну діяльність при здійсненні процедури закриття шахт 
необхідно відокремити від реалізації програм пом’якшення довготривалих наслідків від 
діяльності і закриття шахт. Такі коротко- та довготривалі заходи повинні здійснюватися за 
різними процедурами та підтримуватися різними системами фінансування. 
 
 
 Надійність енергопостачання та  проблеми вугільного сектора 
 
v. Енергетика і роль вугілля.  Тривалий історичний період (в царській Росії та 
колишньому СРСР) український Донбас розглядався як стратегічне джерело головного 
енергетичного ресурсу – вугілля. Однак інтенсивне його видобування протягом століть і 
загальна економічна криза, яка охопила Україну в 90-х роках, призвели до занепаду 
вітчизняної вугільної промисловості. Вугілля частково віддало свої позиції природному 
газу і нафті, які почали постачатися з Росії. Проте з 1997 р. ситуація в паливно-
енергетичному секторі України стала змінюватись – встановився та став зростати попит 
на вугілля: спочатку на коксівне, а потім і на енергетичне.  
 
vi. Аргументом на користь вітчизняного вугілля є його роль у забезпеченні надійного 
розвитку національної енергетики. Стан в енергетиці за фактором енергетичної безпеки в 
Україні є критичним, особливо відносно джерел постачання. В Україну для власних 
потреб ввозиться природного газу – 76,7%, нафти і нафтопродуктів – 73,9%, ядерного 
палива – 100%, вугілля – лише 1,9%. Причому, 60% ресурсів імпортується з Росії або 
через її територію. Враховуючи роль Росії в імпорті енергоресурсів в Україну, 
забезпечення надійного енергопостачання може бути досягнуто за рахунок: (а) 
розширення видобування власних енергоресурсів або (б) диференціації джерел 
постачання – розширення імпорту з інших країн. 
 
vii. На користь вітчизняного вугілля свідчать ринкові фактори. На сьогодні попит на 
вугілля  в Україні підтримується більш низькою ціною цього енергоресурсу порівняно з 
альтернативними видами палива - природним газом і нафтою. В перерахунку на 1 т 
умовного палива вартість вугілля в 1,3 рази менша, ніж його основного конкурента – 
природного газу.  
 
viii. Вітчизняне вугілля має суттєві переваги перед потенційним імпортом вугілля із 
країн Азіатсько-тихоокеанського басейну: (а)  Україні ще деякий час зберігатиметься 
перевага відносно ціни  та (б) необхідно враховувати, що  українські порти не мають 
потужностей для значного збільшення обсягу перевантаження вугілля. 
 
ix. При визначенні стратегічної політики відносно української вугільної промисловості 
слід ще звернути увагу на те, що майбутній європейський  вугільний ринок може відкрити 
експортні перспективи. 
 
x. На підставі визнання стратегічної ролі вітчизняного вугілля та згідно з 
методологією, розробленою Радою з вивчення продуктивних сил Національної академії 
наук України, підготовлений прогноз потреби в основних видах палива в Україні на 2005–
2030 р.. В порівнянні з 2000 р. у 2030 р. прогнозується збільшення загального споживання 
паливних ресурсів  орієнтовно в 1,6 разів, в тому числі вугілля – в 2 рази, а його головного 
конкурента, природного газу, – лише в 1,2 рази. Хоча цей прогноз може виявитися надто 
оптимістичним для вугілля, в структурі потреби в паливних ресурсах в України, як і 
сьогодні, переважатиме два види – природний  газ і вугілля. 
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xi. Однак на вугільну промисловість і масштаби видобування вугілля в Україні досить 
великий вплив матимуть внутрішні обмежувальні фактори: необхідність продовження 
закриття шахт; високий рівень небезпечності робіт; порівняно великі витрати на 
видобування вугілля; відсутність в галузі власних фінансових ресурсів. Тому  аргументи 
на користь ролі вугілля як стратегічного вітчизняного енергетичного ресурсу мають бути 
зіставлені з реальними можливостями країни щодо розвитку власного вугільного сектора. 
До того ж, виникає ризик, що політичні мотиви можуть переважити економічні, ринкові 
підходи або зневажатимуться фактори безпеки праці. Розвиток вітчизняної вугільної 
промисловості не повинен стати тяжким тягарем для суспільства. 
 
xii. Формування ціни на вугілля та збут розвиток ринку. Починаючи з 2000 р., в 
Україні визначилась тенденція до зростання цін на вугілля: якщо у 2000 р. середня 
відпускна ціна з підприємства 1 т кам’яного вугілля становила  $19,21, то у першому 
півріччі 2002 р. – вже $23,61. Це явилось результатом, по-перше, поетапної відміни 
Мінпаливенерго системи регулювання ціноутворення; по-друге, підвищення якості 
товарного вугілля. За більш високими  цінами дещо поліпшились фінансові результати 
роботи вугільної промисловості (зросла частка рентабельних шахт). Заходи щодо 
лібералізації ринку сприяли збільшенню платежів за енергоресурси. 
 
xiii. Однак ринкові ціни на українське вугілля все ще залишаються значно нижчими за 
світові. Якщо у 2002 р. світова ціна (CIF) на енергетичне вугілля становила $42,7, а на 
коксівне - $56,3, то середня ціна вітчизняного коксівного вугілля знаходилась на рівні 
$26,6, енергетичного – $26,3. Рівень цін обмежується такими факторами: (і) збереженням 
втручання держави (балансовий метод розподілу вугілля та система централізованих 
розрахунків через державне підприємство “Енергоринок”); (іі) формуванням монопольних 
фінансово-промислових груп, які нині контролюють металургійне виробництво і 
зацікавлені в низьких цінах на вугілля; та (ііі) тиском з боку неплатоспроможної частини 
споживачів (населення, соціально-культурна і житлово-комунальна сфери). Державна 
підтримка вугільної галузі дозволяє підтримувати невисокі ціни через компенсацію 
перевищення витрат на виробництво вугілля над його ціною.  
 
xiv. Вступ у майбутньому України до ВТО об’єктивно приведе до лібералізації ринку і 
формування рівноважних цін на енергоносії. Цьому процесу сприятиме не тільки 
макросвітове оточення, а й безпосереднє оточення України. Так, Росією, основним 
постачальником енергоносіїв на український ринок, передбачений до 2010 р. вихід на 
світовий рівень цін на вугілля і газ. Подальший процес зростання цін відбуватиметься 
також за рахунок підвищення попиту на високоякісне вугілля, а також включення 
екологічної компоненти до ціни вугілля. Крім того, держава зрештою буде скорочувати 
обсяги державної  підтримки на розвиток шахт, і до складу цін на вугілля буде 
включатися інвестиційна компонента. Очевидно, одержане внаслідок цього підвищення 
цін буде значним. Проте навряд чи в найближчому майбутньому ціни досягнуть рівня 
вартості імпорту вугілля з Азіатсько-тихоокеанського регіону. Ціни CIF на поставку до 
Європи австралійського вугілля становлять близько $44 за тонну, тоді як ціна 
українського вугілля, яка покриватиме його нинішню собівартість (включаючи державні 
дотації), дорівнюватиме приблизно $30 за тонну. На підставі аналізу даних про витрати у 
вугільній галузі зроблено висновок, що навіть за реалізації сценарію належно 
регульованого середовища з повною лібералізацією ринку та приватизацією шахт, середня 
ціна вітчизняного вугілля буде нижчою від вартості імпорту вугілля з Австралії. 
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xv. Система державної підтримки. Вугільна промисловість України є хронічно 
збитковою і відноситься до галузей, які одержують від держави постійну  фінансову 
підтримку. Визнання вугілля вітчизняним стратегічним енергетичним ресурсом породжує 
ризик спроб перекласти проблеми розвитку галузі на плечі всього суспільства. В зв’язку з 
цим необхідно перебороти стереотип стосовно виключної ролі системи державної 
підтримки  вугільної галузі. Досі вугільна промисловість майже не використовує 
урівноваження цін та зростання продуктивності праці, які є наслідком ринкових 
перетворень і зменшують потребу в субсидіях.  
 
xvi. Реформування самої системи державної підтримки також дасть змогу знизити 
дотації. Державну підтримку потрібно надавати протягом певного періоду часу та 
встановити граничні обсяги фінансування.  
 
xvii. Існує нагальна потреба у встановленні ясності та “правил гри” в системі виділення 
та використання фінансових ресурсів з державного бюджету:  
• Загальні вимоги до загальної організації системи державної підтримки: поступово 

знижувати рівень, що вже склався в країні на сьогодні; обмежити допомогу 
шахтною діяльністю та переважно спрямовувати її на економічно успішні шахти; 
посилити прозорість і контроль; включаючи недискримінаційний порядок 
одержання допомоги. 

• Вимоги до системи надання дотацій на виробництво: обмежити надання дотацій 
тільки шахтами, які підлягають закриттю; ввести нормативне визначення меж 
розміру дотацій. 

• Вимоги до системи надання державних коштів на інвестиції: перейти до фінан-
сування в межах державних інвестиційних програм; інвестиції здійснювати тільки 
на поворотній основі; на безоплатній основі можуть надаватися інвестиції тільки 
відповідно до чітко визначених правил за виключними напрямками;  інвестиційні 
кошти можуть надаватися лише в порядку конкурсу на основі інвестиційних 
проектів; уряду доцільно почати використовувати форму пайової участі держави у 
фінансуванні інвестиційних проектів та провести попередню реструктуризацію 
заборгованостей. 

• Вимоги до системи фінансування витрат на реструктуризацію (закриття шахт): 
обмежити фінансування витратами, що безпосередньо викликані процесом 
закриттям шахт; довготривалі екологічні витрати повинні фінансуватися в межах 
регіональних екологічних програм, соціальні витрати – в межах трансфертів із 
державного бюджету в регіональний; провести перегляд витрат планів ліквідації 
шахт; фінансування закриття шахт, які перейшли в недержавну власність, доцільно 
здійснювати на пайових началах державою і інвестором.   

 
xviii. Робота шахт і закриття неперспективних шахт. За останні два роки намітились 
позитивні тенденції в розвитку вугільної промисловості: поліпшився фінансовий стан 
шахт, збільшилось видобування вугілля. Однак в цілому галузь продовжує залишатися в 
кризовому стані. Консервація кризових явищ обумовлена значною мірою тим, що вугільну 
галузь мало зачепили ринкові перетворення. До недавнього часу галузь була закрита для 
приватизації. В результаті вугільна промисловість залишається без необхідного припливу 
недержавних інвестицій і сучасного менеджменту.  
 
xix. Зволікання з реформами приводило до несанкціонованих дій “знизу”: встановлення 
контролю над шахтами з боку фінансово-промислових груп; порушення справ про 
банкрутство проти 85 шахт. На сьогодні інструмент банкрутства використовується 
учасниками вугільного ринку з метою захисту інвестицій, а допомогою таких заходів як 
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реструктуризація боргів і встановлення зобов’язань шахт на довгострокове постачання 
вугілля в рахунок заборгованостей, а також як протидія рішенню про закриття шахт.  
 
xx. Пройшов тільки перший етап реструктуризації вугільної галузі. Проведення 
закриття неперспективних збиткових шахт позитивно сказалось на розвитку галузі: 
продуктивність праці в 2001 р. порівняно з 1995 р. зросла в 1,8 рази. Однак масове 
закриття шахт несе в собі ризик негативних соціально-економічних та екологічних 
наслідків. Це було однією з основних причин призупинення програми реструктуризації  в 
2001 р. Але в місцях тривалого ведення видобутку необхідно буде продовжити закриття 
значної кількості неперспективних шахт. Закриття неперспективних шахт практично мало 
відіб'ється на загальному рівні видобутку вугілля (3% щорічного видобутку). При 
підготовці до нового етапу закриття шахт потребують вирішення такі питання:  
 

• удосконалення критеріїв і механізмів прийняття рішення про закриття шахт; 
• зміцнення організаційних та фінансових можливостей регіонів і центру, так щоб 

вони давали змогу дотримуватися необхідних темпів і масштабів закриття шахт та 
• створення дієвих механізмів пом’якшення соціально-економічних і екологічних 

наслідків. 
 
xxi. Основним джерелом інвестиційних ресурсів на перспективу для галузі мають стати 
недержавні інвестиції, які можуть бути залучені через приватизацію, передачу шахт в 
оренду, концесію, створення спільних підприємств. У зв’язку з цим, великого значення 
набуває сприяння поліпшенню інвестиційного клімату у вугільному секторі, а саме: 
• підвищення ліквідності вуглевидобувних підприємств – закриття неперспективних 

шахт, проведення реструктуризації заборгованостей , проведення реконструкції 
шахт; 

• завершення корпоратизації підприємств і створення ефективних холдингових 
компаній та об’єднань;  

• використання способів приватизації, які створять сприятливі умови для притоку 
інвестицій – додаткова емісія і продаж акцій; 

• залучення інвестиційних партнерів із  металургії та енергетики. 
 
xxii. Реконструкція і технічне оновлення існуючих перспективних шахт дозволять 
знизити темпи виводу потужностей із дії. Технічні і технологічні зміни в галузі дозволять 
збільшити ступінь використання потужностей шахт. Зростання цього показника з 75,8% 
(2001 р.) до нормативного (98%) може забезпечити видобуток вугілля, достатній для 
стабільного задоволення основних власних потреб країни.  
 
xxiii. Техніка безпеки праці. Українські шахти відносяться до найнебезпечніших у світі, і  
нині питанням безпеки праці у вугільній промисловості приділяється більше уваги. Однак 
за існуючої системи безпеки праці все ще переважає формалізм і “паперова” рутинна 
робота. Відмічено немало перехресних і дублюючих функцій, що розмиває 
відповідальність. В шахтах існує розгалужена і багаторівнева система контролю стану 
техніки безпеки. Ефективність контролю залишається низькою. Опитані вважають, що 
причина криється також в неефективній контрольній апаратурі, яка досить легко 
виводиться з ладу, в поганих схемах провітрювання, зношених трубах, відсутності або 
зношеності обладнання для дегазації. В українських шахтарів відмічається низький 
стандарт культури безпеки праці.  
 
xxiv. Термінові зміни в сфері безпеки праці у вугільній промисловості України є життєво 
необхідними. Основними напрямками політики, спрямованої на зниження кількості 
нещасних випадків  на шахтах, мають стати:  
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• надання додаткових повноважень державним органам нагляду стосовно вжиття 
адміністративних заходів і одночасно посилення відповідальності (навіть 
кримінальної) осіб керівників шахт за прийняті рішення та їх наслідки;  

• визначення критерію безпеки праці поряд з критерієм вичерпності запасів для 
відбору шахт, що підлягають закриттю; 

• посилення регулювання з боку державних органів: систему і норми безпеки праці 
необхідно привести до вимог реальної ситуації, інакше вони не будуть виконуватись; 

• прийняття заходів щодо поліпшення культури безпеки праці з боку працівників. 
 
xxv. Для роботи над створенням ефективної системи безпеки праці необхідно 
використовувати  світовий досвід. Тільки опираючись на вже накопичений світовий 
досвід, можна забезпечити швидкий прорив.  
 
Вплив реструктуризації вугільного сектора на становище в регіоні 
 
xxvi. Стратегія регіонального розвитку. Реструктуризація вугільної промисловості в 
1995–2000 р. супроводжувалась значними негативними соціальними та екологічними 
наслідками, що призвели до появи в регіоні Донбасу, який посідає високі позиції в 
рейтингу українських регіонів за більшістю економічних і соціальних показників, 
територій з ознаками депресії. Частково це стало результатом економічної кризи і 
бюджетного дефіциту, але свою роль в цьому відіграло те, що у процес вирішення 
соціальних та екологічних проблем не був задіяний внутрішній регіональний потенціал.  
 
xxvii. Досвід останніх років може стати здобутком для наступного етапу реструктуризації 
вугільної галузі і формування регіональної політики в цілому. В результаті проведеного 
дослідження зроблено такі висновки та рекомендації: 
 законодавче забезпечення деяких загальних питань, наприклад, типологізації 

регіонів для цілей державного регулювання;  принципів і методів державної 
підтримки територій різного типу; 

 необхідно шляхом партнерства поліпшити координацію дій центру та регіону. 
Широкомасштабні реформи, такі як реструктуризація вугільної галузі, вимагають 
узгодженості політики на всіх рівнях. Реструктуризацію вугільної промисловості 
необхідно включати в регіональні програми соціально-економічного розвитку;  

 кошти на пом’якшення соціально-економічних наслідків реструктуризації вугільної 
промисловості мають виділятися як з державного, так і з місцевих бюджетів. В 
системі взаємовідносин центру і регіону більше уваги потребують питання 
забезпечення прозорості та контролю  використання готівкових трансфертів; 

 закриття шахт має плануватися та проводитися  таким чином, щоб запобігати 
виникненню  територій з ознаками депресивності; 

 
xxviii. Підтримуваний місцевими громадами розвиток. Однією з позитивних сил, якій 
занадто мало приділялось уваги при проведенні реструктуризації вугільної промисловості, 
є ініціатива місцевих громад (самоорганізація населення). Історично громадам 
шахтарських регіонів притаманний найбільший ступінь інертності в сфері спільного 
вирішення економічних та політичних питань. Організовані форми самоорганізації 
населення виникають в шахтарських регіонах лише за допомогою міжнародних 
донорських проектів (DFID, TACIS тощо). Значна частина проектів була реалізована 
Агентством регіонального розвитку “Донбас”. В рамках міжнародних донорських 
проектів була створена розгалужена інституційна система діяльності громад. На жаль, 
більшість інституцій після припинення фінансування припиняла і власну діяльність. 
Причина крилась в тому, що переважно такі інституції створювались як проекти, а не як 
юридичні особи. З української сторони кадри формувались, в основному, з колишніх 
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працівників шахт, які були неспроможні організувати самостійну професійну діяльність 
після закінчення проектів без підтримки іноземних консультантів.  
 
xxix. На сьогодні населення все ще потребує допомоги в освоєнні досвіду 
самоорганізації, який є цілком звичним в багатьох країнах світу. Перша хвиля 
міжнародних донорських проектів прийшлась на період, коли населення ще не сприймало 
такі ідеї. Сьогодні подібні проекти могли б досить сильно стимулювати розвиток 
самоорганізації населення. Кваліфікована організація, така як Агентство регіонального 
розвитку “Донбас”, могла б діяти  як координатор для усіх проектів. Місцевим органам 
необхідно сприяти появі і функціонуванню інституцій самоорганізації населення через 
спеціальні територіальні програми з відповідним фінансуванням суспільно важливих 
проектів.  
 
xxx. Фінансова і юридична неспроможність більшості форм самоорганізації населення 
викликана утриманською позицією населення, яка значною мірою провокується чинним 
законодавством про об’єднання громадян, який практично накладає заборону на 
одержання доходу від власної діяльності. В Україні існує нагальна потреба в прийнятті 
спеціального законодавства про неприбуткові організації. Є надія, що тоді інституції 
самоорганізації населення створюватимуться “знизу”, а не “зверху” і сприятимуть 
реалізації багатьох напрямків регіональної політики.  
 
xxxi. Допомога при працевлаштуванні на нове місце роботи. Важливим негативним 
соціальним наслідком закриття шахт є масове вивільнення працівників , які важко 
адаптуються до роботи в інших галузях. Виникає одночасне навантаження безробітних на 
вузький територіальний ринок праці. За експертними оцінками, фактична чисельність тих, 
кому була надана офіційна допомога в працевлаштуванні на попередньому етапі закриття 
шахт, не досягла навіть половини всіх вивільнених. Не дуже успішними  виявились 
зусилля міжнародних донорських організацій допомогти у створенні невеликого бізнесу.  
 
xxxii. На новому етапі закриття шахт прийдеться зіткнутися в цій сфері з додатковими 
труднощами: залишок групи безробітних з попереднього етапу закриття шахт; скорочення 
потенційних можливостей працевлаштування в галузі. В той же час можна очікувати, що 
наступний етап закриття шахт не матиме настільки гострого кризового характеру, як 
перший. Має датися взнаки зростання адаптивних спроможностей самих працівників і 
набуття практичного досвіду відповідними державними органами та всілякого виду 
недержавними організаціями. 
 
xxxiii. В той же час, ймовірно, не слід розробляти і реалізовувати для шахтарів автономні 
програми зайнятості. При закритті шахт проблема працевлаштування жінок і молоді 
також стає компонентом соціальної кризи території. Збільшенню ефективності політики 
працевлаштування сприятиме посилення ролі регіонів. Окремі соціальні плани для шахт, 
що закриваються, мають стати невід’ємною частиною планів соціально-економічного 
розвитку регіонів. Попередні спроби вирішувати питання працевлаштування працівників в 
межах процедури закриття шахти виявились неефективними. Для посилення ролі регіонів 
у вирішенні питання працевлаштування працівників, що вивільняються, слід налагодити 
співпрацю та контроль над цим процесом з боку уряду.  
 
xxxiv. Є резерви зниження витрат на проведення реструктуризації за рахунок перегляду 
підходів до розрахунку витрат на працевлаштування. Зафіксовані в планах попередніх 
закриттів шахт завищені показники витрат не дозволяють юридично завершити процедуру 
ліквідації шахт. Механізм реалізації планів з працевлаштування необхідно зробити більш 
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гнучким, який дозволяв би вносити необхідні корективи в разі потреби. Перегляд підходів 
допоможе раціоналізувати кошти, які потрібно буде виділити на майбутні  закриття шахт.  
 
xxxv.  Доцільно сприяти створенню або відродженню в зонах закриття шахт середніх 
підприємств, навколо яких може бути організована мережа підприємств малого бізнесу. 
Необхідно оцінити неофіційні (стихійні) форми працевлаштування і ввести їх до складу 
таких, які підтримуються офіційно. Наприклад, міграція в інші області і за межі України, 
яка в свій час допомогла знизити навантаження на регіональні ринки праці звільненими 
шахтарями. 
 
xxxvi. Передача соціальних об’єктів у комунальну власність. Більшість шахт України 
були містоутворюючими і після їх закриття виникає проблема з передачею соціальних 
об’єктів у комунальну власність. На сьогодні передача соціальних об’єктів у комунальну 
власність не вирішена як в цілому по вугільній промисловості, так і по шахтах, що 
закриваються. Найгірша ситуація в Луганській області. Політика передачі соціальних 
об’єктів перетворилась на в’ялий процес, завершення якого навіть не можна прогнозувати. 
 
xxxvii.  Необхідний поштовх, який прискорив би та оживив інтерес до соціальних об’єктів. 
Таким стимулом може програма, яка передбачає наперед визначений і обмежений часовий 
період надання державної фінансової підтримки на передачу соціальних об’єктів у 
комунальну власність. Необхідно буде скласти списки всіх об’єктів і визначити ті, які 
потрібні для організації  надання найголовніших соціальних послуг,  враховуючи 
конкретні реалії територій (зокрема, постаріння населення, міграційні процеси), та 
відрізняти їх від вже непотрібних  (як, наприклад, квартири, які залишило населення, що 
мігрувало в інші регіони). Долю  неголовних об’єктів доцільно вирішувати іншими 
індивідуальними способами, наприклад, застосовуючи ринкові методи ( приватизацію, 
передачу в оренду) або безоплатну передачу.  
 
xxxviii. Для вдосконалення механізму передачі соціальних об’єктів рекомендується: 
• посилення відповідальності місцевої влади за забезпечення населення територій 

соціальними послугами: укладення відповідних договорів, включення завдань з 
передачі і використання об’єктів до планів соціально-економічного розвитку 
регіонів; 

• залучення громадськості територій до обговорення проблем передачі соціальних 
об’єктів до початку процедури закриття шахти ; 

• у сфері фінансування: (і) потрібно забезпечити розподіл і використання готівкових 
трансфертів з державного бюджету на визначені цілі та (іі) необхідно звільнити 
неперспективні шахти, що підлягають закриттю, від пайової участі у фінансуванні 
передачі соціальних об'єктів. 

 
xxxix. Екологічні аспекти. Велике навантаження на навколишнє середовище, яке 
створює діяльність шахт, є одним з найважливіших факторів, який необхідно брати до 
уваги при визначенні масштабів національного вугільного сектора. Збереження 
неперспективних шахт призводить до негативних екологічних наслідків, неадекватних їх 
економічному вкладу. Разом з цим, українська практика масового закриття шахт 
продемонструвала, що скорочення кількості шахт автоматично не призводить до 
вирішення екологічних проблем. На територіях ліквідованих шахт залишаються колишні 
наслідки їх діяльності, а також починають проявлятися нові негативні явища.  
 
xl. Гострота екологічної проблеми для регіону Донбасу і потреба в продовженні 
закриття неперспективних шахт потребує удосконалення державної політики в цій сфері 
шляхом: 
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• чіткого розподілу оперативних екологічних заходів у процесі фізичного закриття 
шахт (плани ліквідації шахт) і довготривалих заходів з охорони навколишнього 
середовища (регіональні або національні програми). Це має відображатися і в 
системі фінансування; 

• переходу від стандартного до індивідуального підходу відносно визначення складу 
екологічних заходів при закритті конкретної шахти і розрахунку потрібних для 
цього фінансів; 

• визначення порядку залучення місцевих громад до розробки планів екологічних 
заходів в процесі закриття шахт; 

• розроблення методики оцінки екологічних ризиків закриття шахт та системи 
нормативів, що враховує процес поступового покращання екологічної ситуації; 

• створення спеціалізованого підприємства, метою діяльності якого буде забезпечення 
довготривалого моніторингу екологічного стану територій закриття шахт. 
Підприємство може бути підпорядковане  Міністерству екології та природних 
ресурсів і фінансування його діяльності може здійснюватись за рахунок коштів 
державного бюджету. 
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ЧАСТИНА 1. НАДІЙНІСТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА ВУГІЛЬНИЙ СЕКТОР 
 

1.1. Енергетика і роль вугілля 
 

Учасники обговорень 
 
1. На протязі останніх двох років в Україні ведуться досить гарячі дискусії, в яких 
беруть участь представники уряду, органів інших державної влади, наукових кіл, 
профспілок,  громадськості та Світового банку  відносно перспектив національної 
енергетики, в тому числі щодо ролі вітчизняної вугільної промисловості в забезпеченні 
країни енергетичними ресурсами. В дискусіях українська сторона демонструє одностайне 
негативне ставлення до політики реструктуризації вугільної промисловості, яка в свій час 
проводилась українським урядом за підтримки Світового банку. Відмічається досить 
консолідована позиція в поглядах на вугілля як стратегічний паливно-енергетичний 
ресурс, а на вугільну галузь – як стратегічну галузь, яку треба максимально розвивати. 
 
2. Офіційно нова концепція державної підтримки позитивного розвитку вугільної 
галузі представлена в програмі “Українське вугілля”, прийнятій урядом в 2001 р. В ході 
експрес-аналізу вугільної промисловості, проведеного в квітні–травні 2002 р., експерти 
обговорювали цю концепцію з представниками уряду, Міністерства економіки, 
Мінпаливенерго, профспілок. На той час така стратегія підтримувалась з ентузіазмом і 
надією. Серед наукових колективів, які підтримали нову стратегію, визначились Рада з 
вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України (РВПС НАНУ), 
Національний гірничий університет, Донецький економічний інститут, Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. О. Розумкова. Спеціалісти цих наукових кіл 
беруть участь в підготовці Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і 
подальшу перспективу. 
 
3. Невдалі перші результати реалізації Програми в 2002 р. не викликали ревізії 
поглядів на роль вугілля як вітчизняного стратегічного паливно-енергетичного ресурсу. 
Керівництво Мінпаливенерго, спеціалісти, профспілки при формуванні Державного 
бюджету на 2003 р. активно відстоювали необхідність значного збільшення фінансової 
державної підтримки вугільної промисловості. В іншому випадку, на їхню думку, можна 
прогнозувати катастрофічний сценарій подальшого розвитку галузі, в результаті чого 
Україна може зіткнутися з дефіцитом енергетичних ресурсів. Крім цього, скорочення 
вугільної промисловості супроводжуватиметься соціальною дестабілізацією шахтарських 
регіонів. 
 
4. Поряд з цим, останнім часом з’явились реалістичні оцінки фінансових можливостей 
держави і галузі. Представники Донецької фінансово-промислової групи, які явно 
зацікавлені в збільшенні видобутку вітчизняного вугілля, пропонують відкрити доступ до 
вугільної промисловості недержавному капіталу через приватизацію й оренду. Свого роду 
центром таких пропозицій став Комітет Верховної ради України з паливно-енергетичного 
комплексу. Підтримується ця позиція Донецькою і Луганською обласними 
адміністраціями. 
 
5. Таким чином, на сьогодні навколо вугільної промисловості склалася ситуація, яка 
вимагає поглибленої оцінки і на її основі корегування визначеної офіційної стратегії 
розвитку галузі. Цей висновок досить часто звучав з вуст різних співрозмовників у 
процесі обговорень майбутньої ролі вітчизняного вугілля в забезпеченні економіки країни 
паливно-енергетичними ресурсами. 
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Світові тенденції 
 
6. Україна, яка поступово відкриває свою економіку, стає чутливою до глобальних 
світових тенденцій, особливо тих, що посилюються на європейському континенті. Тому 
дослідження тільки внутрішніх факторів, що визначають тенденції у формуванні 
національної енергетики, є недостатнім і може деформувати уявлення про роль вугілля як 
енергетичного ресурсу. Для характеристики світових і європейських тенденцій у сфері 
енергетичної політики були вивчені  матеріали і рекомендації Спеціальної групи експертів 
з вугілля і теплової енергії Європейської економічної комісії ООН, Міжнародного 
енергетичного агентства (International Energy Agency – IEA), Світової енергетичної Ради 
(World Energy Council – WEC), підготовлені в 2000–2002 р. з метою допомоги урядам і 
політикам в розробці і впровадженні стратегій розширення власного виробництва і 
використання вугілля. Вугілля вважається одним із енергетичних ресурсів, який значною 
мірою впливатиме також і в довгостроковій  перспективі на характер енергопостачання в 
світовому і європейському масштабах. 
 
7. Нова стратегія прийшла на зміну політиці, яка почала глобально проводитися в світі 
відносно вугільного сектора з 60-х років минулого століття. Зниження ролі вугілля як 
паливно-енергетичного ресурсу було пов’язане з появою таких масових енергетичних 
ресурсів, як газ і нафта. В той період у світі сформувався досить оптимістичний погляд на 
зміну структури енергетичних ресурсів на їх користь. Газ і нафта відразу потіснили 
вугілля на енергетичному ринку завдяки більш низьким цінам. Скорочення попиту на 
вугілля і зниження цін на енергоресурси практично у всіх країнах зробили вугільну галузь 
збитковою, а шахтарів перетворила на значну політичну силу, яка почала дестабілізувати 
суспільство. Для пом’якшення ситуації уряди були змушені піти на надання вугільній 
галузі постійної фінансової підтримки. В той же час галузь опинилась під тиском 
жорстких норм охорони навколишнього середовища. В цій ситуації уряди країн з 
розвинутою вугільною промисловістю зважилися на проведення масового закриття 
збиткових шахт. 
 
8. Основними країнами Західної Європи, яких торкнулась реструктуризація вугільної 
промисловості, стали Бельгія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Великобританія, Франція. 
В Бельгії і Нідерландах видобуток вугілля почті повністю припинений. В результаті 
реструктуризації за 1960 – 2000 роки обсяг видобутку вугілля скоротився у Франції – на 
79%, Німеччини – на 58%, Іспанії – на 17%, Великобританії – на 75%.  Пізніше політика 
реструктуризації вугільної промисловості була реалізована в країнах Східної Європи і  
СНД. Узагальнені показники щодо результатів реструктуризації по 12 країнам з 
перехідною економікою наведені на основі огляду Європейської економічної комісії ООН. 
В порівнянні з 1990 р. в 2000 р. обсяги видобутку вугілля по цим країнам  знизились на 
43,5% 
 
9. Дані Енергетичної інформаційної адміністрації США (Energy Information 
Administration – EIA) демонструють, що з кінця 80-х років на європейському континенті 
спостерігається помітна тенденція до зростання споживання вугілля. Внаслідок цього 
європейські країни почали відчувати дефіцит на нього. Зростання попиту на вугілля було 
викликано декількома моментами: 
 стійкою тенденцією до зростання світових цін на нафту і газ, що знизило їх 

конкурентоспроможність відносно вугілля; 
 подовженням маршрутів постачання альтернативних вугіллю енергетичних ресурсів 

– нафти та газу; 
 доступністю вугілля на світовому ринку, оскільки воно посідає перше місце серед 

паливних корисних копалин за своїми світовими запасами, і його видобуток 
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здійснюється в регіонах із стабільним політичним режимом, світові ж запаси нафти і 
газу виявились обмеженими; 

 обмеженнями, які накладаються в деяких країнах на використання атомної 
енергетики, що значно звузило альтернативні вугіллю енергетичні ресурси; 

 появою нових чистих технологій видобутку, переробки та використання вугілля, що 
підвищило конкурентоспроможність вугілля  за екологічними параметрами 
порівняно з іншими енергетичними ресурсами. 

 
10. Останніми роками на структуру споживання енергоресурсів почав впливати новий 
політичний фактор – забезпечення надійного енергопостачання як елемент енергетичної 
безпеки країн. Причому проблема енергетичної безпеки сприймається світовим 
співтовариством не стільки в локальному контексті окремої країни, скільки в глобальному 
контексті енергетичної безпеки країн Організації економічного співробітництва і розвитку 
(OECD) і окремо європейського континенту. На сьогодні почали з’являтися перші ознаки 
залежності європейських країн від імпорту природного газу і нафти , що породжує загрозу 
появи політичної залежності від країн-постачальників. Це особливо небезпечно, оскільки 
в ряді країн-виробників і країн транзиту зберігається ґрунт для громадського безладу і 
етнічних конфліктів. Після трагічних подій в США 11 вересня 2001 р. питання 
забезпечення  надійності енергопостачання країн почало набувати вищої пріоритетності в 
енергетичній політиці.  
 
11. При розробці енергетичної стратегії уряди країн більшу увагу починають приділяти 
проблемі надійного енергопостачання  за рахунок диференціації джерел постачання і 
максимального використання власної бази енергетичних ресурсів. Таким масовим 
енергетичним ресурсом, який відповідає цим двом вимогам, є на європейському 
континенті вугілля. За прогнозами IEA, світова потреба у вугіллі в майбутньому 
зростатиме. За розрахунками в 2010 р. в світі споживатиметься 4450, а в 2020 р. – 5400 
млн. т вугілля в перерахунку на умовне паливо. Темпи приросту потреби у вугіллі за цей 
період становитимуть 2,6–3,0% щорічно. Частка використання вугілля у виробництві 
електроенергії у 2010 та 2020 р. становитиме 63% та 65%, відповідно. За експертними 
оцінками, можна очікувати, що ця тенденція зберігатиметься аж до 2050 р. 
 
12. Враховуючи те, що нафта і газ виявились більш обмеженими енергетичними 
ресурсами, ніж вугілля, і збільшення їх імпорту поєднане із зростанням ризиків для 
енергетичної безпеки країн, світова спільнота почала формувати нове ставлення до ролі 
вугілля у забезпеченні сталого розвитку енергетики. Це торкається, в першу чергу, тих 
країн, в яких вугілля історично є базовим енергетичним ресурсом. Виходячи з нових 
оцінок ситуації в енергетичному секторі, Спеціальна група експертів з вугілля і 
термоенергії Європейської економічної комісії ООН сформулювала вимоги, яких 
рекомендовано дотримуватися урядам при визначенні ролі вугілля у забезпеченні 
енергоресурсами своїх країн і розробці стратегії розвитку власної вугільної 
промисловості: 
 визнання позитивної ролі вугілля в стратегії сталого розвитку енергетики; 
 усвідомлення внеску вугілля в забезпечення енергетичної безпеки країни; 
 оцінка важливості місцевих вугільних запасів для досягнення цілей енергетичної 

політики в довгостроковому періоді; 
 активне залучення інвестицій для подальшого розвитку вугільної промисловості; 
 забезпечення розумної фінансової та адміністративної підтримки розвитку вугільної 

промисловості з боку держави, особливо в соціальних і екологічних аспектах; 
 забезпечення керованої і соціально відповідальної реформи вугільної промисловості 

і лібералізації ринку; 
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 адаптація швидкості і обсягів реструктуризації вугільної промисловості з доступною 
фінансовою та інституціональною підтримкою. 

 
Історична роль вугілля в Україні 

  
13. Досить тривалий історичний період (в царській Росії та колишньому СРСР) 
український Донбас розглядався як стратегічне джерело головного енергетичного ресурсу 
– вугілля. Ще в 70-х роках минулого століття вугілля було одним з основних експортних 
продуктів України. Це зумовило високий рівень орієнтації економіки України і населення 
на споживання вугілля. За даними Міністерства економіки, основними споживачами 
вугілля в Україні в 2001 р. стали: 

теплові електростанції  40,4%  
чорна металургія (коксування) 37,9%  
вугільна промисловість 4,6% 
залізничний транспорт 0,5% 
інші споживачі (житлово-комунальні 
і побутові потреби, ТЕЦ тощо) 11,1% 
експорт 5,5%. 

 
14. В таблиці 1.1.1 наведені дані паливно-енергетичних балансів за 1995–2000 р., які 
наочно демонструють в часі стабільно високу частку вугілля в загальному обсязі 
споживання паливно-енергетичних ресурсів (21,6-25,4%). У споживанні енергоресурсів 
вугілля посідає друге місце після природного газу. Потреба у вугіллі в основному 
задовольняється за рахунок власної вугільної промисловості. До 1999 р. імпорт вугілля 
абсолютно і відносно знижувався: за 1995–1999 р. частка імпорту в загальному балансі 
паливно-енергетичних ресурсів впала з 4,5 до 1,8%. Однак вже в 2000 р. спостерігається 
стійка тенденція до зростання потоку імпортованого вугілля. 
 
15. Еволюція поглядів на роль вугілля у забезпеченні розвитку національної енергетики 
в Україні практично пройшла той же шлях, що і в інших країнах світу. Тільки фактори, які 
вплинули на зміну поглядів, відчутно трансформувались під впливом української 
дійсності. Корені поглядів на майбутнє  вугільної промисловості знаходяться ще в 
історичному минулому України. Інтенсивне видобування вугілля в роки царської Росії і 
СРСР призвело до того, що в значній частині шахт через вичерпання кращих вугільних 
пластів видобуток став провадитися з глибоких і тонких вугільних шарів, які мають 
високу загазованість і затоплюваність. Зростання витрат на видобування перетворили 
більшість шахт у збиткові. В результаті Донбас фактично перестав відігравати роль 
постачальника стратегічної енергетичної сировини. У зв’язку з цим ще в межах 
колишнього СРСР почала обговорюватися проблема безперспективності української 
вугільної промисловості для країни в цілому, тим більше, що в Україну з Росії почали 
надходити в масових обсягах нові енергетичні ресурси – нафта,  газ – та розвиватися 
атомна енергетика. 
 
16. З набуттям незалежності Україна стала спадкоємницею вугільної промисловості, яка 
визначалась як неперспективна. Ситуація у вугільній промисловості ще більше 
погіршилась на фоні загальної економічної кризи, яка охопила країну в 90-х роках. 
Внаслідок падіння попиту на вугілля його видобуток стрімко зменшився: до 1996 р. – у 2,3 
рази. Це набагато перевищило темпи скорочення у цей період вітчизняного видобутку і 
виробництва інших енергоресурсів: видобуток природного газу зменшився – в 1,5 рази, 
нафти і нафтопродуктів – в 1,3 рази, виробництво електроенергії – в 1,6 рази. Частина 
шахт практично перестала функціонувати. Галузь перетворилася в хронічно збиткову, 
охоплену політичними страйками шахтарів, з катастрофічно застарілим шахтним фондом і 
відсутністю інвестицій на введення нових потужностей.  
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Таблиця 1.1.1. 
 

Динаміка формування та розподілу основних паливно-енергетичних ресурсів України  
в1995–2000 р., млн. т. умовного палива 

 
 Показники 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 
І Загальний обсяг паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР) 

257,0 236,3 237,6 220,3 214,9 214,0 

1 Обсяг видобутку і виробництва первинних 
ПЕР – всього 

109,8 101,5 110,2 109,2 111,0 111,5 

  в тому числі:             
1.1. Обсяг видобутку природного палива – 

всього 
83,6 70,9 79,0 77,3 80,3 80,2 

 в тому числі:       
  вугілля 49,3 42,2 45,0 43,8 46,9 46,9 
  нафтопродукти 6,0 5,8 5,9 5,6 5,4 5,3 
  природний газ 20,9 21,0 20,9 20,6 20,8 20,7 
  інше 7,4 1,9 7,2 7,3 7,2 7,3 

1.2. Обсяг виробництва природних 
енергетичних ресурсів – всього 

26,2 30,6 31,2 31,9 30,7 31,3 

  в тому числі:             
  атомна енергія 22,5 27,4 27,6 26,1 25,3 27,0 
  гідроенергія 3,7 3,1 3,6 5,8 5,4 4,2 
  інше 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
2 Інші види ПЕР (вторинні енергоресурси, 

супутній газ тощо) 
25,5 25,6 28,4 22,8 10,7 14,5 

3 Імпорт – всього 121,7 109,2 99,0 88,3 93,2 88,0 
  в тому числі:             
  вугілля 11,5 7,4 6,3 5,7 3,8 4,9 
  нафта 19,0 13,4 12,7 14,1 13,4 8,5 
  нафтопродукти 76,2 77,5 71,7 61,5 68,9 68,1 
  природний газ 13,1 10,9 8,3 6,9 6,9 6,5 
  інше 1,9 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 
ІІ Загальний обсяг споживання ПЕР 225,9 211,7 213,3 205,1 200,1 188,0 

  в тому числі:             
  Вугілля 57,4 45,8 50,2 48,2 49,2 47,8 
  Природний газ 98,0 92,6 93,5 86,5 86,8 78,7 
  Основні нафтопродукти (мазут, авто 
бензин, дизельне паливо) 

30,7 23,2 22,3 21,4 16,1 14,0 

  Інші ПЕР 3,4 7,2 4,3 8,2 8,3 9,0 
  Природні енергетичні ресурси 26,2 30,6 31,2 31,9 30,7 29,4 
  Паливо як сировина 9,4 9,3 9,0 8,9 9,0 9,1 
  Інші  0,8 3,0 2,8 0,0 0,0 0,0 

ІІІ Експорт 4,4 3,2 5,1 4,7 8,3 10,5 

Джерело: дані РВПС НАНУ. 

 
17. За цих умов уряд України при підтримці Світового банку приступив до реалізації 
політики реструктуризації вугільної промисловості, яка передбачала проведення масового 
закриття збиткових неперспективних шахт (по 20 шахт щорічно). Метою реструктуризації 
було створення консолідованої  ефективної галузі, яка була б спроможна існувати без 
державної фінансової підтримки. В перспективі частину національного видобутку вугілля 
передбачалось замінити його імпортом або іншими альтернативними видами паливно-
енергетичних ресурсів.  
 
18. Закриття навіть частини неефективних шахт дало для галузі позитивні результати: 
продуктивність праці одного працівника з видобутку у валовому обчисленні збільшилась 
в 2001 р. порівняно з 1995 р. в 1,8 рази; дотації на собівартість в розрахунку на 1 т готової 
продукції скоротились більше ніж у 2 рази. Однак цей позитивний ефект був знищений 
катастрофічними соціально-економічними та екологічними наслідками масового закриття 
шахт. Це стало першим фактором, який став вимагати перегляду політики щодо  розвитку 
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вугільної промисловості. Почало формуватися розуміння необхідності підтримки галузі, 
хоча б заради забезпечення соціальної стабільності в суспільстві. Саме в цій період уряд 
припинив співпрацю із Світовим банком у сфері реструктуризації галузі. 
 
19. Другим фактором, який підштовхнув уряд до перегляду політики відносно вугільної 
галузі, стала зміна ситуації на енергетичному ринку. На внутрішньому енергетичному 
ринку України попит на вугілля почав помітно зростати.  Головний поштовх 
пожвавленню вугільної промисловості дало зростання попиту на коксівне вугілля з боку 
металургійної промисловості. За рахунок  коксівного вугілля, на яке встановлювалася 
низька ціна (і виділялись дотації), і електроенергії металурги змогли вийти на 
міжнародний ринок і стати конкурентноспроможними за рівнем цін на метал. Слідом став 
зростати попит і на енергетичне вугілля. В результаті  вугільна промисловість фактично 
першою із галузей паливно-енергетичного комплексу країни почала виходити з кризи. За 
1996–2001 р. обсяги видобутку вугілля збільшились з 71,3 млн. т до 83,4 млн. т або на 
17%. Нові тенденції на внутрішньому енергетичному ринку сприяли закріпленню  
ставлення щодо збільшення ролі вугілля в забезпеченні сталого розвитку національної 
енергетики. 
 
20. Офіційно позитивна позиція щодо перспектив розвитку вугільної промисловості в 
Україні знайшла відображення в урядовій програмі “Українське вугілля”. В програмі 
проголошується статус вугілля як основного вітчизняного енергетичного ресурсу, обсяг 
видобутку якого планується збільшити: у 2010 р. – до 110 млн. т, 2030 р. – до 120-125 млн. 
тонн. Це мало забезпечити зростання його частки в паливно-енергетичному балансі на 
кінець прогнозного періоду до 27–28%. В програмі запропонований й конкретний 
механізм реалізації нового погляду на роль вугільної промисловості в забезпеченні 
паливно-енергетичними ресурсами -  збільшення фінансової підтримки галузі. Для виводу 
галузі з кризового стану проголошувалась дворічна програма технічного переоснащення 
перспективних діючих шахт і добудування не завершених будівництвом. Для цих цілей 
планувалось збільшити обсяг фінансової підтримки галузі з державного бюджету в 2002 р. 
– до 6 млрд. грн., 2003 р. – до 5,2 млрд. грн. (в 2,3–2,6 рази проти існуючого рівня). 
Починаючи з 2010 р., в галузі передбачалось  розпочати активне будівництво нових шахт. 
 
21. Збої в механізмі виконання урядової політики позитивного розвитку вугільної галузі 
почались з 2002 р. Державним бюджетом на 2002 р. був затверджений обсяг фінансування 
галузі у розмірі  2,3 млрд. грн., на 2003 р. – 2,77 млрд. грн., що явно недостатньо для 
реалізації нової стратегії за рахунок державної підтримки. Україна знову опинилась перед 
проблемою пошуку інших способів реалізації  політики забезпечення надійного розвитку 
енергопостачання .  

 
Перспективна роль вугілля 

 
22. Визначення перспективної ролі вугілля в забезпеченні надійного енергопостачання  
має декілька аспектів: 
 по-перше, з позицій глобальної економіки для України, яка в геополітичному плані є 

європейською країною, доцільно приймати рішення в контексті загальної 
європейської енергетичної стратегії; 

 по-друге, потрібно виявити потенціал власних паливно-енергетичних ресурсів, який 
Україна може використати для забезпечення енергетичної безпеки країни; 

 по-третє, необхідно оцінити ринкові позиції різних паливно-енергетичних ресурсів, 
включаючи ситуацію на світовому ринку і внутрішньому ринку України. 
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23. Вугілля – основний національний енергоресурс. Дослідження розпочато з 
характеристики власних енергоресурсів України, які в паливно-енергетичному балансі 
2000 р. становили 58,9%. Структура власних ресурсів складається (в %): 

Власні ресурси, всього  100 
в тому числі: 
Видобування природного палива 72,0 
з них: 
Вугілля 42,1 
Нафта і нафтопродукти 4,8 
Природний газ 18,6 
Інші 6,5 
Виробництво енергетичних ресурсів 28,0 
з них: 
Атомна електроенергетика 24,2 
Гідроелектростанції 3,8 

 
24. Власні енергоресурси України на 72% формуються за рахунок видобування 
природних паливних ресурсів і на 28% – за рахунок виробництва енергетичних ресурсів. 
Країна має невеликий потенціал видобутку нафти і природного газу, відповідно, на 50 і 40 
років. Причому для них  відмічається високий рівень відпрацювання початкових запасів  
(нафтових – близько 70%, газових – до 65%). Резерв збільшення видобутку цих видів 
палива невеликий. В структурі виробництва природних енергоресурсів домінує атомна 
енергетика. Однак ядерне паливо для атомної енергетики повністю імпортується, в силу 
чого вона не може розглядатися в повному розумінні як національний енергоресурс. Крім 
того, атомна енергетика підпадає під міжнародні обмеження використання ядерного 
палива. Україна має досить обмежені ресурси гідроенергії. На гідроелектростанціях 
виробляється лише 6,7% електроенергії в країні.  
 
25. Основою власних паливних ресурсів України можна вважати лише вугілля. На 
території країни розташовані два басейни кам’яного вугілля – Донецький і Львівсько-
Волинський та один басейн бурого вугілля – Дніпровський. Ці геологічні запаси вугілля 
різними експертами оцінюються  на 250-400 років (хоча й невідомо, яку їх частину можна 
буде видобути з економічних міркувань). На відміну від інших енергоресурсів наявні 
запаси вугілля, практично, повністю можуть задовольнити потреби національної 
економіки в коксівному і енергетичному вугіллі. Вугільна промисловість вже зараз 
технічно може використати запаси на резервних ділянках для будівництва нових 
вуглевидобувних підприємств (67 ділянок із запасами обсягом 9744,2 млн. т і загальною 
потужністю 124,1 млн. т. на рік) та на ділянках для реконструкції і подовження строків 
служби діючих підприємств (66 ділянок із запасами обсягом 2746,3 млн. т і приростом  
загальної потужності 7,9 млн. т на рік). Розвідана ресурсна база дозволить довести видобуток 
вугілля до 150 млн. т. щорічно. 
 

Таблиця 1.1.2. 
Запаси вугілля в Україні на 01.01.2001 р., млн. тонн 

 
 Всього запасів В тому числі за Державним 

балансом 
Україна 117566,7 74192,0 
Донецький басейн 101511,3 69464,9 
Львівсько-Волинський басейн 2976,4 1872,9 
Дніпровський басейн 4160,3 2410,3 
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26. На сьогодні Україна входить у десятку найбільших у світі виробників вугілля  
(2001 р.): 

Китай 1294,0 млн. т 
США 945,0 млн. т 
Індія 312,5 млн. т 
Австралія 257,0 млн. т 
Південна Африка 224,5 млн. т 
Росія 168,0 млн. т 
Польща 104,0 млн. т 
Індонезія 92,5 млн. т 
Україна 83,4 млн. т 
Казахстан 73,0 млн. т 

 
27. В 2000 р. в Україні частка вугілля у виробництві електроенергії становила 26% 
(природний газ і мазут – 24%, ядерне паливо – 45,3%, гідроенергія – 6,7%). Це, практично, 
на рівні аналогічного споживання вугілля в країнах ЄС. Країнам, які мають розвинуту 
вугледобувну промисловість, притаманна більша частка вугілля у виробництві 
електроенергії (2001 р.), а саме (у відсотках): 

Польща  96  
Південна Африка 88  
Австралія 77  
Китай 78 (2000 р.) 
Чехія 72  
Греція 67  
Індія 77 (2000 р.) 
США 52  
Данія 47  
Німеччина 52,5 
ЄС15 27 

(Джерело: DH, IEA, SSY Consultancy & Research & Eskom) 

 
28. Якщо оцінювати позиції України в контексті загальноєвропейської енергетичної 
стратегії, то наявність в Україні розвинутої вугільної промисловості може стати однією з 
її основних переваг. Власна енергетична база України може бути сформована в основному 
на пріоритеті вугілля як стратегічного енергетичного ресурсу. Порівняно з країнами, що 
мають розвинуту вугільну промисловість, Україна має нижчу частку вугілля у 
виробництві електроенергії, і для неї не є актуальним зменшення обсягів його 
споживання.  
 
29. Забезпечення енергетичної безпеки. На вибір тієї або іншої структури паливно-
енергетичного балансу дуже впливає фактор енергетичної безпеки. Він є найважливішою 
складовою національної безпеки будь-якої країни. Це особливо актуально для України, 
яка знаходиться на етапі активної розбудови держави. Ступінь енергетичної безпеки 
країни визначається: 
 потенціалом вітчизняного паливно-енергетичного комплексу;  
 диверсифікацією джерел постачання енергоносіїв та 
 ступенем політичної незалежності від країн – постачальників енергетичних ресурсів.  

 
30. Україна має досить напружену ситуацію в енергетиці, особливо на перспективу: 
 гідроенергетика – 8 великих ГЕС, загальною потужністю 4,7 ГВт, які виробляють 

6,7% всієї електроенергії. Обладнання і споруди ГЕС внаслідок тривалої 
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експлуатації мають високий ступінь зносу. Резерви збільшення виробництва 
електроенергії обмежені і пов’язані з реконструкцією, яка потребує залучення 
значних інвестицій; 

 атомна енергетика - 4 АЕС, на яких працюють 13 блоків із загальною потужністю 
11,8 ГВт, виробляють 45,3% всієї електроенергії. Протягом прогнозного періоду 
більшість блоків АЕС будуть виведені з експлуатації: до 2015 р. – 6 блоків, до 2020 р. 
– 5 блоків, до 2025 року – решта блоків;  

 теплові електростанції - 14 ТЕС, в яких налічується 104 великих енергоблоків, 
потужністю 28,7 ГВт, виробляють 48% всієї електроенергії. Понад 95% блоків 
відпрацювали свій розрахунковий ресурс; 

 теплоелектроцентралі - 27 ТЕЦ загального користування, їх потужність становить 
4,104 ГВт, та 243 промислових ТЕЦ із загальною потужністю 3,1 ГВт. Фізично і 
морально застарілі, необхідно повністю замінити.  

 
31. На сьогодні потенціал енергетичного комплексу України є недостатнім для 
задоволення навіть поточних потреб. Напруга ще більше зросла із закриттям 
Чорнобильської АЕС, оскільки ядерній енергетиці належить основна частина виробництва 
електричної енергії. За цих умов великого значення набуває забезпечення сталої роботи 
всіх частин паливно-енергетичного комплексу країни, включаючи і ті, що використовують 
вугілля у своїй виробничій діяльності. Переорієнтація на інші види паливних ресурсів 
вимагатиме масштабної технологічної та технічної  адаптації ТЕС і ТЕЦ, на що Україна 
ще не має фінансових ресурсів.  
 
32. Паливно-енергетичний комплекс України історично сформувався як складова 
частина єдиного паливно-енергетичного комплексу колишнього СРСР. На сьогодні він 
зберіг свої головні риси. На 2000 р. 41,1% паливно-енергетичних ресурсів України 
поповнювався за рахунок імпорту (таблиця 1.1.3). Цей рівень є звичайним для 
європейських країн і сам по собі не викликає загрози для енергетичної безпеки. Ризик для 
енергетичної безпеки України полягає в тому, що основна частина газу, нафти і повністю 
ядерне паливо постачається із єдиного джерела - Росії або через територію Росії (близько 
60% всіх паливно-енергетичних ресурсів). Міжнародний досвід свідчить, що при 
постачанні одного виду ресурсів з одного джерела в обсягах до 40 % між країнами 
встановлюються тільки торгово-економічні відносини, до 50 % - торгово-політичні, а 
понад 50 % - вони повністю переходять в політичну площину. 

 
Таблиця 1.1.3 

Частка в балансі і джерела постачання  
паливно-енергетичних ресурсів в Україні, % 

 
Джерела постачання  

(загальний обсяг = 100 %) 
Вид паливно-енергетичного ресурсу Частка в балансі 

Власне виробництво 
(видобування) 

Імпорт 

Газ 41,5 23,3  76,7 
Вугілля 25,4 98,1 1,9 
Атомна енергетика (ядерне паливо) 12,6 0 100,0 
Нафта і нафтопродукти 9,5 26,1  73,9 
Гідроенергія 2,0 100,0 0 
Інші 9,0 × × 
Всього 100,0 58,9 41,1 
Джерело: РВПС НАНУ, 2000 р. 
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33. Таким чином, недостатній потенціал паливно-енергетичного комплексу і висока 
доля ресурсів, що імпортується з єдиного джерела, є критичним для енергетики та для 
економіки України в цілому. В силу цього, стержнем енергетичної стратегії на 
перспективу має стати забезпечення енергетичної безпеки країни. Конкретно для України 
це означає, що при формуванні паливно-енергетичного балансу необхідно дотримуватися 
таких вимог:  
 сприяти диверсифікації джерел постачання енергоресурсів. При рівних позиціях 

перевага має надаватись збільшенню постачання енергоресурсів не з Росії або через 
її територію.  

 збільшувати використання всіх видів національних ресурсів, в першу чергу вугілля.  
 
34. Альтернативи вугіллю. Для визначенні перспективної ролі вугілля в процесі 
дослідження було проведено порівняння його з альтернативними паливними ресурсами. 
Характерною особливістю паливних  ресурсів є досить широка взаємозамінність. Так, 
постачання вугілля окремим споживачам може бути замінене еквівалентним обсягом (з 
урахуванням теплотворної спроможності і технологічної адаптації) інших енергоносіїв: 
топкового мазуту та природного газу. Широке використання вугілля в світі зумовлено 
тим, що воно має суттєві переваги перед іншими паливними ресурсами за технічними 
параметрами і ціновими пріоритетами. До технічних переваг вугілля слід віднести: (а) 
воно є найдоступнішим масовим енергоресурсом. Це стосується й України; (б) йому 
притаманні простота при транспортуванні, збереженні та використанні; (в) використання 
вугілля є безпечнішим, ніж решти паливних ресурсів. 
 
35. Однак поки що вугілля поступається іншим енергоресурсам за екологічними 
показниками. Між іншим, цей параметр починає відігравати все більшу роль при виборі 
енергоресурсів, які використаються в національних енергетиках. В останні роки більшість 
країн світу, особливо країни Європи, почали звертати увагу на параметри екологічної 
безпеки при  спалюванні палива, в першу чергу вугілля. Навіть такі країни, як Німеччина і 
Польща, що мають свою розвинуту вугільну промисловість, змушені частково 
імпортувати вугілля, Однією з причин такої ситуації є низькі якісні параметри їхнього 
вугілля (значну частину якого становить буре вугілля)  щодо рівня вмісту золи, які не 
відповідають стандартам, встановленим природоохоронним законодавством.  
 
36. Україна, яка вибрала шлях інтеграції до ЄС і приєднання до ВТО, автоматично 
підпаде  під жорсткість вимог до вмісту токсичних елементів і шкідливих домішок у 
вугіллі. В Україні поки що екологічні вимоги до вугілля не настільки жорсткі. 
Спостерігаються тільки перші ознаки збільшення вимог до якості вугілля з боку 
споживачів. Однак, якщо Україна бажає зберегти свою вугільну галузь, то їй прийдеться 
вжити заходи державного характеру для встановлення жорсткого екологічного контролю 
над всім ланцюгом перетворення вугілля в енергію.  

 
37. В умовах ринкової економіки вагомим фактором, який впливає на вибір того чи 
іншого паливного ресурсу, є його економічність . В таблиці 1.1.4 наведені середні оптові 
ціни й еквівалентна вартість 1 тони різних паливних ресурсів в перерахунку на умовне 
паливо (однакова теплотворна спроможність). Середні оптові ціни наведені і перерахунок 
вартості умовного палива здійснені на основі офіційної звітності вугільних компаній. 
Результати порівняння демонструють, що на сьогодні для споживачів саме в Україні 
економічну перевагу має вугілля, причому вітчизняного видобування. Еквівалентна 
вартість газу (за 1 тонну умовного палива), що є реальною альтернативою вугіллю, в 
середньому в 1,3 рази більша. На основі більш досконалого аналізу в розділі 1.2. можна 
зробити висновок, що на деякий час в Україні збережуться ціни на вугілля нижче 

 21



 

світових. В той же час можна очікувати, що ціни на інші енергоресурси, які в основному 
імпортуються, будуть більш прискорено наближатися до світових. Таким чином, на цей 
період економічний пріоритет вугілля скоріш всього збережеться. 
 

Таблиця 1.1.4 
 

Еквівалентні ціни на основні енергоносії, 
що склались в Україні в 2001 р., грн. 

 
Види палива Середня ціна  

однієї тонни * 
Вартість за одну тонну умовного 

палива 

Кам'яне вугілля в цілому 130,8 174,4 
Вугілля для коксування 122,8 163,7 
Природний газ 256,7 223,2 
Кокс, коксик, коксовий дріб'язок 292,4 211,8 
Мазут топковий 551,0 393,6 
В цілому 1 т. умовного палива  250,3 

* Розраховано на основі звітної інформації про використання палива та паливно-мастильних 
матеріалів (4 мтп) за 2001 рік 

 

38. Імпорт – альтернатива вітчизняному вугіллю. Економіка України мало залежить 
від імпорту вугілля. Історично вона формувалась так, що місця розміщення шахт і 
основних споживачів вугілля відповідали технологічним зв’язкам. А це значить, що в 
технологічному ланцюгу практично досягнуті оптимальні співвідношення якості, типу 
вугілля і транспортної досяжності. Це є великою перевагою вітчизняної вугільної 
промисловості. Головними факторами, що впливають сьогодні на величину імпорту 
вугілля в Україну є:  
 дефіцит, що зумовлений потребою у вугіллі певної якості. За оцінками експертів, цей 

фактор не відіграє суттєвої ролі у визначенні обсягів і структури імпорту. Українська 
вугільна промисловість спроможна в основному забезпечити весь спектр потреб в 
вугіллі різного типу. Незначний дефіцит має місце відносно особливо спікливого і 
жирного коксівного вугілля, яке постачається з Росії. Цей параметр формує невелику 
потребу в імпорті на рівні 2 млн. т. на рік; 

 територіальні пріоритети. Цей фактор також носить стабільний характер. Основні 
країни-постачальники – Росія і Польща – забезпечують додаткову потребу у вугіллі 
тих регіонів, які територіально наближені до них і відстоять від Донбасу – основного 
вугледобувного регіону України.  

В 2001 р. при обсязі власного видобутку вугілля 83,4 млн. т обсяг імпорту становив лише 
6,5 млн. т або 7,8 %. Основними постачальниками вугілля в Україну є: Росія – 76,1 % та 
Польща - 22,9 % (рисунок 1.1.1). 
 

39. Проблема можливості заміщення частини вітчизняного вугілля імпортним напряму 
зв’язана з проблемою забезпечення енергетичної безпеки України. Необхідно 
враховувати, що перехід на імпорт вугілля не створюватиме додаткових ризиків для 
України тільки в тому випадку, якщо джерелом імпорту стане будь-яка країна, крім Росії. 
Незважаючи на те, що вугілля відноситься до досить доступних на світовому ринку 
енергетичних ресурсів, на європейському континенті, окрім Росії, альтернативи для 
України нема. Як і в цілому для Європи, для України орієнтиром можуть стати нові 
вугільні потоки, які почали формуватися останніми роками. На період до 2030 р. світовий 
приріст видобутку вугілля відбуватиметься в основному за рахунок заокеанського вугілля 
із Австралії, Китаю, Південної Африки, Індонезії. З цих позицій заміщення вітчизняного 
вугілля імпортним може відбутися тільки при наявності сильного економічного тиску:  
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1) суттєвого перевищення конкурентоспроможності імпортного над вітчизняним вугіллям; 
2) скорочення  видобування і виникнення дефіциту вітчизняного вугілля. 
 

Рисунок 1.1.1. Частка країн в імпорті вугілля в Україну та його 
експорті з України у 2001 р.
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40. Варіанти імпорту вугілля з країн Азіатсько-тихоокеанського басейну в Україну в 
інших дослідженнях і реальній політиці ще не розглядалися. Спробуємо дати деякі 
попередні оцінки можливим позиціям цього вугілля на українському ринку.  Його позиції 
будуть визначатися  двома головними обставинами –  ціною і транспортною доступністю. 
Як свідчать результати дослідження в розділі 1.2, в Україні деякий час будуть діяти 
умови, які дозволяють утримувати більш низькі ціні  порівняно із світовими. А до тих пір, 
поки вітчизняне вугілля матиме переваги за ціною, воно буде більш 
конкурентноспроможним перед імпортним. В Україні ще деякий час зберігатиметься 
широке коло споживачів, які віддаватимуть перевагу більш низькій ціні вітчизняного 
перед більш високою якістю імпортного вугілля.  
 
41. На додаток до економічного аналізу, який здійснено в розділі 1.2, додаємо декілька 
фактичних ілюстрацій. Поки що можна відмітити значний лаг (в 45 – 50%) між цінами на 
вітчизняне вугілля і вугілля, що потенційно може імпортуватися в Україну із країн 
Азіатсько-тихоокеанського басейну. Виходячи з даних дослідження Coal Research Group, 
шахти Австралії, наприклад, мають більш високий рівень відпускних цін: 1 т коксівного 
вугілля - $39,75 (в Україні – $24,92), енергетичного – $28,75 (в Україні – $22,62). До цього 
додаються високі витрати на постачання заокеанського вугілля до європейського 
континенту – близько $16.  Необхідно враховувати також те, що для основної частини 
імпортного вугілля виникнуть додаткові витрати на його перевантаження з великих суден 
для перевезення безпосередньо до портів – близько $4. Цей висновок підтверджують 
також дані за 2001 р., коли вперше в Україну надійшло вугілля з Китаю за найдорожчою 
ціною - 60 $/t.  
 
42. Основним транспортним коридором для нового вугільного потоку можуть стати 
тільки українські південні морські порти. Але вони не спроможні найближчими роками 
забезпечити постачання імпортного вугілля в значних розмірах, оскільки: 
 по-перше, мають обмежені потужності, насамперед, для перевезення вугілля. На 

сьогодні загальна річна потужність портів становить 89 млн. т. 40% перевезень становить 
транзит, з якого 80% припадає на Росію. Вугілля в основному перевозиться 
транзитом з Росії. За 2001 р. всього перевезено 7,2 млн. т вугілля. В умовах 
перевантаження реально можна розраховувати лише на визволення потужностей 
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портів за рахунок перенесення Росією частини своїх вантажоперевезень із 
українських портів у свої, які вона будує. За прогнозами експертів Росморфлоту, 
перенесення вантажоперевезень почнеться вже з 2003 р. Однак великих 
можливостей для визволення потужностей портів під імпорт вугілля цей фактор не 
додасть. Для транспортування імпортного вугілля з нового напрямку і в значних 
обсягах необхідно провести глибоку реконструкцію діючих і будівництво нових 
портів. В 2002 р. РВПС НАНУ підготував Програму соціально-економічного 
розвитку морських торгових портів України до 2010 року, згідно з якою 
прогнозується до 2010 р. збільшити їх потужність на 30%. Однак поки що така 
програма не забезпечена відповідними інвестиційними ресурсами. 

 по-друге, порти не пристосовані до перевезення вугілля суднами великого тоннажу, 
що значно його удорожчує. Україна має декілька морських портів, які 
спеціалізуються на перевезенні вугілля: Керченський, Одеський, Південний, 
Феодосійський, Ізмаїльський, Маріупольський. Найбільш пристосованим є порт 
Південний (перевезено в 2001 р. 3,54 млн. т). В порту був відкритий новий причал, 
збільшені складські приміщення. Максимальна глибина біля причалів і їх сумарна 
довжина дозволяє безперешкодно завантажувати судна великого тоннажу. Порт має 
досить потужне і сучасне портове обладнання для перевантаження вугілля. 
Місцезнаходження порту північніше залізничного вузла Одеси (окрема залізнична 
гілка) забезпечує швидше проходження вантажів. Решта портів потребує 
додаткового перевантаження вугілля з суден великого тоннажу. 

 
43. Експорт. В своєму історичному минулому Україна виступала активним 
експортером вугілля на європейському континенті. Структурні зміни в енергоресурсах на 
користь нафти і природного газу, які спостерігались в світі, загальна економічна криза і 
криза вугільної промисловості в Україні призвели до того, що її перестали сприймати як 
вугільного експортера. Вихід вугільної промисловості з кризи та економічне зростання в 
Україні сприяли пожвавленню експорту вугілля. В 2001 р. при імпорті вугілля в 6,5 млн. т, 
експорт становив 3,3 млн. т. Важливим є утримання  традиційних напрямів експорту, 
таких як Болгарія, Словаччина, Молдова, Румунія. В рамках колишньої РЕВ у цих країнах 
були побудовані металургійні виробництва (які зараз проходять реструктуризацію), для 
яких коксівне вугілля повинна була постачати Україна. В той період були розпочаті 
декілька проектів спільної участі країн РЕВ у створенні підприємств вугільної 
промисловості. Крім цього, на сьогодні  в Європі є обмежений ринок для антрацитів. 
Поліпшення загальної кон’юнктури на європейському енергетичному ринку для вугілля 
може відкрити експортні можливості для окремих українських вугільних компаній. Це 
необхідно враховувати при визначені загальної стратегії забезпечення надійного 
енергопостачання в Україні. 

 
44. Обсяг і структура прогнозного споживання паливних ресурсів. Прогноз потреби 
України в енергетичних ресурсах до 2030 р. розроблений з урахуванням всіх визначених 
вище факторів і на основі методології, яку застосовують спеціалісти РВПС НАНУ для цих 
цілей. Дана методологія лягла в основу Схеми розвитку і розміщення продуктивних сил 
України на період до 2015 р. в частині енергетичного прогнозу, підготовленої РВПС 
НАНУ, а також буде використана в  Енергетичній програмі України на період до 2030 р. і 
подальшу перспективу, яка готується за участю РВПС НАНУ, Національної гірничої 
академії та Інституту загальної енергетики.  
 
45. Розрахунок прогнозної потреби України в енергоресурсах здійснений за 
припущенням, що на період до 2030 р. значних флуктуацій в енергетичному секторі не 
буде, тому коливання в показниках досить помірні і в основному вони відображають 
тенденції в зростанні національного ВВП, зміни енергоємності одиниці ВВП і 
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демографічного фактору. Темпи росту ВВП прийняті з урахуванням того, що економіка 
України тривалий період перебувала в кризі і в перспективі продовжиться етап її 
зростання. Це стане основним фактором, який викличе необхідність нарощування 
енергоресурсів, що мають підтримати це економічне зростання.  
 
46. Для України, на відміну від інших європейських країн, характерний значно вищий 
рівень енергоємності, що пов’язано із структурою виробництва (енергоємні галузі і види 
діяльності) та низькою культурою енергозбереження. За оцінками, енергоємність ВВП в 
Україні в 3–4 рази перевищує показники розвинених країн і майже в 2 рази вища, ніж у 
Польщі. Цей фактор зумовлюватиме більш високий рівень споживання енергоресурсів на 
одиницю ВВП. Планується, що в перспективі під впливом структурної перебудови 
економіки і впровадження енергозберігаючих технологій цей показник знижуватиметься. 
В таблиці 1.1.6 показані два варіанти енергоспоживання залежно від оптимістичного або 
песимістичного сценарію енергозбереження. Помірність темпів зростання 
енергоспоживання обумовлена демографічним фактором – зменшенням чисельності 
населення. 
 
47. При розрахунках потреби у вугіллі враховувались потреби в паливних ресурсах 
головних груп споживачів:  
 електро- і теплопостачання населенню та невиробничій сфері: встановлюється на 

основі нормативів споживання; 
 коксівного вугілля для металургійного виробництва: приймається, що обсяги 

металургійного виробництва не будуть помітно збільшуватись;  
 електро- і теплопостачання для виробничої сфери: враховуються тенденції щодо 

економічного зростання та енергозбереження.  
 
48. Обсяг експорту встановлено на основі існуючої на сьогодні державної експортної 
політики в цій сфері і не враховує його можливого піку при її зміні. Потребу в імпорті 
розраховано як дефіцит – різниця між загальною потребою в споживанні вугілля і 
обсягами видобутку вітчизняного вугілля. Прогнозується збільшення імпорту вугілля, 
оскільки буде реалізована політика забезпечення енергетичної безпеки країни за рахунок 
зниження частки  споживання природного газу, що імпортується. В порівнянні з 2000 р. в 
2030 р. очікується зростання абсолютних розмірів імпорту в 2,9 рази, відповідно його 
частка збільшиться з 7,2% до 19,4%.  
 

Таблиця 1.1.6 
 

Прогнозна потреба в паливно-енергетичних ресурсах  в Україні  
на період 2005-2030 роки 

 

Показники 2000  
(звіт) 2005 2010 2020 2030 

Темп росту ВВП, % до 
попереднього періоду 

 132,8 146,2 152,4 139,5 

Котельно-пічне паливо, млн. т 151,1 162-164 202-207 286-2932 360–367 
Темп росту, % 100 107,2-108,5 133,7-137,0 189,3-193,2 238,2-242,2 
Електроенергія, млрд. кВт-год. 167,5 182-205 223-241 299-321 364–390 
Темп росту, % 100 108,6-122,3 133,0–143,9 178,5–186,3 217,0–232,6 
Теплоенергія, млн. Гкал. 202,7 232-248 271-289 367-387 462–485 
Темп росту, % 100 114,4-122,3 133,7-142,6 181,0-190,9 227,8-139,3 
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Таблиця 1.1.7 
 

Прогноз видобутку та споживання вугілля в Україні на 2005-2030 р., млн. т 
 

Показники 2000 р. (звіт) 2005 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р. 

Переробка в кокс 41,6 38,3 39,8 48,8 55,0 
Теплопостачання населенню та 
невиробничій сфері 

15,8* 15,8 15,9 16,1 16,6 

Теплопостачання виробничій 
сфері** 

3,7 18,1 18,3 18,9 22,0 

Виробництво електроенергії ТЕС 28,1 37,8 44,9 52,0 56,5 
Експорт 2,3 2,0 5,0 5,0 5,0 
Загальна потреба у вугіллі 91,5 112,0 123,9 140,8 155,1 
Очікуване видобування 81,0 100,0 110,8 120,0 125,0 
Дефіцит(без урахування зміни   
залишків на   кінець року), млн. т 

10,5*** 12,5 13,9 20,8 30,1 

* Розрахункове значення (за нормативами). 
** В тому числі на власні потреби шахт та безкоштовне надання шахтарям. 
*** 6,6 млн. т покрито за рахунок імпорту, решта перехідні залишки на кінець попереднього року. 
 
49. На основі розглянутих факторів підготовлений прогноз потреби в різних видах 
паливних ресурсів (таблиця 1.1.8). В 2030 р., за висновками спеціалістів РВПС НАНУ,  
структура потреби в паливних ресурсах в Україні буде такою ж, як і сьогодні, 
переважатимуть в ній два види – природний газ і вугілля, причому вугілля 
розглядатиметься як стратегічний енергоресурс. З урахуванням завдання по частковому 
заміщенню природного газу вугіллям на перспективу закладаються нові співвідношення: 
при абсолютному зростанні споживання газу його частка в структурі паливних ресурсів  
суттєво знизиться - з 62,3% в 2000 р. до 47,2%  в 2030 р., а частка вугілля, навпаки, зросте 
– з 35,0% в 2000 р. до 43,5% в 2030 р.  
 

Таблиця 1.1.8 
 

Прогноз потреби в основних видах палива в Україні в 2005-2030 р.,  
млн. т. умовного палива 

 
в тому числі 

Із них 

Роки Паливні 
ресурси, 
всього Вугілля та 

продукти його 
переробки 

Вугілля -  
всього 

Енергетичне Кокс 
Природний 

газ 
Топковий 
мазут 

2000 145,3 50,9 31,8 16,0 16,9 90,5 3,9 
2005 162,3 56,5 37,8 19,2 15,6 99,8 6,0 
2010 187,5 76,8 57,3 37,9 16,2 98,7 12,0 
2020 219,8 88,8 64,3 39,8 19,8 113,9 17,1 
2030 229,9 100,0 70,5 41,0 20,1 108,4 21,5 

 
50. Обмежувальні фактори. Проведений аналіз показав, що з позицій забезпечення 
надійного енергопостачання в Україні вугілля набуває в перспективі стратегічну роль. 
Порівняння альтернативних енергоресурсів і оцінка ризиків для енергетичної безпеки 
країни показало, що стратегічна роль вугілля базується на розвитку вітчизняної вугільної 
промисловості. В найближчій перспективі значного розширення імпорту вугілля не 
очікується. Тому головним питанням практичної реалізації енергетичної стратегії країни, 
побудованої на визнанні стратегічної ролі вугілля, являється визначення можливостей 
національного вугільного сектору. Реальна ситуація демонструє наявність потужних 
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факторів, які можуть суттєво обмежити перспективний розвиток вітчизняної вугільної 
промисловості. Серед цих факторів можна визначити такі головні: 
• Вичерпання або наближення до межі вугільних запасів понад третини існуючих 

шахт. За 1995–2001 р. вже передано в УДКР для закриття 101 шахту. Згідно з 
програмою “Українське вугілля” закриттю до 2008 р. підлягають ще 41 шахта. За 
період економічної кризи та реалізації програми реструктуризації потужності шахт 
скоротились на 42%. 

• Ускладнення гірничо-геологічних умов видобування вугілля, що призвело до того, 
що українські шахти стали самими небезпечними в світі. Високий рівень 
травматизму і смертності ставить питання загалом про доцільність подальшого 
збереження подібного небезпечного виробництва. 

• Велика глибина залягання і розташування пластів утруднюють використання 
високопродуктивної техніки і потребують додаткових витрат на транспортування. 
Все це приводить до порівняно великих витрат на видобування вугілля і є одним із 
вагомих складових низької конкурентоспроможності українського вугілля.  

• Вугільна промисловість має застарілий шахтний фонд, шахти потребують 
реконструкції і технічного оновлення, необхідно нове будівництво для поповнення 
потужностей, які ліквідуються. Однак галузь не має власних інвестиційних ресурсів, 
оскільки є хронічно збитковою і її діяльність постійно фінансово підтримується з 
державного бюджету.  

 
51. В зв’язку з цим, подальше дослідження перспективної ролі вугілля зосереджується 
на аналізі цих перелічених факторів, оскільки вони можуть стати перепоною для 
практичної реалізації стратегічної ролі вітчизняного вугілля в забезпеченні надійного 
енергопостачання в Україні. Досить сильні аргументи на користь перспективної ролі 
вугілля як стратегічного вітчизняного енергетичного ресурсу мають бути зіставленні з 
реальними можливостями країни щодо розвитку власного вугільного сектора. Виникає 
ризик того, що політичні і соціальні мотиви можуть переважити економічні, ринкові 
підходи або будуть зневажені фактори безпеки праці. Розвиток вітчизняної вугільної 
промисловості не повинен стати тяжким тягарем для суспільства. У зв’язку з цим в 
наступних розділах дослідження (1.2; 1.3; 1.4 та 1.5) основна увага приділяється питанням 
оцінки впливу обмежувальних факторів на розвиток вугільної промисловості і 
пропозиціям щодо забезпечення урівноваженого розвитку галузі в загальній економічній 
структурі українського суспільства. 

 
Висновки і рекомендації 

 
52. Дослідження показало, що курс на розвиток самодостатньої та 
конкурентноспроможної вугільної промисловості відповідає національним інтересам 
України в забезпеченні надійного енергопостачання і глобальним світовим тенденціям в 
енергетичному секторі. В перспективі перед Україною стоїть задача забезпечити для себе 
стійку енергетичну систему, в якій стратегічним власним енергоресурсом визнане вугілля. 
В контексті забезпечення енергетичної безпеки імпорт вугілля може поширюватися 
переважно за рахунок нових вугільних потоків з країн Азіатсько-тихоокеанського 
басейну.  Розміри імпорту стримуватимуться обмеженими потужностями українських 
південних портів і більш високими порівняно з українськими цінами на вугілля. В свою 
чергу, геополітичне місце України і нові тенденції в світовій енергетиці створять для 
окремих найбільш ефективних українських компаній сприятливу кон’юнктуру на 
європейському вугільному ринку.  
 
53. Однак в практичній політиці відносно вугільної галузі необхідно брати до уваги 
наявність значних факторів, що можуть відчутно стримати її розвиток: 1) необхідність 

 27



 

продовження масового закриття шахт, що приведе до скорочення потужностей галузі; 
2) відсутність в галузі інвестиційних ресурсів для їх відтворення; 3) критична ситуація з 
технікою безпеки праці; 4) високий рівень витрат на видобування вугілля, який знижує 
його конкурентоспроможність. Офіційна політика, яка викладена в урядовій програмі 
“Українське вугілля”,  базується на еволюційних принципах і пропонує як головний засіб 
забезпечення розвитку вітчизняної вугільної промисловості традиційний механізм – 
максимальне збільшення обсягів державної допомоги. Забезпечення перспективного 
розвитку вугільної промисловості таким чином є тупиковим варіантом, який не відповідає 
довгостроковим суспільним інтересам і якого не витримає державний бюджет країни. В 
зв’язку з цим програма потребує суттєвого перегляду.  
 

54. Вугілля – це тільки частина, хоч й найважливіша, загальної енергетичної стратегії, і 
його проблеми не можуть бути вирішені ізольовано. Новий етап у розвитку світової 
енергетики знаменується загальним переглядом енергетичних стратегій, на основі яких 
уряди будуватимуть державну політику у вугільному секторі. Україна, яка все більше 
відкриває свою економіку, стає чутливою до тенденцій в глобальній енергетиці і також 
змушена переглядати свою загальну енергетичну стратегію та державну політику у 
вугільній промисловості. Однак на сьогодні стратегічне управління економікою і її 
окремими секторами є найслабкішою ланкою всієї системи державного управління. Саме 
тому для посилення стратегічних основ державного управління у сфері енергетики 
доцільно створити в Україні: 1) Міжвідомчу робочу групу з питань ПЕК на чолі з віце-
прем’єр-міністром або Міністром економіки; 2) спеціальну інституцію, завданнями якої 
були б відстеження світових тенденцій, моніторинг стану національного енергетичного 
сектора, розробка загальної енергетичної стратегії країни та програм розвитку окремих 
енергетичних галузей. Цю роль має виконувати інституція (державна/недержавна), яка 
була б незалежна від галузевої системи державного управління, але її діяльність 
процедурно включалась би в систему підготовки стратегічних рішень. Не можна 
допустити, щоб ця інституція обмежувала свою діяльність тільки оперативними 
галузевими проблемами.  
 
Спроби проведення структурної перебудови вугільної промисловості в Україні виявились 
невдалими, а реструктуризація супроводжувалась гострими соціально-економічними 
наслідками, які призвели до появи територій із стійкими ознаками депресивності. 
Вугільна промисловість – складна галузь, і її ринкова перебудова потребує комплексного 
підходу, всебічного врахування галузевої специфіки. У зв’язку з цим рекомендуємо 
Мінпаливенерго виступити з ініціативою перед Урядом щодо підготовки для вугільної 
промисловості спеціальної галузевої програми ринкової трансформації і приватизації. Ця 
можливість передбачена проектом Державної програми приватизації на 2003–2008 роки. 
Галузева програма має орієнтуватись на лібералізацію вугільного ринку, використання 
способів приватизації, які максимально забезпечують приток недержавного 
інвестиційного капіталу. Особливу увагу необхідно приділити створенню потужної 
державної регуляторної системи, яка буде спроможна забезпечити вплив держави в 
умовах приватної власності. Це, насамперед, торкається нагляду за безпекою праці на 
шахтах, виконанням екологічних вимог, використанням надр. 
 

1.2. Формування ціни на вугілля та розвиток ринку 
 

Учасники обговорення 
 

55. Найбільш значимою подією у сфері ціноутворення на вугілля останнім часом стало 
скасування системи рекомендованих цін. Ця проблема обговорювалась в ході зустрічей із 
спеціалістами Мінпаливенерго. Вони висловлювали побоювання щодо втрати державою 
механізму регулювання цін.  
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56. В ході дослідження експерти ознайомились з висновками ряду науково-дослідних 
центрів, промислових маркетингових компаній, що здійснюють свою діяльність на ринку 
вугілля. За даними експертів Центру політичної освіти основними операторами вугільного 
ринку після шахт і державних холдингових компаній виступають потужні вуглетрейдери, 
які мають комерційні інтереси, сформовані в єдиному ланцюгу “вугілля–збагачення– 
кокс–метал–експорт–валюта”. Вплив цих бізнес-структур на вугледобувні підприємства 
оцінюється як дуже високий, оскільки в їхніх руках зосереджені всі приватні інвестиції 
галузі. Як стверджують виробничі маркетологи АТ “Промінформ”, компанії “Технософт-
Крос”, вплив з боку бізнес-груп здійснюється за рахунок кредитування підприємств 
вугільної галузі, які в обмін на інвестиції  (в тому числі, у формі товарних кредитів) 
змушені погоджувати з трейдерами як обсяги видобутку вугілля, так і свою цінову 
політику. 
 
57. Обговорювались з спеціалістами Мінпаливенерго та експертами, які досліджують 
вугільний ринок, питання його монополізації потужними регіональними бізнес – 
структурами і можливі наслідки проведення заходів з демонополізації. На їхню думку, 
формування комерційних взаємовідносин у вітчизняній вугільній галузі здійснюється вже 
понад 10 років, в результаті чого створились сталі технологічні ланцюги, які мають своє 
продовження у сумісних галузях (металургії, енергетиці). Демонополізація, безперечно, 
дасть поштовх формуванню ринкових механізмів регулювання вугільного ринку. В той же 
час це призведе до руйнування трейдерських схем, що, з одного боку, викличе активну 
протидію потужних бізнес-груп, з другого – негативним чином відобразиться на 
діяльності енергетики та експортно-орієнтованих металургійних підприємств. Ситуація у 
вугільній галузі вимагає від всіх учасників цього ринку, у тому числі операторів, 
урядовців, місцевих  адміністрацій виваженості при прийнятті рішень. Успіх ринкових  
перетворень у вугільній галузі можливий за умов готовності всіх зацікавлених сторін іти 
на компроміси і виконувати взаємні зобов’язання. 
 

Формування механізму ціноутворення 
 
58. У вугільній промисловості України триваліше, ніж в інших галузях, існувала досить 
жорстка система державного регулювання цін. До 1995 року у галузі діяв механізм так 
званих  розрахункових цін, через який у високорентабельних вугледобувних підприємств 
вилучались прибутки і направлялись на підтримку збиткових (політика перехресного 
субсидіювання). При недостатності цих коштів для відшкодування збитків підприємствам 
галузі додатково виділялась дотація із державного бюджету. Регулювання цін у вугільній 
галузі здійснювало Міністерство економіки. На початку 1995 року ця функція була 
передана до Міністерства вугільної промисловості (Мінвуглепром). З метою часткового 
відшкодування витрат, пов’язаних із зростанням цін на окремі види матеріалів, тарифів на 
перевезення та підвищенням заробітної плати, Мінвуглепром одразу ж увів Прейскурант 
оптових регульованих цін на вугілля, продукти його збагачення та брикети (наказ від 
24.02.1995 р. № 60). Оптові ціни встановлювались в доларах США залежно від марок і 
класу вугілля. 
 
59. З початком структурної перебудови галузі почала мінятись і державна цінова 
політика. Указом Президента України від 07.02.1996 р. № 116 “Про структурну перебудову 
вугільної промисловості” була проголошена політика лібералізації вугільного ринку і 
вводились договірні ціни. Однак знадобилося понад шести років, перш ніж була повністю 
скасована традиційна система державного регулювання цін. Вона ще декілька разів 
змінювала свої форми, але за змістом залишалась незмінною. Так, на період до 
перетворення вугледобувних підприємств у відкриті акціонерні товариства з метою 
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ліквідації великої розбіжності в цінах на вугілля наказом Мінвуглепрому  від 29.04.1996 р. 
№ 158  були затверджені тимчасові оптові ціни. Незабаром  наказом від 21.10.1996 р.  
№ 534 вони були скасовані і залишились лише як нормативна основа для визначення 
розмірів державної підтримки вугледобувним підприємствам. Потім на виконання вимог 
Міжнародного валютного фонду щодо подальшої лібералізації цін у вугільній галузі 
Мінвуглепром наказом від 03.07.1997 р. № 284 взагалі скасував систему оптових цін. 
 
60. Однак в умовах економічної кризи це призвело до зростання цін на вугілля і вугільну 
продукцію, що викликало дестабілізацію ситуації у суміжних галузях – металургії та 
електроенергетиці. Для стабілізації ситуації у 1999 р. між Мінвуглепромом і 
Міністерством енергетики та Мінвуглепромом і Міністерством промислової політики 
були укладені генеральні угоди, згідно з якими були узгоджені ціни на вугільну 
продукцію, яка постачається теплоелектростанціям і металургії. На основі зазначених 
угод Координаційною Радою вугледобувних підприємств 29.01.1999 р. був затверджений 
рівень відпускних цін на вугільну продукцію за умов оплати її грошовими коштами. У 
листопаді 1999 р. зазначені ціни були переглянуті і збільшені майже на 35 %. Вже 
наступний 2000 р. показав нежиттєздатність системи відпускних цін, окремі шахти стали 
самостійно встановлювати договірні ціни. Остаточний перехід на вільне ціноутворення 
зафіксований наказом Мінпаливенерго від 26.02.2002 р. № 119, яким скасовувались всі 
вище зазначені рекомендовані відпускні ціни на вугільну продукцію. Сьогодні всі 
вугледобувні підприємства галузі реалізують власну вугільну продукцію за договірними 
цінами.  
 

Ринок вугілля 
 
61. Загальна характеристика ринку. Вугільна промисловість України розвивається на 
базі значних запасів енергетичного і коксівного вугілля. Основними споживачами  
енергетичного вугілля виступають теплові електростанції, коксівного – металургійні 
підприємства. На вугільному ринку України представлене як вітчизняне, так і імпортоване 
вугілля. Частка імпорту в товарному вугіллі становила протягом 2000-2001 р. близько 
11%. У 2000 р. експортовано 3,8%, а у 2001 р. - 5,5% вітчизняного вугілля (рисунок 1.2.1). 
 
62. Внутрішній ринок вугілля знаходиться в стані, який можна охарактеризувати як 
незначну конкуренцію. Невелика частка імпорту не створює конкуренції вітчизняному 
вугіллю. Крім цього, помітно стримують конкуренцію монопольні тенденції. Насамперед, 
збереження монополії держави на виробництво та розподіл кам’яного вугілля через 
систему складання Балансів за основними напрямками використання вугільної продукції, 
що є компетенцією Мінпаливенерго. Наприклад, відповідно до Балансу у 2002 р. 
розподілу підлягало 58,5 млн. тонн товарного вугілля (енергетичного – 36,6, коксівного - 
21,9 млн. т), в тому числі: на коксування – 35,6%, енергетичне вугілля для 
обладміністрацій та інших споживачів – 13,6% та тепловим станціям – 48,7%, експорт – 
2,1%. Особливо жорсткий контроль зберігся у сфері енергетичного вугілля та експортно-
імпортних операцій. Ця система дуже обмежує свободу у взаємовідносинах виробників і 
споживачів вугілля. Поряд з цим посилення останнім часом монопольних тенденцій на 
вугільному ринку є результатом встановлення контролю з боку потужних фінансово-
промислових груп, які пов’язані з металургійним виробництвом та експортом металу. 
Детальніша інформація про ці групи подана в підрозділах “Сектор коксівного вугілля” і 
“Сектор енергетичного вугілля”. 
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Рисунок 1.2.1. Ринок вугілля 

2000 рік

2,3 млн. т 6,6 млн. т

58,2 млн. т

Імпорт вугілля
Експорт вугілля
Внутрішнє споживання власного вугілля

 

2001 рік

3,3 млн. т 6,5 млн. т

57,0 млн.т

 
 
63. Сектор коксівного вугілля. Останніми роками ситуація на ринку коксівного вугілля 
досить стабільна. Ємність ринку у 2001 р. становила 31,7 млн. т (проти 31,1 млн. т у  
2000 р.). Частка імпорту дещо зменшилась – з 9 до 8,2 %. Експортні операції за 2 роки 
майже не здійснювались (рисунок 1.2.2). Це перший вугільний сектор, який опанували 
великі вугільні трейдери. 
 

Рисунок 1.2.2. Ринок коксівного вугілля 

2000 рік

2,8 млн. т0,02 млн. т

28,38  млн. т

Імпорт вугілля
Експорт вугілля
Внутрішнє споживання власного вугілля

 

2001 рік

2,6 млн. т

29,1 млн. т

 
 

64. Починаючи з 1992 р., в металургійному секторі країни почали формуватися 
фінансово-промислові групи, які були пов’язані з експортом металу. Оскільки 
металургійне виробництво є основним споживачем коксу, поступово групи почали свою 
експансію на вугільний ринок – в першу чергу на сектор коксівного вугілля. Зараз  вони 
представляють собою найпотужніших вугільних трейдерів. На цьому ринку сьогодні 
діють такі найбільші трейдери: Донецька фінансово-промислова група (ФПГ), 
Українсько–кіпрсько-ліберійське спільне підприємство ТОВ “Концерн “Енерго” (основні 
акціонери – це офшорні компанії), Корпорація ”Укрпідшипник”, фірми ”Радон” та 
“Європа”. Найкрупнішим оператором коксівного ринку як Донецького регіону, так і всієї 
України виступає Донецька ФПГ, яка не є юридичним утворенням, в той же час об’єднує 
економічні і політичні  інтереси таких афілійованих компаній: “Індустріальний Союз 
Донбасу”, створений за підтримкою Донецької обласної адміністрації (ІСД), АТ “АРС” 
(основний акціонер – компанія Haleswood Limited, британські Віргінські острови – 85 % 
акцій), “Данко” та інші. Розподіл ринку коксівного вугілля між трейдерами представлений 
на рисунку 1.2.3. 
 

 31



 

Рисунок 1.2.3. Розподіл ринку коксівного вугілля
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Компанія "Данко" Інші трейдери

 
 
65. Вміло управляючи своїми фінансовими операціями, групи змогли забезпечити собі 
практично повний контроль над шахтами регіону без придбання їх у власність. Через 
придбання контрольних  пакетів  акцій вони  фактично  володіють тільки двома шахтами  
у Донбасі, а саме: ВАТ “Комсомолець Донбасу (власник – “АРС”) та “Червоноармійська–
Західна” (власник – концерн “Енерго”). Останнім часом групи переходять від 
посередницької діяльності до інвестування капіталів на технічне переобладнання шахт. За 
неофіційною інформацією, загальна сума інвестицій досягла вже одного мільярда гривень. 
Саме завдяки інвестиціям і кредитуванню групи встановили всебічний контроль над 
діяльністю шахт регіону. Вони диктують обсяги продажів вугілля, ціни, обсяги закупівель 
шахтного обладнання, призначення та зняття менеджерів. Причому, ціни на коксівне 
вугілля, яке постачається підприємствам груп, встановлюються на більш низькому рівні, 
ніж для сторонніх осіб. 
 
66. Сектор енергетичного вугілля. Основою ринку енергетичного вугілля є продукція 
власної вугільної промисловості. Імпорт займає відносно невисоку частку на ринку, але 
має тенденцію до зростання (у 2000 р. він становив 7,1 % власного виробництва, а в 
2001 р. – вже 12,4 %). Розмір експорту, навпаки, зменшується: у 2000 р. він становив  
10,6 %, в 2001 р. – 8,8 % внутрішнього видобутку (рисунок 1.2.4). Вугледобувні 
підприємства країни проявляють все більший інтерес до експорту вугілля. Однак в 
Україні із міркувань забезпечення стабільної роботи енергетичного сектору до сих пір 
проводиться політика обмеження експорту енергетичного вугілля.  
 

Рисунок 1.2.4. Ринок енергетичного вугілля 

2000 рік

2,28 млн.т3,8 млн. т

29,82 млн.т

Імпорт вугілля
Експорт вугілля
Внутрішнє споживання власного вугілля  

2001 рік

28,1 млн. т

3,9 млн. т3,1 млн. т
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67. На відміну від ринку коксівного вугілля ринок енергетичного вугілля тривалий час 
не привертав уваги великих трейдерів. На ньому функціонувала маса невеликих 
посередників, які не мали відповідного капіталу для підтримки діяльності вугледобувних 
підприємств. Непривабливість цього сектору вугільного ринку пояснювалась 
неплатоспроможністю кінцевих споживачів вугілля – ТЕС і ТЕЦ. Ситуація змінилась, 
коли у промислово-фінансових груп з’явилась зацікавленість у дешевій електроенергії. 
Крім цього, у зв’язку із зростанням платежів за спожиту електроенергію інвестиційну 
привабливість почали набувати і самі енергетичні об’єкти. В Луганську область, де 
розміщено близько 80% шахт, що видобувають енергетичне вугілля, починають 
проникати трейдери із Донецька, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя та Росії.  Донецькій 
промислово-фінансовій групі в результаті цілої низки заходів вдалося  де-факто створити 
регіональну паливно-енергетичну компанію, яка об’єднала власників теплових 
електромереж (компанія “Сервіс-інвест”, “Авдієвський коксохімічний завод”), 
електростанцій (компанія (“Техремпоставка”) та шахти, що видобувають енергетичне 
вугілля. Це дозволило контролювати ціни на енергетичне паливо та електроенергію.  
 
68. Крім того, привабливим для найкрупніших українських трейдерів став сегмент 
високоякісного антрациту. У цьому сегменті найвпливовішими структурами виступають 
донецькі (ІСД, АРС) та луганські (ЗАТ “Фонд”, ПВПП “Стимул”) групи. Ці бізнес-
структури здійснюють всі посередницькі функції в ланцюгу “видобування–збут” або 
“видобування–збагачення–збут”. ІСД і АРС на ринку звичайного вугілля використовують 
апробовані ними схеми, які передбачають укладання з шахтами або холдингом договору 
про поставку обладнання, газу, електроенергії в обмін на вугілля.  “Фонд” і “Стимул” 
користуються іншою схемою, яка передбачає оренду нерентабельних або готових до 
закриття шахт з виведенням їх у прибуткові. Розподіл ринку енергетичного вугілля між 
найкрупнішими вуглетрейдерами наведено на рисунку 1.2.5. 
 

Рисунок 1.2.5. Розподіл ринку енергетичного вугілля
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Частка ринку, що контролюється АТ "АРС" та ІСД
Частка ЗАТ "Фонд" і ПВПП "Стимул"
Інші компанії

 
 

69. До 2000 року бізнес-структури “Фонд” і “Стимул”, які діють під патронатом 
Луганської адміністрації, контролювали більшість шахт у Луганській області. Під 
контролем ЗАТ ”Фонд” знаходяться такі вугледобувні підприємства: ”Луганськвугілля”, 
“Лисичанськвугілля”, “Первомайськвугілля” та інші. “Стимул” контролює одне із 
найкрупніших вугледобувних підприємств - “Донбасантрацит”. Останнім часом ІСД та 
АРС, планомірно розширюючи свій вплив на вугільні підприємства, зайняли провідні 
позиції в Луганській області.  
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Ціни на вугілля 
 

70. Починаючи з 2000 р., внаслідок лібералізації ціноутворення  в Україні припинилося 
перманентне зниження цін на вугілля. Протягом останніх двох років коксівне вугілля 
подорожчало на 20%, енергетичне – на 26% (рисунок 1.2.6). Більш високі ціни сприяли 
поліпшенню фінансових результатів діяльності значної кількості вуглевидобувних 
підприємств. У складі галузі суттєво зросла частка прибуткових шахт (з 5-6 у 1999 р. до 33 
у 2001 р.). Однак в середньому в Україні ціни на вітчизняне вугілля залишаються 
нижчими за собівартість (і нижчими за імпортоване вугілля), чому сприяє збереження 
державної підтримки вугільної галузі, яка дозволяє компенсувати вугільним 
підприємствам різницю між витратами і низькою ціною. В той же час протягом останніх 
трьох років намітилась тенденція до зближення показників витрат і цін одиниці вугільної 
продукції. В середньому по галузі ціна вже покриває понад 88% витрат на виробництво 
вугілля (у 1997 р. – лише 80%)1 На цю позитивну динаміку особливо вплинуло 
підвищення якості і цін на енергетичне вугілля (рисунок 1.2.7). Лібералізація ринку 
позитивно позначилася на збільшенні платежів за енергоресурси у грошовій формі. 
 

Рисунок 1.2.6. Динаміка середньої ціни вугілля тирпової якості, що 
виробляється в Україні (в оптових цінах виробника)   
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71. Ціна і бартерна торгівля. Розповсюдження у вугільній промисловості бартеру 
пов’язується з розвалом розподільчої системи вуглепостачання і наростанням економічної 
кризи. Його частка в платежах за відвантажену вугільну продукцію досягала в окремі роки 
97%. На початковому етапі бартерні розрахунки відіграли навіть позитивну роль, тому що 
підтримували виробництво, а вуглетрейдери сприяли встановленню нових виробничих 
зв’язків між підприємствами вугільної промисловості і споживачами. В подальшому в 
міру становлення ринкових відносин бартер ставав гальмом розвитку вугільних 
підприємств. Він призводив до переливання фінансових ресурсів вугледобувних 
підприємств до посередницьких структур. Для протидії посередницьким структурам в 
1998 р. була створена Національна акціонерна компанія “Вугілля України”. Однак 
Компанія проіснувала недовго, оскільки виявилась неспроможною виконати свою 
функцію, і в 2001 р. за рішенням уряду була ліквідована. 
                                                 
1 До складу витрат на виготовлення 1 т вугільної продукції входять: матеріальні витрати, оплата праці, 
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати. 
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Рисунок 1.2.7. Зіставлення динаміки середньооптової ціни 1 т вугілля і 
витрат на її виготовлення в Україні 
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72. Бартер відкриває можливості для нееквівалентного обміну. Комерційні структури 
можуть закуповувати вугілля за низькою ціною, в той же час здійснювати поставки 
шахтного обладнання за завищеною ціною. За розрахунками експертів РВПС НАНУ, в 
2001 р. при середній ціні за 1 тонну кам’яного вугілля 121,12 грн. з використанням 
бартеру і давальницьких схем ціна зростає до 166,3 грн., для коксівного вугілля, різниця 
склала, відповідно, 130,8 грн. та 227, 2 грн. Перевірка результатів проведення тендерних 
торгів з купівлі-продажу обладнання та матеріалів контрольно-ревізійним управлінням 
Мінпаливенерго виявила, що у 1-му півріччі 2001 р. розмір перевитрат за рахунок 
придбання обладнання, матеріалів у комерційних структур за завищеними цінами 
становив: у ДХК “Добропіллявугілля” – понад 23 млн. грн., “Ровенькиантрацит” – майже 
13 млн. грн., “Жовтеньвугілля” - близько 2 млн. грн. Подібні факти спостерігалися і в 
інших компаніях. 
 
73. Останніми роками уряд послідовно проводить політику збільшення платежів за 
енергоресурси в грошовій формі. У вугільній промисловості це призвело до сталих 
позитивних результатів. У теперішній час понад 90 % всіх розрахунків провадяться вже за 
грошові кошти (рисунок 1.2.8). Решту розрахунків становить бартер, 81,2 % його 
загального обсягу припадає на ринок енергетичного вугілля і здійснюється промисловими 
підприємствами, в тому числі металургійними, агропромислового комплексу, залізницею 
тощо (рисунок 1.2.9.). 
 
74. Ціна і якість. Реальні ціни на вугілля, які платять споживачі, залежать від його 
типу, теплоти згорання, кількості в ньому золи і вологи, сірки, а також від розміру кусків 
вугілля у міліметрах. При цьому більшу ціну має енергетичне вугілля з найвищими 
показниками теплоти згорання і найнижчими показниками золи і вологості. На якість і 
ціни коксівного вугілля найбільше впливає кількість в ньому сірки. Порівняно з минулими 
роками в останні два роки збільшились вимоги споживачів до якості вугілля. Це 
позитивно вплинуло на якість товарного вугілля. У 2002 р. середня зольність вугілля, що 
видобувалось для енергетики, становила 36,6%. Після переробки на збагачувальних 
фабриках для відправки споживачам середня зольність дорівнювала 22,5 %. Це дуже 
високі показники зольності за європейськими та світовими стандартами, але значно менші 
показників зольності, які були досягнуті в Україні за попередні роки (таблиця 1.2.1). 
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Рисунок 1.2.8. Обсяг і частка бартерної торгівлі у розрахунках за реалізов
вугілля
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Рисунок 1.2.9. Бартерні розрахунки у секторі енергетичного 
вугілля у 2002 р. (10 міс.)
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Таблиця 1.2.1 
 

Якісні показники вугільної продукції, виробленої в Україні 
 

Показники Од. 
вим. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 9 міс. 

2002 
1. Зола видобутого вугілля % 33,8 36,4 36,1 36,5 36,5 37,2 36,6 
2. Зола відвантаженого 

вугілля 
% 23,7 24,1 24,4 25,0 24,3 22,9 22,5 

3. Випуск продуктів 
збагачення 

млн. т. 23,3 29,2 28,6 30,1 29,0 32,2 31,2 

в тому числі: 
енергетичних  млн. т. 17,3 15,5 14,8 17,8 15,1 18,1 18,3 
коксівних млн. т 6,0 13,7 13,8 12,3 13,9 13,1 12,9 

Джерело: Мінпаливенерго. 
 
75. Покращення якості вугільної продукції обумовило тенденцію до зростання середніх 
цін на вугільному ринку. Так, зменшення зольності відвантаженого вугілля за 10 місяців 
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2002 р. привело в цілому по галузі до збільшення середньої ціни 1 тонни вугілля проти 
минулого року на 6,48 грн. або на 5,4% (відповідно, з 114,52 грн. до 121 грн.). Тенденція 
зростання цін з’явилася, насамперед, на шахтах з найкращими природними умовами 
видобутку вугілля, що дозволяло виробляти і якісніше вугілля. Середня оптова ціна у 
секторі найбільш рентабельних вугледобувних підприємств, які випускають якісніше 
вугілля, становила у 2001 р. $29,2, а найвища – $35,8, однак частка видобутку таких шахт 
становить лише близько 14%, в той час як більша частина виробленого вугілля – це 
неякісне дешеве вугілля. 
 
76. Імпорт вугілля і ціни. Розвиток конкурентного ринку енергетичного і коксівного 
вугілля потребує надання споживачам права вибору придбання  вугілля певної якості і 
кількості як у вітчизняних постачальників, так і у зарубіжних за ціною, що склалася за 
домовленістю сторін без централізованого втручання. У теперішній час ринки і 
вітчизняного, і імпортованого вугілля де-юре є лібералізованими. Зростання видобутку 
вугілля в останні роки не справило помітного впливу на баланс зовнішньої торгівлі 
вугіллям. Протягом 1999-2002 р. імпорт вугілля майже в два рази перевищував його 
експорт. За ці роки загальний обсяг імпорту вугілля становив 20,7 млн. тонн, а експорту – 
9,5 млн. тонн (довідково: дані про імпорт за 2002 р.  взято за 11 місяців, а експорту – 
тільки за 6 місяців, джерело: Державна митна служба України). 

 
77. Подальший процес інтеграції України у світове співтовариство і вступ до ВТО 
дадуть новий імпульс подальшій лібералізації ціноутворення на українських ринках, у 
тому числі і на ринку енергоносіїв. Цьому процесу сприятиме не тільки світове 
макрооточення України, але й безпосереднє її оточення. Основний імпортер енергоносіїв 
на український ринок – Росія – передбачає до 2010 року перехід на світовий рівень цін на 
вугілля  і газ. В силу більш низьких світових цін на вугілля як в Росії, так і в Україні 
відбудеться в значних обсягах заміщення газу вугіллям. Зростання попиту на вугільну 
продукцію для електростанцій обумовить і підвищення цін на енергетичне вугілля. 
 
78. За оцінками експертів, зростатимуть попит і відповідно ціни також на коксівне 
вугілля. В близькій перспективі прогнозується зростання ємності внутрішнього ринку 
чорних металів для оновлення основних фондів у різних галузях (машинобудування, 
залізничні колії, металеві конструкції мостів тощо). Показникам зростання обсягів 
споживання металу мають відповідати темпи видобутку коксівного вугілля як 
безальтернативної сировини для виробництва продукції чорної металургії. 
 
79. Зростання внутрішніх цін відбуватиметься під впливом поступового зростання 
попиту на якісніше вугілля в окремих сегментах ринку. В більш далекій перспективі ціна 
на вугілля все більше відіграватиме відтворювальну роль, формуватиметься під впливом 
попиту і пропозицій. Держава скорочуватиме обсяги бюджетної підтримки, до складу 
ціни, ймовірно, включатиметься екологічна та інвестиційна компонента. Ці фактори 
наближуватимуть внутрішні ціни на вугілля до рівня світових. 
 
80. У теперішній час в Україні існує ряд суттєвих факторів, які протидіють позитивній 
тенденції формування рівноважних цін на вугільну продукцію. Як вже згадувалось вище, 
до таких факторів відносяться монопольні тенденції, що пов’язані із збереженням 
монополії держави і виникненням монопольного впливу з боку фінансово-промислових 
груп. Держава зацікавлена в стримуванні цін та тарифів в цілому в паливно-
енергетичному секторі за соціальними мотивами. Наявність значного сегмента споживачів 
невисоко якісного вугілля з низькими цінами спричиняє значний тиск на систему 
ціноутворення у вугільній галузі. Фінансово-промислові групи прагнуть стримувати ціни 

 37



 

на вугілля для забезпечення високої рентабельності виробництва в енергетиці та 
експортно орієнтованій металургії.  
 
81. Характеристика цін на вугілля на внутрішньому ринку України порівняно зі 
світовими цінами наведена на рисунку 1.2.10. Середні ціни на вугілля (коксівне та 
енергетичне) в Україні як відпускні з підприємств, так і ті, що діють на ринку товарного 
вугілля, значно нижчі за світовий рівень. Вітчизняне вугілля в цілому поки що є 
неконкурентоспроможним за якісними характеристиками, але залишається 
конкурентоспроможним за ціновим фактором.  
 

Рисунок 1.2.10. Порівняння цін на вугілля на внутрішньому ринку 
України із світовими цінами
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82. Можливі зміни цін. Серед кількох можливих майбутніх сценаріїв змін цін, що 
залежать від урядової політики встановлення цін на вугілля та стратегії розвитку галузі, 
два сценарії викликають особливе зацікавлення: 
• Ситуація А. Ціни на вугілля піднімаються до рівня, який забезпечує покриття 

нинішніх витрат на його виробництво. 
• Ситуація В. Ціни на вітчизняне вугілля наближаються до рівня світових (економічно 

обґрунтованих) цін.  
В обох випадках збиткові вугільні шахти закриваються, та припиняється державна 
підтримка вугільних шахт. Протягом перехідного періоду уряд зменшує дотації 
виробникам вугілля, проте бере на себе всі витрати, пов’язані із закриттям шахт і його 
соціальними та екологічними наслідками. 
  
83. У разі ситуації А середня ціна зросте до близько $29 за т. Оскільки робота вугільної 
промисловості не буде прибутковою, а лише відшкодовуватиме поточні витрати на 
виробництво, вона не забезпечуватиме достатніх коштів для модернізації та заміни 
обладнання. Внаслідок цього не можна буде підтримувати життєздатності сектора в 
довгостроковій перспективі, якщо держава не надаватиме інвестиційної підтримки. 
Участь держави суперечитиме лібералізації ринку та приватизації вугільних підприємств. 
Становище у вугільній галузі істотно не зміниться, незважаючи на припинення виділення 
дотацій на операційні витрати. На уряд чинитиметься сильний тиск щодо управління 
інвестиціями та роботою шахт зі всіма відомими негативними наслідками державного 
втручання.   

 
84. У ситуації В середня ціна наблизиться до світових ринкових цін, але з високою 
ймовірністю залишатиметься помітно нижчою від вартості імпорту вугілля з Азіатсько-
тихоокеанського регіону (згідно з аналізом даних про вартість вугілля, наданими 
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Міністерством палива та енергетики, ціна вітчизняного вугілля становитиме $35-40 за т). 
Такої ціни буде досягнуто на лібералізованому ринку, на який постачатимуть вугілля 
приватні постачальники, які змагатимуться між собою за чесними правилами, 
встановленими урядом, що забезпечуватиме також їх виконання. Держава вже не 
втручатиметься в роботу сектора як оператор, але відіграватиме серйозну роль, 
регулюючи його діяльність, насамперед з метою забезпечення його екологічно та 
соціально збалансованого розвитку приватними операторами. Вугільні компанії 
отримуватимуть достатні доходи для фінансування основних інвестицій у модернізацію та 
заміну обладнання та для дотримання вищих екологічних стандартів, включаючи 
виробництво чистішого вугілля. Шахти з нижчими витратами на виробництво та з 
резервними потужностями отримають більшу частину ринку. Кращі гірничодобувні 
компанії матимуть достатні фінансові можливості для закриття зайвих і збиткових шахт. 
На відміну від ситуації А, держава отримуватиме прибутковий податок від вугільної 
промисловості. Вищі ціни на вугілля в ситуації В дадуть змогу підвищити 
енергозбереження в українській економіці і тим самим – її енергетичну безпеку в 
довгостроковій перспективі. Для пом’якшення негативних наслідків високих цін на 
вугілля держава може надавати адресні споживчі субсидії для бідних. У разі необхідності 
держава може надавати також тимчасові дотації на реструктуризацію металургії.  

 
85. Для полегшення створення ринку, на якому пануватимуть чесні правила та який 
приведе до формування в середньостроковій перспективі цін, які принаймні 
покриватимуть нинішню собівартість, держава мусить вжити заходів, спрямованих на 
демонополізацію ринку та на обмеження тиску з боку споживачів вугільних продуктів 
(насамперед, коксівного вугілля). Уряд повинен чітко визначити правила роботи 
вугільних шахт та укладати (за належного регулювання) довгострокові контракти оренди з 
приватними операторами або, якщо це доцільно, повністю приватизувати найкращі 
вугільні шахти, застосовуючи прозорі та прийнятні правила. Строге дотримання 
фінансової дисципліни на всіх шахтах (включаючи накладення штрафів за продаж нижче 
вартості та скорочення бартерної торгівлі й практики грабіжницького ціноутворення) 
може бути ще одним засобом уряду, що сприятиме створенню ринкового середовища, яке 
сформує ціну на вугілля на підставі економічних чинників.  
  

 
Висновки та рекомендації 

 
86. Проголошена урядом України інтеграція у світовий економічний простір об’єктивно 
створюватиме підґрунтя до лібералізації цін у вугільній галузі. Цьому сприятиме і 
намічена лібералізація цін на вугілля одного з основних імпортерів енергоносіїв на 
український ринок – Росії. 
 
87. Подальша лібералізація цін сприятиме розвитку добросовісній конкуренції на ринку 
вугілля, створить базу для покращення загального фінансового стану вугільної галузі, 
зростання її рентабельності, відкриє можливості для нормального відтворення вугільних 
підприємств. Разом з цим лібералізація цін обумовить появу певних ризиків для сталого 
функціонування галузей суміжних ринків, соціальної сфери та для населення. 
 
88. Завдання реальної економічної політики – пом’якшити можливі негативні наслідки 
для споживачів на період переходу на рівноважні ціни на вугілля за рахунок розробки 
довгострокової програми, яка передбачатиме зміни дотацій населенню і бюджетній 
соціальній сфері, а також іншим споживачам, вживання заходів щодо запобігання різкого 
зростання цін на вугілля на внутрішньому ринку. Державі необхідно мати  резерв часу, 
щоб створити умови для пристосування споживачів до зростання цін. 
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89. Українська вугільна промисловість в найближчій перспективі збереже свою основну 
конкурентну перевагу – більш низький порівняно із світовим рівень цін. Це буде 
обумовлено факторами, які на сьогодні обмежують зростання цін і які будуть діяти деякий 
період і в майбутньому. Крім цього, українські вуглевидобувні підприємства мають значні 
резерви збільшення продуктивності праці, рівня використання потужностей і скорочення 
витрат. В цих умовах держава повинна спрямовувати свої зусилля на створення умов для 
прискорення проведення реконструкції і технічного оновлення шахтного фонду. Цього 
можна досягти за рахунок ефективного використання механізму державної підтримки 
безпосередньо діяльності вуглевидобувних підприємств, а також розвитку загальної 
галузевої інфраструктури, впровадження лізингових схем для забезпечення шахт 
високопродуктивним обладнанням тощо. 
 

1.3. Система державної підтримки 
 

Учасники  обговорень 
 
90. На сьогодні проблема державної підтримки вугільної галузі відноситься до досить 
актуальних питань. Особливу гостроту вона набула в зв’язку з підготовкою державного 
бюджету на 2003 р., в процесі чого інтереси вугільної промисловості активно 
лобіювалися.  В  обговоренні проблеми в ході даного дослідження взяло участь широке 
коло представників різних центральних органів виконавчої влади. Серед них Міністр 
палива та енергетики України С.Ф. Єрмілов, заступники державного секретаря О.А. Круть 
та С.М. Тітенко, начальник управління Департаменту вугільної промисловості П.В. Боль-
шаков, начальник управління реструктуризації підприємств В.Р. Чертков (Міністерство 
палива та енергетики України), начальник Департаменту фінансів виробничої сфери 
Теличко К.І. та його заступник В.О. Ліпашов (Міністерство фінансів України). Декілька 
зустрічей було проведено з представниками наукових кіл, які професійно займаються 
питаннями розвитку вугільної промисловості. 
 
91. Всі учасники обговорень висловились на користь необхідності збереження системи 
державної підтримки для вугільної промисловості, щоб забезпечити вихід галузі із кризи:  
підтримати державними інвестиціями будівництво нових шахт, реконструкцію і технічне 
оновлення існуючих шахт. В невеликому обсязі повинні зберігатися і дотації на 
собівартість тим шахтам, які через відсутність необхідних коштів або із соціальних 
мотивів не можуть бути  негайно закриті. Аргументами слугували приклади існування 
систем державної підтримки вугільної промисловості в Німеччині та Росії. 
 
92. Основні розбіжності сторін торкались розміру державної підтримки. В ході 
зустрічей співрозмовники наводили цифри фінансових ресурсів, які, на їх думку, 
необхідні для перспективного розвитку галузі. В більшості випадків величини співпадали 
з розрахунками програми “Українське вугілля”. В останній час у виступах офіційних осіб, 
представників шахтарів та профспілок звучать застереження про можливість 
катастрофічного занепаду галузі у випадку скорочення розмірів державної підтримки.  
Разом з цим, окремі представники Донецької фінансово-промислової групи 
обґрунтовують можливість альтернативних  варіантів фінансування розвитку галузі 
(приватизація, оренда). 
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Роль системи державної підтримки 
 
93. Вугільна промисловість України офіційно належить до економічних секторів, яким 
надається державна підтримка. Сюди спрямовується найбільший потік державних 
централізованих фінансових ресурсів. В 2001 р. фактичний обсяг  фінансування  вугільної 
промисловості становив 0,6% валового внутрішнього продукту і 2,2% видатків із 
державного бюджету. Виникнення та існування системи державної підтримки обумовлено 
стійкою збитковістю галузі.  
 
94. Для вугільної промисловості України характерно погіршення умов видобування 
вугілля, що потребує значних додаткових витрат на проходку стволів, виїмку порожньої 
породи, подачу вугілля на-гора і  екологічні заходи. Існуючий рівень цін на вугілля не 
покриває собівартості його видобутку (рисунок 1.3.1). В першому півріччі 2002 р. в 
розрахунку на 1 тонну вугілля собівартість перевищувала оптову ціну на 13,3%. 
Найбільший рівень перевищення відмічено в 1997 р. – 24,2%. На сьогодні в складі 
вугільної промисловості до стійко рентабельних можливо віднести тільки 5 – 6 шахт, до 
беззбиткових – 25–27 шахт, решта є хронічно збитковими, частка яких в загальній 
кількості шахт досягає  80%. 
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Рисунок 1.3.1. Динаміка цін і собівартості на вугільну продукцію,
дол. США
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Джерело: Програма “Українське вугілля” (1996-2000 р.); Мінпаливенерго (2001, 2002 р.) 

Формування системи державної підтримки 
 
95. В умовах незалежної України першим документом, який сформулював зміст і 
напрямки державної політики щодо вугільної галузі стала Програма розвитку вугільної 
промисловості та соціальної сфери шахтарських регіонів на період до 2005 р. (Програма 
“Вугілля”), затверджена Кабінетом Міністрів 2 березня 1994 року постановою №141. В 
Програмі була передбачена державна підтримка перспективного розвитку галузі за 
рахунок централізованих капітальних вкладень на будівництво і реконструкцію шахт, 
об’єктів будівельної індустрії, соціально-культурного призначення, житла, 
природоохоронних об’єктів, реконструкцію заводів вугільного машинобудування. Крім 
того, частина державних коштів призначалася  на проведення закриття шахт і 
збагачувальних фабрик, які вичерпали свій ресурс. 
 
96. Однак через дефіцит бюджетних ресурсів реалізація інвестиційних програм і 
програм закриття шахт була фактично припинена. Економічна криза в країні перетворила 
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галузь на стійко збиткову. Ризик настання енергетичної кризи та активний політичний 
шахтарський рух примусили українській уряд перейти до масової фінансової підтримки 
поточної діяльності вугледобувних підприємств галузі. Вже в 1996 р. у вугільну галузь 
було спрямовано із державного бюджету  1390,2 млн. грн. ($759,9 млн.), з яких 1000 млн. 
грн. ($546,6 млн.) або 71,9% було використано для дотацій на відшкодування витрат по 
собівартості збиткових шахт (таблиця 1.3.1).  

 
Таблиця 1.3.1 

Напрямки, обсяги та структура  фінансування  вугільної промисловості 
з державного бюджету  у 1996-2001 р. 

 
 

Показники Од. виміру 1996 1999 2000 2001 

млн. грн. 1390,2 1692 1891,2 1891,2 
млн. дол. США 756,9 409,6 347,6 347,6 

Бюджетні кошти, всього 

% 100 100 100 100 
В тому числі за напрямками:      

млн. грн. 1235 1100 898,0 1198,3 
млн. дол. США 675,0 266,3 165,1 223,1 

1. Державна підтримка, всього 
з неї: 

% 88,9 65,0 47,5 58,9 
млн. грн. 1000 747,3 683,0 558,4 
млн. дол. США 546,6 180,9 125,5 103,9 

дотація на покриття витрат собівартості 

% 71,9 44,2 36,1 27,4 
млн. грн. 123,0 300,0 24,0 296,7 
млн. дол. США 67,2 72,6 4,4 55,2 

на капітальне будівництво і придбання 
обладнання 

% 8,8 17,7 1,3 14,6 
млн. грн. 112,0 52,7 191,0 343,2 
млн. дол. США 61,2 12,8 35,2 63,9 

на підготовку очисних вибоїв і придбання 
обладнання для лав 

% 8,1 3,1 10,1 16,9 
млн. грн. 125,7 361,3 900,0 712,8 
млн. дол. США 68,7 87,5 165,4 132,6 

2. На реструктуризацію галузі, всього  

% 9,0 21,4 47,6 34,9 
млн. грн. 29,5 230,7 93,2 126,0 
млн. дол. США 16,1 55,9 17,1 23,5 

3. Інші витрати * 

% 2,1 13,6 4,9 6,2 

* На гірничорятувальні заходи, регресивні виплати, охорону праці. 

 
97. У 1996 р. був введений офіційний Порядок визначення напрямків та обсягів 
державної підтримки вугледобувних підприємств.  Механізм державної підтримки був 
побудований на ідеології створення умов рентабельної роботи шахт і спрямовувався на 
досить широке коло напрямків: введення нових потужностей по видобутку вугілля; 
підтримка виробничих потужностей і технічне переобладнання діючих підприємств; 
виконання спеціальних заходів, що обумовлені складними гірничо-геологічними і 
гірничотехнічними факторами, та заходів по забезпеченню комфортних і безпечних умов 
праці; покриття витрат, пов’язаних із закриттям неперспективних шахт і розрізів; 
покриття витрат на утримання об’єктів соціальної сфери, які передаються у комунальну 
власність; фінансова підтримка діючих збиткових шахт. З метою розподілу коштів 
державної підтримки шахти були розподілені на групи. 
  
98. У 1997 р. вперше було встановлено, що державна підтримка може фінансуватись 
тільки в межах коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України. Крім 
цього, у зв’язку з реалізацією програми реструктуризації вугільної промисловості в цьому 
ж році в бюджетному плануванні був визначений  спеціальний напрямок – фінансування 
заходів з реструктуризації вугільної промисловості (закриття збиткових неперспективних 
шахт).  В період реалізації програми реструктуризації (1996–2000 р.) цей напрямок став 
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поглинати всезростаючий потік фінансування вугільної галузі: з $68,7 млн. в 1996 р. до 
$165,4 млн. в 2000 р., відповідно частка видатків бюджету на реструктуризацію в 
загальних обсягах фінансування вугільної галузі зросла з 9,0 до 47,6%. В 2001 р. через 
скорочення робіт по закриттю шахт обсяг фінансування був знижений до $132,6 млн. і 
його частка в загальному фінансуванні вугільної промисловості впала до 34,9%. 
 
99. З позиції ретроспективи можна констатувати, що саме в 1996–1998 р. була 
встановлена найбільша база надання державної підтримки. Це обумовило значні і все 
зростаючі обсяги бюджетного фінансування вугільної промисловості. В наступні роки 
впорядкування механізму йшло в напрямку скорочення бази надання державної допомоги. 
Декілька разів переглядалось групування шахт, в результаті чого визначались групи, які 
не мали права на одержання державної допомоги. В останні роки були переглянуті 
механізми фінансування деяких соціальних заходів. Із складу  фінансової підтримки галузі 
були виключені видатки на утримання і ремонт об’єктів соціальної інфраструктури шахт, 
які передаються у комунальну власність. Починаючи з 2002 р., державним бюджетом не 
передбачаються по напрямку “реструктуризація шахт” видатки на працевлаштування і 
створення нових робочих місць для працівників шахт, що закриваються. Ці видатки на 
соціальні заходи фінансуються тепер у вигляді трансфертів у регіональні бюджети 
відповідних областей. 
 
100. За роки економічної кризи і період реструктуризації у вугільній галузі було 
скорочене нове будівництво і реконструкція шахт, технічне оновлення обладнання. Все це 
призвело до старіння шахтного фонду і зменшення потужностей шахт. Зростання попиту 
на вугілля гостро поставило  питання про подальший розвиток галузі. Це проявилось і в 
системі державної підтримки – акценти починають переміщатися з підтримки діяльності 
збиткових шахт на підтримку розвитку галузі. До позитивних змін у цей період можна 
віднести введення постановою Кабінету Міністрів від 06.01.1999 р. № 26 конкурсного 
розподілу державних капітальних вкладень для рентабельних шахт. Починаючи з 2001 р., 
основними напрямками фінансування вугільної галузі із державного бюджету стають  
видатки на капітальне будівництво, придбання стаціонарного обладнання, підтримку 
очисних забоїв та придбання обладнання для лав. Якщо в 1996 р. видатки із державного 
бюджету на ці цілі становили лише 16,9% і не відігравали вирішальної ролі у формуванні 
розмірів державного фінансування, то в 2001 р. на їх частку вже припадало 31,5 і їх роль 
стає визначальною.  
 
101. На сьогодні функціонує система державного фінансування вугільної промисловості, 
яке здійснюється в таких напрямках: 
(а) державна підтримка: 

- дотації на покриття витрат по собівартості, 
- дотації на капітальне будівництво (на конкурсній основі). 

(б) на реструктуризацію галузі (проведення робіт по закриттю шахт). 
(в) інші види (гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах, часткове 

покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресивних позовів та 
одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, науково-дослідні та 
проектні роботи тощо)  

 
102. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2001 р. № 1733 з метою 
визначення права на державну підтримку  шахти розподілені на три групи: 
Група 1 – підприємства, здатні отримувати прибуток, достатній для розширеного відтво-

рення. Ця група не має права на одержання державної підтримки. 
Група 2 – підприємства, які мають значні запаси кондиційного вугілля, але не здатні 

самостійно забезпечувати розширене відтворення виробництва, і реконструкція 
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яких є економічно доцільною. Є основними одержувачами коштів державної 
підтримки. 

Група 3 – підприємства, які готуються до ліквідації (що мають відпрацьовані та/або 
кондиційні запаси вугілля, але реконструкція яких є економічно недоцільною). 
Державна підтримка для цієї групи підприємств не передбачена. 

Вперше для визначення права на державну підтримку був уведений критерій “наявність 
значних запасів кондиційного вугілля”.  
Кошти державної підтримки надходять одержувачам тільки із спеціальних рахунків  
казначейства.   
 

Практика реалізації державної підтримки  
 
103. Як показав аналіз, за останні роки зроблені помітні кроки щодо впорядкування 
механізму надання державної підтримки вугільної промисловості. Позитивно вплинуло на 
систему державної підтримки зростання цін на вугілля і проведення реструктуризації 
галузі. В результаті вдалося значно знизити розміри фінансування із державного бюджету: 
в 2001 р. у вугільну промисловість було спрямовано 1198,3 млн. грн. ($223,1 млн.), що в 
доларовому еквіваленті виявилось нижче рівня 1996 р. в 3 рази. В 2001 р. в розрахунку на 
1 тонну видобутого вугілля розмір державної підтримки становить $2,7, а дотацій на 
собівартість - $1,2 (таблиця 1.3.2).   

 
Таблиця 1.3.2 

 
Динаміка обсягів державної підтримки і дотацій  та в відсотках до оптової ціни 

 в розрахунку на 1 тонну вугілля за 1996 – 2001 р. 
 

Показник Одиниця 
виміру 1996 1999 2000 2001 

Державна підтримка на 1 т вугільної 
продукції 

грн. 
дол. США 

17,3 
9,5 

13,8 
3,3 

11,2 
2,1 

14,3 
2,7 

Відсотки обсягів державної підтримки до 
оптової ціни 

% 27,6 14,9 10,8 10,1 

Дотація на 1 т вугільної продукції грн. 
дол. США 

14,0 
7,6 

9,3 
2,2 

8,5 
2,1 

6,7 
1,2 

Відсотки дотації до оптової ціни % 22,3 10,0 8,2 4,7 
 

104. Сьогодні основна частина державної підтримки поглинається сектором видобування 
енергетичного вугілля: в 2001 р. її частка на видобування енергетичного вугілля досягла 
67,1%, коксівного – 32,9%. Таке ж співвідношення має місце як по розподілу дотацій на 
фінансування видатків із собівартості, так і по розподілу капітальних вкладень, витрат на 
придбання обладнання і підтримку вибоїв.  Трохи меншою є різниця в показниках обсягів 
державної підтримки в розрахунку на 1 тонну вугілля: коксівного – 9,9 грн.,  
енергетичного – 18,5 грн.  (рисунок 1.3.2). В цьому проявляється кращий фінансовий стан 
шахт, які видобувають коксівне вугілля і мають тісни зв’язки з потужними фінансово-
промисловими групами. 
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Рисунок 1.3.2. Розподіл коштів державної підтримки між 
виробництвом коксівного та енергетичного вугілля в 2001 р.

коксівне
вугілля
32,9%

енергетичне
вугілля
67,1%

Державна підтримка на 1 тонну вугілля:
Коксівного – 9,9 грн.                               Енергетичного – 18,5 грн.

 
 

105. Окремі, досить цікаві моменти були виявлені при зіставленні практики надання 
державної підтримки 20 найкращим шахтам і 20 найгіршим (вибраним із складу шахт, які 
підлягають закриттю в 2003–2008 р.) на прикладі 2001 р. (таблиці 1.3.3–1.3.4). Шахти 
відбирались за критерієм рівня рентабельності і збитковості, які визначались за 
прийнятою в Україні методикою (відношення прибутків/ збитків до собівартості).  
 
106. На частку 20 найкращих шахт припадає 23,8% готової продукції і 41,4% прибутків. 
При середній по галузі збитковості 13,1%, показник рентабельності по окремих шахтах 
досягає надзвичайно високого рівня – 20,1%-57,4%. В 2001 р. ці шахти одержали 
державну допомогу в розмірі 106,6 млн. грн. або 8,9% загального обсягу. Логічно, що 
основним напрямком фінансування стали витрати на капітальні вкладення, придбання 
обладнання, підтримку вибоїв - 15,5% загального обсягу фінансування в галузь по цьому 
напрямку. Однак це помітно менше за частку цих підприємств у виробництві товарної 
продукції. Несподівано, але в цю групу була спрямована частка фінансування у вигляді 
дотації – 2,4% та на погашення заборгованості по заробітній платі – 0,5%. 
 
107. Рівень збитковості вибраних 20 найгірших шахт є катастрофічним, у значної частини 
він досягає 45–87,4%, тобто  більшість цих шахт не покриває за рахунок ціни навіть 
третини витрат із собівартості. На ці шахти припадає лише 1,6% готової продукції, 
виробленої в галузі. Однак потік державної підтримки, одержаної ними, становив 3,1%. 
Основна частина державної підтримки спрямовувалась на фінансування витрат із 
собівартості і погашення заборгованості по заробітної платі. Незважаючи на те, що ці 
шахти офіційно визначені для закриття, вони одержали кошти на придбання обладнання і 
підтримку вибоїв. 
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Таблиця 1.3.3. 
Основні економічні показники  

і надання державної підтримки 20 найкращих шахт в 2001 р. (тис. грн.) 
 

В тому числі:  Назва шахти Готова 
товарна 
продукція 

Собівартість Прибуток Рентабель-
ність,  

% 

Державна 
підтримка 
всього 

собівартість зарплата на капітальне 
будівництво, 
обладнання 

1.  Прогрес ДХК "Торезантрацит"    68262 43374 24888 57,4 10218 2953 192 7073 
2.  Добропільська ДХК "Добропіллявугілля"        114991 85367 29624 34,7 800 0 0 800
3.  Ім. Фрунзе ДХК "Ровенькиантрацит"     197659 149851 47808 31,9 14644 0 0 14644
4.  ш/у Чайкіно ДХК "Макіїввугілля"     53690 41505 12185 29,4 3523 300 0 3223
5.  Вергельовська ДХК "Луганськвугілля"      39742 31087 8655 27,8 50 0 0 50
6.   Горіхівська ДХК "Краснодонвугілля"     61941 48719 13222 27,1 0 0 0 0
7.  Талівська ДХК "Краснодонвугілля"     46233 36530 9703 26,6 50 0 0 50
8.  Самсонівська-Західна ДХК "Краснодонвугілля"        79433 66140 13293 20,1 5632 0 0 5632
9.  Центросоюз ДХК "Свердловантрацит" 37310 31386     5924 18,9 2463 0 0 2463

10.  Самарська ДХК "Павлоградвугілля"     83637 74414 9223 12,4 6828 1692 364 4772
11.  81 Київська ДХК "Ровенькиантрацит"      105456 94093 11363 12,1 7277 0 0 7277
12.  Білозірська ДХК "Добропіллявугілля"      93348 84118 9230 11,0 5760 0 0 5760
13.  Ім. Космонавтів "ДХК "Ровенькиантрацит"        115994 106113 9881 9,3 7301 1881 320 5100
14.  Ім. Вахрушева ДХК "Ровенькиантрацит"       126595 119995 6600 5,5 14131 0 0 14131
15.  Південно-Донбаська 3 124785 119205 5580 4,7 7530    0 0 7530
16.  Південно-Донбаська 1 123198 118265 4933 4,2 9120    0 0 9120
17.  Єнакіївська ВО "Орджонікідзевугілля"      29924 29133 791 2,7 1718 431 0 1287
18.  Росія ДХК "Селидіввугілля"      64951 63647 1304 2,0 6720 0 0 6720
19.  60-річчя ВЖСР ДХК "Жовтеньвугілля"      25769 25394 375 1,5 2728 2110 158 460
20.  50-річчя Радянської України ДХК "Антрацит"        16828 16610 218 1,3 75 75 0 0

 Частка від загальних показників діяльності галузі (%) 23,8 17,8 41,4 -13,1* 8,9    2,4 0,5 15,5
* збитковість галузі в цілому. 
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Таблиця 1.3.4. 
Основні економічні показники діяльності 

та надання державної підтримки 20 найгірших шахт в 2001 р. (тис. грн.) 
 

Державна підтримка  Назва шахти Готова 
товарна 
продукція 

Собівартість Прибутки / 
збитки 

Збитковість
всього на 

собівартість
на  

зарплату 
на капітальне 
будівництво, 
обладнання 

1.  Юний Комунар ВО "Орджонікідзевугілля"    1790 14158 -12368 87,4 276 276 0 0 
2.  ш.ім.Артема ВО "Дзержинськвугілля"     1054 6970 -5916 84,9 184 184 0 0
3.  ш.№3 біс ДХК "Торезантрацит"      2613 14457 -11844 81,9 5784 1139 3783 862
4.  Сніжнянська ВО "Сніжнеантрацит"      1248 5898 -4650 78,8 235 235 0 0
5.  Кіровська ДХК "Жовтеньвугілля"      1920 8355 -6435 77,0 0 0 0 0
6.  ш/у №3 Олександрівське ВО "Орджонікідзевугілля"        2778 11948 -9170 76,7 415 415 0 0
7.  Україна ДП "Луганськвуглереструктуризація"       2225 9197 -6972 75,8 215 215 0 0
8.  Міуська ВО "Сніжнеантрацит" 1860 7430 -5570     75,0 475 475 0 0
9.  Схід ВО "Сніжнеантрацит"        1634 6500 -4866 74,9 250 250 0 0

10.  Шахтарська ДХК "Шахтарськантрацит"  3189 11715 -8526 72,8 706    706 0 0
11.  Донецька ДХК "Торезантрацит"      1847 6499 -4652 71,6 240 240 0 0
12.  Бутівка-Донецька       5658 18055 -12397 1264268,7 758 2368 9516
13.  №2 Новогродівська ДХК "Селидіввугілля"  2135 6212 -4077 65,6 0    0 0 0
14.  Лісова ДХК "Торезантрацит"      4335 12551 -8216 65,5 323 323 0 0
15.  Суходільська №1 ДХК "Краснодонвугілля"       7122 14608 -7486 51,2 0 0 0 0
16.  Голубівська ДХК "Луганськвугілля"     12216 24188 -11972 49,5 3157 2247 910 0
17.  №71 Індустрія      9941 18218 45,4 -8277 1603 573 1030 0
18.  ш.ім.Кірова ДХК "Луганськвугілля"     14051 21012 -6961 33,1 2989 2157 832 0
19.  Перевальська ДХК "Луганськвугілля"     20077 29635 -9558 32,3 5916 4011 1178 727
20.  Моспінська ДХК "Донвугілля"      9272 13048 -3776 28,9 1250 869 381 0
21.  Частка від загальних показників діяльності галузі (%) 1,6 3,4 9,8 -13,1 * 3,1    3,9 5,4 1,8

* збитковість галузі в цілому. 
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108. Дослідження практики реалізації державної підтримки вугільної промисловості 
дозволило визначити недоліки, які знижували ефективність використання коштів, 
спрямованих на ці цілі. 
Нестабільність механізму. Основним недоліком всієї попередньої практики державної 
підтримки вугільної галузі є нестабільність її механізму. В результаті Мінпаливенерго не 
мало твердої основи для проведення не тільки стратегічної, але й оперативної політики 
щодо розвитку галузі. Підприємства вугільної галузі досі не можуть з упевненістю  
планувати свою діяльність, враховуючи цей фактор, який відіграє важливу роль в їх 
господарській діяльності. Протягом   періоду, що досліджується, механізм державної 
підтримки зазнавав змін: фактично щорічно переглядались склад груп і розподіл шахт по 
групах, а головне, змінювались розміри і напрямки фінансування в режимі “ручного” 
управління. Фіксація обсягів державної підтримки галузі в Державному бюджеті не 
гарантувала одержання коштів у плановому році. Кошти надходили підприємствам вкрай 
неритмічно.  
 
109. Недофінансування заходів, особливо у випадку проведення закриття шахт, породжує 
нові проблеми, які, в свою чергу, погіршують ситуацію і вимагають додаткового 
фінансування для їх ліквідації. Класична “петля кризи”, коли  в рамках існуючої системи 
виходу з кризи немає.  Недофінансування заходів з реструктуризації в повному сенсі слова 
носить хронічний характер. Так, згідно з проектами ліквідації на закриття шахт в 1996–
2001 р. потрібно було 6799 млн. грн., фактично виділено 2715,8 млн. грн. або 39,9%. На ці 
кошти закінчено фізичну ліквідацію 56 шахт, до кінця 2002 р. буде завершена повна 
ліквідація лише 6 шахт. На всіх шахтах і розрізах, прийнятих на ліквідацію, погашена 
заборгованість по заробітній платі й інших виплатах та організоване забезпечення 
безоплатним вугіллям для працівників шахт. По решті напрямків – ландшафтні роботи, 
екологічні заходи, комунальне будівництво та створення нових робочих місць – заходи 
вживаються в недостатніх обсягах (рисунок 1.3.3). Шахти вимушено довго знаходяться в 
стадії закриття і потребують додаткових коштів на утримання, що і поглинає частину 
планових коштів на саму процедуру закриття. Зволікання з екологічними заходами 
призводять до розростання екологічних загроз на територіях закриття шахт, ліквідація 
яких в майбутньому вже потребуватиме значно більших зусиль і, природно, коштів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3.3. Стан виконання проектних показників  
стосовно заходів із закриття шахт у Донбасі на 01.03.2003 р.

Інші витрати - 36,3%

Витрати на екологію - 3,6%

Витрати на фізичне 
закриття шахт - 31,2%

Виконано 
35,1%

Залишковий
обсяг 64,9% Витрати на пом'якшення 

соціальних наслідків -
51,4%

За окремими напрямками:

Джерело: УДКР. Основні показники роботи за березень 2002 р. 
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110. Занадто широка база. На сьогодні база надання державної допомоги все ще 
залишається занадто широкою. Наприклад, в 2001 р. одержали дотації на покриття витрат 
із собівартості 150 шахт (81,5%), із них 12 не відносились до  збиткових. Державну 
допомогу на капітальне будівництво одержали 80 шахт (43,5%), в середньому – по 3,7 
млн. грн., на стаціонарне обладнання – 74 шахти (40,2%), в середньому – по 546 тис. грн., 
на обладнання лав – 85 шахт (46,2%),  в середньому – по 4,0 млн. грн. Широка база 
приводить до розпорошення фінансування. Роботи затягуються, що викликає необхідність 
перегляду проектів, руйнації будов. На сьогодні у вугільній промисловості налічуються 
сотні об’єктів незавершеного будівництва, на які вже витрачені державні кошти, в той час, 
коли існує гостра потреба у введенні в дію нових потужностей.  Частина коштів державної 
підтримки інвестиційного спрямування потрапила на шахти, що підлягають закриттю. В 
ряді випадків кошти на державну допомогу використовуються по напрямках, які не 
передбачені чинним офіційним Порядком. Наприклад, в 2001 р. фактично було виділено 
на покриття заборгованості по заробітній платі 192,4 млн. грн., хоч і не планувалось. 
Занадто широка база фінансування заходів щодо реструктуризації вугільної галузі. В 
складі витрат на закриття шахт переважають витрати на фізичне закриття шахт – 53,1%. 
Витрати ж на фізичне закриття шахт становлять 22,8%, на екологію – 10,6%. 
 
111. Відсутність цілеспрямованої політики і ефективного контролю. Система 
державної допомоги при всіх своїх великих обсягах не слугує проведенню 
цілеспрямованої державної політики відносно вугільної галузі. В основному це – стихійні, 
розрізнені дії, які спрямовані на вирішення оперативних питань окремих шахт. 
Недофінансування і нерегулярне фінансування, широка база, що призводить до 
розпорошення коштів державної допомоги, вкрай утруднюють здійснення контролю за їх 
використанням. При розподілі коштів на капітальне будівництво не проводяться конкурси 
проектів. Передача коштів не передбачає укладання договорів, які встановлювали б їх 
спрямування, результати і відповідальність сторін за використання. Рахункова палата 
інформує про нецільове або неефективне використання коштів, використання їх з 
порушенням чинного законодавства, навіть про осідання частини коштів державної 
допомоги в офшорних зонах. Перехід до розрахунків через казначейство – це лише 
перший крок до вдосконалення системи контролю над використанням коштів державної 
допомоги.  
 
112. Ознаки системної кризи. Події останніх років показали, що на традиційній основі 
механізм державної підтримки не здатний сприяти вирішенню нових завдань 
перспективного розвитку вугільної галузі: 
• по-перше, традиційний механізм, що базується на прямих вливаннях бюджетних 

коштів широкому колу вугледобувних підприємств, може привести до 
перевантаження державного бюджету й ущемлення інтересів інших економічних 
секторів і соціальних програм. Саме це демонструють завдання урядової програми 
“Українське вугілля” і пропозиції Мінпаливенерго до проекту Державного бюджету 
України на 2003 р.;  

• по-друге, невизначеність у питанні функціонування системи державної підтримки в 
умовах приватизації і поширення недержавного сектора. Існуючі механізми 
державної допомоги за своїм характером розраховані на фінансування суб’єктів 
господарювання державного сектору.  Приватизація і залучення недержавних, в тому 
числі іноземних інвестицій потребує кардинальної їх перебудові; 

• по-третє, при лібералізації вугільного ринку існуюча система державної підтримки 
суперечитиме вимогами захисту економічної конкуренції.   

Таким чином, на сьогодні визначилась колізія між потребами вугільної галузі в масовому 
надходженні інвестицій, реальними можливостями державного бюджету і вимогами 
ринкової економіки, яку в рамках традиційного механізму системи державної підтримки 
вирішити неможливо.   
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Перспективи  і рекомендації щодо удосконалення 
 
113. Визначення перспектив системи державної підтримки значною мірою залежить від  
вибору державної енергетичної стратегії і ролі вугілля в її реалізації. Так, в період 
проведення реструктуризації вугільної промисловості, коли під впливом міжнародних 
донорських і фінансових організацій український уряд прийняв концепцію оздоровлення  
вугільної галузі за рахунок закриття збиткових шахт, передбачалося відповідне згортання 
системи державної підтримки галузі. При оптимістичному розвитку подій Україні було 
запропоновано взагалі відмовитись від бюджетного фінансування вугільної 
промисловості, яка повинна була функціонувати після завершення програми 
реструктуризації як ефективна компактна галузь за рахунок власних ресурсів. Саме по 
цьому шляху йшли країни, які здійснювали подібну реструктуризацію своїх національних 
вугільних секторів. За інформацією Спеціальної групи експертів по вугіллю та тепловій 
енергії при ООН, за десять років реструктуризації (1990–2000 р.) обсяги державної 
допомоги вугільному сектору в європейських країнах з перехідною економікою знизились 
більш ніж на 92,5%. В Росії навантаження на Федеральний бюджет зменшилось в 10 разів. 
Ряд країн відмовились від таких систем взагалі. 
  
114. Останніми роками питання дотацій у вугільній промисловості активно 
обговорювалося в контексті енергетичної політики Європейського Союзу. Країни-члени 
ЄС, які виробляють вугілля, висловлювалися на підтримку подальшого надання дотацій 
вугільній галузі, здебільшого на підставі аргументу про “забезпечення надійного 
енергопостачання”. Водночас, країни-члени ЄС, які не видобувають вугілля, рішуче 
виступають проти високого рівня дотацій європейській вугільній галузі. Крім того, значна 
підтримка,  яка надається в Європі скороченню викидів в атмосферу парникових газів, 
означає, що навіть у разі коли європейська вугільна промисловість і надалі отримуватиме 
значні дотації, майже певним є збереження довгострокової тенденції до поступової 
відмови від вугілля як важливого джерела енергії у Європі.  
 
115. Сприяння зміні загальних умов функціонування вугледобувних підприємств, які 
приведуть до зниження потреби в державній допомозі. На сьогодні в Україні слабо 
використовується ресурс реформування вугільної галузі. В суспільстві панує уявлення 
(особливо серед тих, хто пов’язаний з вугільною промисловістю), що єдиним виходом для 
порятунку галузі від можливого катастрофічного занепаду є збільшення розмірів 
державної підтримки. Однак спроба вирішити всі проблеми галузі за рахунок лише одного 
фактору є безплідною і нереалістичною. Великий масив проблем, пов’язаних з 
підтримкою збиткових підприємств, закриттям неперспективних шахт і реалізацією 
масштабних інвестиційних програм, потребує комплексного підходу і врахування 
багатьох факторів. Механізм державної підтримки – це тільки допоміжний, а не основний  
засіб подолання збитковості галузі і забезпечення її розширеного відтворення. Зусилля 
суспільства і уряду повинні бути спрямовані не на пошуки і перерозподіл додаткових 
бюджетних резервів, а  в протилежний бік – на введення в дію важелів, які зменшують 
потреби галузі в бюджетній підтримці. Зниженню потреби в державній допомозі можуть 
сприяти такі заходи: 
 проведення приватизації, залучення в галузь недержавних інвестицій, більш 

ефективного менеджменту; 
 лібералізація внутрішнього ринку, яка сприятиме вирівнянню цін на вугілля і 

зменшенню збитковості; запобіганню неплатежів і бартеру; 
 раціоналізація виробництва, технічне оновлення і реконструкція шахт, що сприятиме 

зниженню собівартості. Особливо це помітно на прикладі шахт, на яких виробництво 
організують недержавні компанії; 
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 продовження закриття збиткових неперспективних шахт, що скорочуватиме коло 
споживачів таких дотацій; 

 введення податкових канікул, створення територій пріоритетного розвитку; 
 проведення заходів щодо оздоровлення фінансового стану галузі, яке припускає 

здійснення санації і проведення процедури банкрутства підприємств, 
реструктуризацію бюджетної заборгованості.  

 
116. Масштаби і характер політики щодо державної підтримки. Необхідно, щоб 
система державної підтримки в цілому змінила свій характер – перетворилась із системи 
тотальної допомоги у вирішенні питань окремих вугледобувних підприємств в державну 
програму підтримки перспективного розвитку галузі, яка має  визначений термін 
реалізації (наприклад, 10 років) і граничні обсяги фінансування (оптимально - не вище 
існуючого рівня). Вугільні компанії повинні знати, до яких пір держава закриватиме 
шахти за державні кошти, надаватиме дотації та інвестиції для розвитку галузі тощо.  
Публічність і гласність політики, точні орієнтири в часі можуть гарантувати підтримку в 
суспільстві планів сприяння розвитку галузі і поліпшать в самій галузі інвестиційний 
клімат.  
 
117. На сьогодні існує нагальна потреба у встановлені ясності та “правил гри” в систему 
виділення та використання фінансових ресурсів з державного бюджету. Накопичений 
досвід Росії в цій сфері і рекомендації ЄС для країн, що реалізують програми підтримки 
національних вугільних секторів, дозволили в межах даного звіту сформулювати загальні 
вимоги до організації системи державної підтримки: 
 дотримання “розумних” розмірів державної підтримки. “Розумним” розміром для 
України слід вважати намагання не перевищувати, а поступово знижувати рівень, що 
вже склався на сьогодні.  

 державну увагу, насамперед, необхідно зосередити на тих шахтах, які зможуть 
використати надавану допомогу для швидкого підвищення ефективності своєї 
діяльності до рівня, за якого вони вже не потребуватимуть дотацій; 

 механізми надання державної допомоги мають бути прозорими і надавати можливість 
для дієвого контролю над використанням державних коштів. Цьому можуть сприяти 
одержання всіх видів державної допомоги на договірних засадах і публічність 
інформації; 

 необхідно забезпечити недискримінаційний порядок одержання допомоги для 
вугільних компаній всіх форм власності. Розподіл коштів державних дотацій на 
інвестиції  слід переважно провадити на конкурсних засадах. 

 
118. Державна підтримка і конкуренція. Система державної підтримки розглядається в 
ЄС та інших країнах з розвинутою ринковою економікою як фактор, що обмежує вільну 
економічну конкуренцію на енергетичному ринку та ринку вторинних галузей. Тому до 
неї ставляться вимоги щодо захисту економічної конкуренції. Це особливо актуально для 
України, в якій поки що немає спеціального законодавства, що регулює відносини в цій 
сфері.  Надання державної фінансової підтримки не повинно спотворювати конкуренцію: 
(а) викликати зниження ціни в регіоні нижче ціни на вугілля аналогічної якості із третіх 
країн; (б) спотворювати конкуренцію між продавцями та споживачами вугілля, а також (в) 
спотворювати конкуренцію на вторинних ринках електроенергії, тепла,  коксу і сталі. Це 
особливо важкий для реалізації аспект, оскільки в Україні немає відповідної практики. 
 
119. Дотації на відшкодування витрат із собівартості. Можна з великою імовірністю 
прогнозувати подальше згортання цієї частини системи державної підтримки вугільної 
галузі.  Цьому сприятимуть поліпшення загальних економічних умов у країні та умов 
господарювання в галузі. Збільшення цін на вугілля та ріст продуктивності праці 
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сприятиме подоланню збитковості багатьох шахт. Найбільш раціональним є  збереження 
дотацій на відшкодування витрат із собівартості в розмірах, необхідних для підтримки 
збиткових неперспективних шахт, які не можуть бути негайно закриті з фінансових або 
соціальних мотивів і тимчасово продовжуватимуть свою діяльність. В цьому випадку такі 
мотиви будуть визначальними, оскільки  припинення підтримки може спровокувати  
небажаний ризик дестабілізації.  Інша справа, що подібні втрати необхідно 
раціоналізувати за рахунок скорочення непродуктивного періоду життя шахти.  
 
120. Удосконалення цього напрямку потребує обмеження розмірів підтримки і 
збільшення адресності. Дотація встановлюється на 1 тонну вугілля і не повинна 
перевищувати різниці між прогнозними  (нормативними) витратами на виробництво і 
прогнозними (нормативними) доходами. Надання допомоги повинно відбуватися в чітко 
визначених динамічних рамках постійного щорічного скорочення обсягу допомоги. Така 
політика дасть керівникам шахт зрозумілий сигнал про те, що їм необхідно зменшувати 
витрати і не чекати на подальші дотації. Шахти, яким не вдасться покрити свої витрати за 
рахунок доходів від продажу вугілля і яким не вистачатиме дедалі менших державних 
дотацій для покриття збитків, врешті-решт необхідно буде закрити.  Можливо мало б сенс 
використати рекомендацію ЄС щодо того, що право на таку підтримку мають шахти, які 
включені в державні програми закриття шахт. Це дало б шахтам, призначеним для 
закриття, шанс поліпшити свою діяльність, або ж непрямо стимулювало б ініціювання і 
підготовку шахт до закриття і зменшило б соціальну напругу.  
 
121. Фінансування капітальних вкладень. Необхідно перебудувати самі принципи 
системи надання державної допомоги на капітальні вкладення:  
 перейти від тотального розподілу інвестицій до принципу фінансування цільових 

державних інвестиційних програм в галузі;  
 максимально скоротити безоплатне надання державних коштів на капітальні 

вкладення. Капітальні вкладення на нове будівництво мають надаватися вугільним 
компаніям тільки на поворотній основі. Нове будівництво в основному має 
здійснюватися за недержавні кошти; 

  
 інвестиції треба надавати виключно в порядку конкурсу інвестиційних проектів. 
 основними одержувачами державної допомоги мають стати шахти, які 

функціонують в задовільних економічних умовах (економічно успішні або близькі 
до цього) і здатні впроваджувати технічні інвестиції, необхідні для підтримки їх 
конкурентоспроможності. Одержувачем допомоги може стати підприємство, яке є 
конкурентноспроможним щодо цін на вугілля аналогічної якості третіх країн; 

 допомогу на інвестиційну підтримку слід використовувати строго на визначені цілі, 
а не, наприклад, на погашення заборгованостей перед бюджетом і позабюджетними 
фондами.  

 
122. За рекомендаціями ЄС, допомогу на інвестиційні цілі доцільно надавати на пайових 
умовах. Розмір допомоги може становити до 30% від загальних витрат, передбачених 
інвестиційним проектом. Допомога надається у вигляді одноразових або розподілених 
платежів. Часткове відшкодування витрат по проекту дозволяє: (а) досягти більшої 
зацікавленості від одержувачів допомоги, оскільки вони вкладають в реалізацію проекту 
власні кошти; (б) розподілити кошти більшому числу одержувачів без їх розпорошення. 
Ця рекомендація може бути широко використана для української практики. При цьому 
доцільно офіційно визначити термін дії такого механізму державного інвестування. 
Концепцію допомоги слід будувати на припущенні, що держава забезпечує тільки 
початковий поштовх розвитку галузі, після визначеного терміну галузь має здійснювати 
розширене відтворення самостійно.  
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123. В Росії, де в основному завершено приватизацію вугільної промисловості, 
застосовуються досить цікаві програми інвестиційної підтримки галузі. Так само, як і в 
Україні, російська вугільна галузь мала обмежені власні інвестиційні ресурси для 
інноваційного розвитку. Для Росії характерна ефективна комбінація у використанні різних 
факторів, серед яких система державної підтримки посідає точно визначене місце і 
впливає на ситуацію притаманним їй механізмом. Державна допомога надається тільки на 
конкурентній поворотній основі. Однак слід зазначити, що останніми роками 
найважливішим джерелом інвестицій для російських вугільних компаній були їхні власні 
ресурси та кредити, надані російськими банками. Що стосується фінансованих з бюджету 
дотацій на інвестиції, компанії виявляли порівняно незначний інтерес до боротьби за ці 
кошти, можливо, внаслідок суворих вимог, встановлених Міністерством фінансів 
(включаючи, наприклад, вимогу про надання гарантії комерційним банком).  
Досвід Росії може допомогти Україні у виборі практичних механізмів реалізації політики  
державної політики у вугільній промисловості. Обидві країни мають багато схожого, і 
тому російський досвід буде досить легко адаптувати в Україні.  
 
124. Покриття витрат на реструктуризацію. До складу напрямків фінансування із 
державного бюджету в обов’язковому порядку включається фінансування заходів щодо 
зниження видобутку вугілля на збиткових і неперспективних  шахтах (закриття шахт). 
Вимоги до системи фінансування витрат на реструктуризацію (закриття шахт): 
• фінансуванню за цим напрямком підлягають витрати, що безпосередньо викликані 

процесом закриттям шахт – проведення фізичного закриття шахт, запобігання 
безпосереднім негативним екологічним наслідкам (дегазація, водовідлив, просідання 
або провалля поверхні тощо);  

• слід відокремити фінансування витрат за довготривалими екологічними заходами 
(відвали порід, демінералізація вод, відтворення ґрунтів тощо) від безпосередніх 
екологічних заходів, що пов’язані із закриттям шахт. Довготривалі заходи мають 
стати частиною загальнорегіональних екологічних програм; 

• доцільно завершити передачу соціальних заходів і відповідного фінансування на 
рівень регіонів (у формі трансфертів із державного бюджету в регіональний). Це 
стосується зобов’язань із забезпечення житлом працівників, що вивільняються з 
шахт при їх закритті; 

• фінансування здійснюється на основі проекту ліквідації шахт, затвердженого 
Мінпаливенерго.  

 
125. За існуючих можливостей фінансування виникає ризик затягування процесу 
закриття шахт на десятиріччя, що вимагатиме значних коштів на їх утримання. Одним із 
засобів прискорення може стати оптимізація витрат на закриття шахт. Про значення цього 
свідчать такі факти: у виступах офіційних осіб Мінпаливенерго відмічалось, що за раху-
нок перегляду проектів можна знизити витрати на реструктуризацію на 1,5–2 млрд. грн. 
(за проектом ліквідації шахт загальні витрати заплановані на суму близько 7 млрд. грн.). 
Дослідження показало, що значним резервом економії коштів у цьому напрямку є  
• перегляд складу витрат, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету в 

рамках реструктуризації вугільної галузі. На початковій стадії за вимогами місцевої 
влади до проектів ліквідації шахт була включена значна кількість заходів, які не 
мали безпосереднього відношення до процесу закриття шахт (наприклад, 
будівництво шляхів). Значні надлишкові витрати пов’язані із визначенням коштів на 
нові робочі місця для працівників шахт, що вивільняються при їх закритті, оскільки 
розрахункові дані перевищують фактичну потребу, яка залишилась на сьогодні; 

• скорочення періоду знаходження шахт в процесі закриття. Затягування процедури 
ліквідування шахти призводить до додаткових витрат на її утримання;  
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• зниження витрат за рахунок введення конкурсу проектів і залучення до виконання 
робіт із закриття шахт недержавних компаній.  

126. Таким чином, система державної підтримки представляє собою потужний важіль, за 
допомогою якого держава може впливати не тільки на діяльність компаній та розвиток 
окремих економічних секторів, але й досягати загальнодержавних цілей. В Україні 
потенціал системи державної підтримки поки що використовується неефективно, і тому 
спроби досягти тих же цілей енергетичної політики лягають тягарем на державний 
бюджет. Однак за рахунок реформування існуючої системи державної підтримки за 
запропонованими напрямками і в Україні можна забезпечити перспективний розвиток 
вугільної галузі з одночасним зниженням навантаження на державний бюджет. 
 

1.4. Робота шахт і закриття неперспективних шахт 
 

Учасники обговорень 
 

127. Аналіз роботи шахт, проведений на основі даних та інформації, які були одержані 
від Міністерства палива і енергетики України, Міністерства статистики та окремих 
холдингових компаній і шахт. Залучались до аналізу також матеріали спеціальних і 
масових видань, в яких містилась інформація і оцінка різних параметрів роботи шахт.  
 
128. В ході зустрічей з керівниками Міністерства палива і енергетики, холдингових 
компаній, шахт, виробничих об’єднань, представниками обласних, міських 
держадміністрацій, науковими співробітниками та іншими фахівцями з'ясовувались 
погляди щодо можливостей шахт забезпечити стратегічну роль вугілля в паливно-
енергетичному балансі України. Всі учасники обговорень позитивно оцінили можливості 
національної вугільної промисловості, проте одночасно підкреслили важкий технічний та 
фінансовий стан шахт. Відмічалось, що вугільна  галузь потребує масових інвестицій, які 
сприяли б її інноваційному розвитку. Повільний розвиток галузі пов’язується, перш за все, 
з недостатніми розмірами державної допомоги та її невідповідним розподілом, а лише 
потім з питаннями приватизації, подальшої реструктуризації і фінансовим оздоровленням 
шахт. 
 

Структура вугільної галузі 
 

129. Сьогодні вугільна галузь України представляє собою виробничий комплекс, де 
функціонує 18 державних холдингових кампаній, 7 виробничих об’єднань по видобутку 
вугілля, 10 самостійних шахт, 1 орендна, 2 приватизовані шахти (“Комсомолець Донбасу” 
і ”Червоноармійська Західна”), 15 малих приватних шахт, підприємства по збагаченню 
вугілля, розвідці запасів, зв’язку, а також низка машинобудівних заводів по виробництву 
гірничої техніки та підприємств по її ремонту. На початок 2002 р. у вугільній 
промисловості функціонували 181 шахта і 3 розрізи. В межах виконання програми 
реструктуризації вугільної промисловості до Державної компанії „Укрвуглереструктури-
зація” (УДКР) передано 101 шахту і 3 розрізи, які знаходяться у різних стадіях ліквідації, з 
них 56 шахт і розрізів нині завершили фізичну ліквідацію. Через різні причини (суперечки 
про пом’якшення соціальних, екологічних та інших наслідків тощо) юридичне 
оформлення ліквідації багатьох шахт не завершено та акти про ліквідацію не підписані. 
 
130. Вуглевидобувні підприємства України локалізовані у трьох нерівноцінних за своїм 
значенням басейнах – Донецькому, Дніпровському та Західноукраїнському (Львівсько-
Волинському). У Донецькому та Західноукраїнському басейнах видобувається кам’яне 
вугілля, у Дніпровському – буре. Донецький басейн розташований у  трьох областях: 
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Донецькій, Дніпропетровській та Луганській. Донецький басейн – основний постачальник 
коксівного вугілля та енергетичного палива для України. 
 

Нелегальні шахти 
 

131. Крім шахт, що офіційно включені до структури паливно-енергетичної галузі України 
і належать до різних форм власності, у Донецькій та Луганській областях функціонує (за 
неофіційними даними) понад 50 нелегальних копалень, які влаштовані на виходах 
вугільних пластів. У цих копальнях видобувається, як правило, висококалорійне 
енергетичне вугілля, найчастіше – антрацит, який використовується для опалення 
приватних будівель. За добу видобувається від декількох сотень кілограмів до декількох 
тонн вугілля. Після видобутку вугілля реалізується покупцеві чи відвозиться на склади. 
 
132. Прохідницькі роботи і видобуток вугілля ведеться за допомогою найпримітивніших 
знарядь і технологій. Безпека праці в цих шахтах знаходиться на дуже низькому рівні. 
Проте ці шахти виявляються рентабельними для своїх засновників. Основна причина  – 
уникнення  будь-яких податків і платежів, витрат на заходи по безпеці праці і низькі 
вимоги до величини заробітку з боку робітників. На таких копальнях працюють від 2-3 
робітників до 1-2 десятків. Інженерно-технічний персонал відсутній. Як правило, у 
контакти зі сторонніми “персонал” воліє не вступати, тому що боїться втратити роботу і 
джерело існування. Для інвесторів такі шахти не можуть бути привабливими через 
неможливість усунути недоліки у безпеці праці, технологічні труднощі та втрату 
рентабельності при переході на легальну діяльність. 
 

Таблиця 1.4.1  
Розподіл шахт і їх потужність 

 
Кількість шахт 

Технічних одиниць 
В тому числі: 

 
Адміні-

стративних 
одиниць 

Всього 
виробляють 
продукцію 

не виробляють 
продукцію 

Виробнича 
потужність 
шахт на 
01.01.02, 
млн. т 

Україна – всього     109,6* 
Мінпаливенерго – всього 174 286 184 102 103,24 

Холдингові компанії 128 130 130 - 83,63 
Виробничі об’єднання 34 37 30 7 11,69 
Самостійні шахти 10 10 10  7,14 
Луганськвуглереструктуризація  2 2 - 0,78 
Укрвуглереструктуризація - 99 - 99  
Мали приватні 15 16 16  0,92 
Приватизовані 2 2 2  3,9 
Орендні 1 1 1  1,5 
*В це число включено додатково виробничу потужність орендних, приватизованих і приватних шахт. 

 
Таблиця 1.4.2. 

Розподіл шахт по регіонах 
 

В тому числі 
Кокс Енергетика 

Кількість  шахт Кількість шахт 

Регіони Виробнича 
потужність на 

01.01.02, 
млн. т 

А* Т* 
Виробнича 
потужність, 

млн. т 
А* Т* 

Виробнича 
потужність, 

млн. т 

Україна – всього  109,6   43,76   65,84 
Мінпаливенерго – всього  103,24 64 66 40,85 110 118 62,39 
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Донецька обл. 52,59 46 48 32,30 43 46 22,205 
Луганська обл. 32,46 13 13 6,13 47 49 26,33 
Дніпропетровська обл. 10,33 5 5 5,33 5 5 5,0 
Львівська обл. 4,85 - - - 10 10 4,85 
Волинська обл. 0,75 - - - 4 4 0,75 
Кіровоградська обл. 4,15 - - - 1 4 4,15 
* А – адміністративні, Т – технічні одиниці. 

 
Реструктуризація 

 
133. У 1996 р. в Україні була розпочата реформа вугільної галузі, основні напрямки якої 
визначені Указом Президента України від 07.02.1996 р. № 116 “Про структурну 
перебудову вугільної промисловості”. В результаті перебудови вугільна промисловість 
повинна була бути перетворена у більш компактну і ринково орієнтовану галузь. Зусилля 
уряду були підтримані Світовим банком і в тому ж 1996 р. він надав позику у розмірі $300 
млн. на підтримку реструктуризації вугільної промисловості і $15,8 млн. – на пілотний 
проект закриття трьох шахт. На сьогодні обидва проекти повністю завершені. 
 
134. Проголошена у 1996 р. програма реструктуризації вугільної промисловості мала на 
меті: 
– зменшити кількість шахт, що не відповідають ринковим вимогам, тобто 

передбачалось закрити шахти, які відпрацювали свої запаси, у яких геологічні умови 
не дозволяють ефективно видобувати вугілля, а також ті, що потребують для 
реконструкції, технічного переоснащення та роботи більші кошти, ніж вони зможуть 
отримати від майбутньої реалізації видобутого вугілля; 

– одночасно провести фізичне закриття та юридичну ліквідацію збиткових 
підприємств; 

– створити нові робочі місця для робітників, що вивільняються; 
– реорганізувати структури прибуткових та потенційно прибуткових шахт і 

підприємств, підвищити їх інвестиційну привабливість з наступною широкою їх 
приватизацією. 

 
135. Слід відзначити, що закриття шахт здійснювалося здебільшого тільки фізично. Так, 
однією з основних причин гальмування юридичної ліквідації стала нестача бюджетних 
коштів на проведення всього комплексу робіт, передбаченого плануванням закриття шахт, 
які здебільшого вимагають надто значних витрат. Державний бюджет досі залишається 
єдиним джерелом фінансування цих робіт Як правило, шахти, що ліквідуються, мають 
недостатні обсяги ресурс запасів вугілля, які могли б реалізуватися на ринку, тому такі 
шахти не цікавлять приватні фірми і компанії.  
 
136. При використанні технологій та обладнання для фізичного закриття шахт практично 
не враховується досвід країн, які проводили широкомасштабні аналогічні роботи. 
Наприклад, не застосовується високопродуктивна техніка для проведення робіт по 
руйнації споруд, утилізації відходів, що утворюються при фізичному закритті шахт. У 
шахтах, що слугують водовідливами, нерідко використовуються дорогі, нераціональні 
схеми і технології. При закритті шахт здебільше не проводяться роботи по дегазації і 
використанню супутніх ресурсів: метану, породних відвалів, води, будівельних матеріалів 
тощо. Трапляються випадки закриття шахт з підготовленими запасами вугілля, які можна 
відробляти одночасно з роботою шахт у водовідливному режимі, що дозволило б зробити 
дешевшим сам процес водовідливу. 
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Приватизація 
 

137. Приватизація у вугільній промисловості до кінця 1999 р. обмежувалась 
приватизацією машинобудівних, ремонтних заводів та підприємств допоміжних сфер 
виробництва. Перші приклади приватизації шахт мали місце лише в 2000 р. Наприкінці 
2000 р. за 40,012 млн. грн. був проданий на аукціоні контрольний пакет акцій (61,25%) 
однієї з рентабельних шахт “Комсомолець Донбасу”. Потім була приватизована, шляхом 
додаткової емісії акцій на розмір недержавних інвестицій, рентабельна шахта 
“Червоноармійська Західна № 1”. Однак до сьогодні це одиничні приклади переходу шахт 
до недержавних власників.  
  
138. Урядовою програмою “Українське вугілля” передбачено активізувати проведення 
приватизації у вугільній промисловості. З цією метою шахти мають бути розподілені на 
групи: інвестиційно привабливі шахти, потенційно інвестиційно привабливі і 
непривабливі шахти. Мінпаливенерго спільно з Фондом державного майна вже 
підготували типовий договір купівлі-продажу шахти, який враховує весь перелік умов 
продажу для майбутнього інвестора. На сьогодні широко обговорюються способи 
приватизації шахт, які забезпечили б приплив у галузь інвестицій. Особливу 
привабливість має спосіб приватизації шляхом продажу акцій додаткової емісії. Фонд 
державного майна і Мінпаливенерго планували приватизацію декількох інвестиційно 
привабливих шахт вже в 2002 р. Однак, на жаль, жоден продаж шахт в минулому році не 
відбувся.  
 

Правова основа діяльності шахт 
 
139. Діяльність шахт здійснюється під регулюванням ряду законодавчих актів, а також 
низки підзаконних актів, інструкцій, постанов, наказів тощо.  Основними законодавчими 
актами, що регулюють відносини, які виникають між суб’єктами у процесі діяльності 
підприємств вугільної промисловості,  є: 
 Гірничий закон України  від 06.10.1999 р. № 1127–XIV, який визначає права і органі-

заційні основи ведення гірничих робіт, забезпечення безаварійної експлуатації 
гірничих підприємств; 

 Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 1264-ВР, завданням якого є регулю-
вання відносин в гірничій галузі з метою забезпечення раціонального використання 
надр, охорони довкілля, а також гарантії безпеки людей при використанні надр, 
збереження майна, законних інтересів громадян, підприємств тощо. 

Потрібно відзначити що на цей час законодавчі принципи та документи, які розроблені у 
їх рамках, не сприяють розвиткові ринкових відносин, а часто, навпаки, протидіють їх 
запровадженню. Так, наприклад, чинними інструкціями та положеннями щодо зменшення 
залишків вугілля, яке не підлягає вилученню при відробленні запасів, ставляться суттєві 
перепони при плануванні гірничих робіт на комерційній основі. Ці та інші положення 
часто заважають впровадженню нових передових та більш безпечних технологій 
видобутку вугілля. 
 
140. Правовим актом, що регулює процес реформування вугільної промисловості, є Указ 
Президента України “Про структурну перебудову вугільної промисловості” № 116/96 від 
07.02.1996 р. Указом визначені напрямки структурної перебудови галузі: 
– корпоратизація – перетворення вугледобувних і вуглепереробних підприємств у 

державні відкриті акціонерні товариства з паралельною їх реструктуризацією 
(створення на базі шахт, що не мають статусу юридичної особи, нових самостійних 
державних підприємств, відокремлення від вугледобувних компаній і підприємств 
об’єктів, діяльність яких прямо не пов’язана з видобутком і переробкою вугілля). 
Створені акціонерні товариства об’єднались  у державні холдингові компанії. При 
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цьому основні повноваження щодо визначення режиму управління акціями 
корпоратизованих підприємств вугільної промисловості делегувалися Мінвугле-
прому; 

– закриття у встановленому порядку або передача в оренду і приватизація шахт, які 
визнаються збитковими і неперспективними; 

– лібералізація вугільного ринку, надання корпоратизованим компаніям права 
самостійно реалізовувати власну продукцію за договірними цінами, вводилась 
біржова торгівля вугіллям; 

– дотримання вимоги про передачу об’єктів соціальної інфраструктури вугледобувних 
підприємств у комунальну власність відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; 

– надання можливості приватизації об’єктів, що не пов’язані з видобутком та 
переробкою вугілля, та об’єктів, відокремлених від вугільних товаровиробників. 
Частина коштів, що одержана від приватизації, може бути спрямована на технічне 
переоснащення та поповнення обігових коштів вуглевидобувних та вуглезбагачу-
вальних компаній, створених відповідно до Указу. 

Указ не мав приватизаційної спрямованості. На практиці це привело до збереження 
державного статусу вугледобувних підприємств, який ґрунтується, як показав 
кількарічний досвід, на переоцінці можливостей держави ефективно управляти 
вугільними підприємствами.  
 
141. Вугільна галузь є збитковою і застосовується система державної підтримки. 
Механізм і умови одержання шахтами бюджетних коштів вперше було врегульовано в 
1997 р. В наступні роки в систему державної підтримки вносились зміни, які торкались 
групування шахт з метою визначення права на отримання фінансування, а також 
напрямків фінансування. На сьогодні регулювання в цій сфері здійснюється згідно з 
Порядком визначення та надання  державної підтримки вугледобувним підприємствам, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2001 р. № 1733. 
 
142. Постанова Кабінету Міністрів від 28.03.1997 р. № 280 “Про хід структурної перебу-
дови вугільної промисловості” підвела перші підсумки виконання заходів, намічених 
Указом Президента “Про структурну перебудову вугільної промисловості”, і визначила 
Програму закриття збиткових неперспективних шахт. Постанова поставила цілі і завдання 
реструктуризації вугільної промисловості, визначила перелік шахт, що підлягають 
закриттю протягом 1996–2000 р., і розподіл чисельності робітників цих шахт за 
напрямами працевлаштування та соціального захисту. Програма зазначила, що здійснення 
реструктуризації має за мету створення у середньостроковому періоді виробництва 
вугілля меншого обсягу, але значно ефективнішого, а це дозолить зберегти економічно 
життєздатний вугільний сектор. На сьогодні політика щодо закриття неперспективних 
шахт визначається урядовою програмою “Українське вугілля”. На період 2002–2008 р. 
прогнозується закрити ще 41 шахту. 
 
143. Актуальною проблемою для вугільної промисловості є забезпечення екологічної 
безпеки, особливо в період проведення робіт по закриттю шахт. На вирішення цих питань 
спрямована постанова Кабінету Міністрів № 31 від 12.01.1999 р. “Про заходи щодо 
розв’язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають внаслідок закриття 
гірничодобувних підприємств, шахт і розрізів”.  За подальшими рішеннями уряду в  
2001 р. ряд міністерств зобов’язались розробити та подати до Кабінету Міністрів 
узгоджений проект програми розробки та запровадження технологій промислового 
використання шлаків, поліпшення екологічної ситуації у вуглевидобувних регіонах та 
відвернення можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних із проривами дамб комплексів 
гідротехнічних споруд для прийому та зберігання відходів вуглезбагачення. 
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Стан виробництва 
 

144. Для вугільної галузі України характерні складні умови видобування вугілля. 
Середня потужність пластів, що на цей час розробляються, становить 1,22 метри. Середня 
глибина розробки досягла відмітки 635 метрів, а максимальна – 1380 метрів. Із 181 шахти 
104 мають глибину меншу 600 метрів, 46 мають виробки на глибині від 600 до 1000 
метрів, 31 шахта заглибилася більше ніж на 1000 метрів. Понад 90 відсотків шахт 
небезпечні за газом, а 70 відсотків - за вибухами вугільного пилу. 70 % шахт відносяться 
до надкатегорійних за виділенням газу чи по раптових викидах і лише 10% є безпечними 
за газовим фактором. Найбільшу кількість метану мають шахти Донецько-Макіївського, 
Торезько-Сніжнянського, Боково-Хрустальського і Центрального районів Донбасу. 
Найменше виділення метану спостерігається на шахтах Лисичанського і Должансько-
Рівненського районів. 
 
145. У вуглевидобувній промисловості є три основні сектори з видобутку вугілля:  
• видобуток вугілля з високим вмістом летючих речовин, яке використовується, в 

основному, як паливо для теплових електростанцій,  
• видобуток коксівного вугілля, що застосовується для виробництва коксу і  
• видобуток високоенергетичного вугілля з малим вмістом летючих, яке 

використовується для виробництва тепла та електроенергії. 
  
146. Виробнича потужність шахт України в останні роки постійно зменшується. Якщо у 
1990 р. вона становила 187 млн. тонн, то у 2001 р. – лише 109,6 млн. т.  Основні причини 
виникнення такої тенденції полягають у зменшенні потреб ринку в енергоносіях, 
розпочатому масовому закритті неприбуткових шахт та відсутності коштів на будівництво 
нових і реконструкцію діючих підприємств. Більшість шахт, які мають перспективні 
запаси вугілля, після введення в експлуатацію жодного разу не реконструювалися і 
потребують модернізації. Шахтний фонд доволі старий: 50% шахт мають вік понад 50 
років, а 31 шахта (17,1%) – понад 70. Тільки 25 шахт (13,8%) уведені в експлуатацію 30 і 
менше років тому. Зараз закладено будівництво кількох нових шахт, але через брак коштів 
будівництво просувається дуже повільно. 
 

Таблиця 1.4.3. 
Плановані капітальні вкладення у вугільну промисловість за 2001 р., (млн. грн.) 

 
Капітальні вкладення по місяцях  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Внутрішні 
інвестиції: 

72,8 119,7 351,5 431,1 599 752,2 948,4 1064,3 1226,8 1356,7 1450,4 1678,3

− кошти 
державного 
бюджету 

17,9 17,9 114,8 152,9 215 287,6 377,2 432,6 501,5 550,7 565,7 633,8

− Власні кош-
ти підпри-
ємств та інші 
кошти 

54,9 101,8 236,7 278,2 384 464,6 571,2 631,7 725,3 806 884,7 1044,5

Зовнішні 
інвестиції 

- - - - - - - - - - - - 

Вугільна 
галузь – всього 

72,8 119,7 351,5 431,1 599 752,2 948,4 1064,3 1226,8 1356,7 1450,4 1678,3

 
147. Аналіз капітальних вкладень у вугільну промисловість за останні роки вказує на 
значне їх зменшення з боку держави. За останнє 10-річчя обсяги капітального будівництва 
у вугільній промисловості за рахунок  бюджетних коштів зменшилися у 3,5 рази. За 
період 1991-2001 р. вибуло потужностей з видобутку вугілля на 84,1 млн. тонн, а введено 
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в дію нових - тільки на 2,0 млн. тонн, в той же час за попереднє десятиріччя їх було 
введено в експлуатацію понад 15,6 млн. тонн. 
 
148. У зв'язку з браком коштів в незавершеному будівництві знаходяться 855 об'єктів, на 
спорудження яких було витрачено в цілому 5,01 млрд. грн., з них 611 об'єктів 
виробничого призначення, в тому числі:    
– 5 нових шахт загальною проектною потужністю 8,7 млн. тонн вугілля на рік, з яких  

3 законсервовані;   
– наступні черги 4 нових шахт та одного буро-вугільного розрізу загальною 

потужністю 2,2 млн. тонн видобутку вугілля на рік та реконструкція 6 діючих шахт 
із загальним приростом потужностей 2,0 млн. тонн видобутку вугілля на рік;   

– 190 вугледобувних горизонтів, 68 вертикальних стволів і свердловин великого 
діаметру та 338 об'єктів технічного переозброєння вугільних підприємств, які будуть 
необхідними для забезпечення видобутку вугілля наявними шахтами в 
довгостроковій перспективі.       

У зв’язку з недостатнім фінансуванням галузі шахти будуються у понаднормативні 
строки: 20 шахт – більше 20 років, 42 шахти – від 10 до 20 років і тільки 13 шахт до 10 
років. При такому стані будівництва більшість проектних рішень втратили актуальність і 
кожен рік виникає необхідність корегування проектів.   
  
149. Для виконання обсягів будівництва, що заплановані у програмі “Українське 
вугілля”, необхідно буде щорічно виділяти з бюджету на капітальне будівництво галузі 
понад 1,4 млрд. грн. Фактично з бюджету виділено: у 2001 р. – 256,5 млн. грн., 2002 р. 
передбачено 265,8 млн. грн. При недостатньому фінансуванні більшість будов та споруд, 
будівництво яких розпочато, необхідно буде законсервувати, що потребуватиме понад 400 
млн. грн. на рік. Крім того, можна прогнозувати негативний сценарій із забезпеченням 
країни вугіллям у разі відсутності необхідних коштів для інвестицій. За експертними 
оцінками, через скорочення потужностей до 2005 р. обсяги видобутку вугілля можуть 
впасти до 35-40 млн. тонн на рік, а кількість шахт, які потребуватимуть закриття, 
збільшиться ще приблизно на 100. Необхідно також відзначити, що економічна 
ефективність вкладення коштів у капітальне будівництво на сьогодні потребує детального 
аналізу і перегляду з метою визначення пріоритетних напрямків та проведення техніко-
економічного обґрунтування нових ринкових умов для діяльності підприємств, що 
будуються. 
 

 

Рисунок 1.4.1. Видобуток вугілля в Україні, млн.т
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150. Підсумовуючи аналіз стану капітального будівництва, необхідно звернути увагу на 
те, що останнім часом спостерігається деяке покращення ситуації, основними факторами 
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чого є зростання платежів з боку генеруючих компаній, спрямування частки отриманих 
коштів на відновлення засобів виробництва, а також інвестування з боку операторів 
вугільного ринку. Наприклад, концерн “Енерго” інвестує кошти в будівництво ствола на 
шахті “Червоноармійська Західна №1”. 
 
151. Незважаючи на постійне зниження потужностей шахт, обсяги видобутку вугілля, 
починаючи з 1997 р., поступово збільшуються. На темпи приросту видобутку не вплинуло 
масове закриття шахт, оскільки шахти, що закривались, в основному відносились до 
неперспективних, бо вичерпали запаси вугілля. Вирішальним фактором стало зростання 
рівня використання виробничих потужностей: у 2001 р. цей показник становив 75,8% 
проти 62,7% у 1997 р. Але в майбутньому наявні потужності можуть стати 
обмежувальним фактором, якщо не можна буде забезпечити достатнього обсягу 
інвестицій для подальшого підвищення використання потужностей перспективних шахт. 
 
152. Позитивну роль у зростанні видобутку вугілля відіграє також підвищення до 90% 
рівня оплати отриманого вугілля з боку генеруючих компаній і зниження рівня 
бартеризації. У 2001 р. стабільна оплата поставок вугілля грошовими коштами дозволила 
краще укомплектувати виробництво запасними частинами та матеріалами і за рахунок 
цього підвищити навантаження на очисний вибій. Втім, на сьогодні переважна більшість 
шахт все ще залишаються збитковими і не здатні повністю покривати свої експлуатаційні 
витрати. Це позбавляє їх ефективних мотивів для зацікавлення шахтарів у збільшенні 
видобутку, вони не мають достатніх коштів на реконструкцію і технічне переоснащення 
виробництва. 
 
153. Середнє навантаження на очисний вибій за підсумками 2001 р. становило 448 тонн 
на добу, що на 60 тонн більше показника 2000 р. Середнє навантаження на механізовані 
лави становить 687 тонн на добу. Цей показник виріс на 54 тонни порівняно з попереднім 
роком. Але потрібно зазначити, що рівень навантаження лав, особливо механізованих, 
порівняно із Західною Європою залишається низьким. Безумовно є окремі 
високонавантажені лави, які щодоби видобувають по одній тисячі і більше тонн, проте їх 
кількість невелика і вони не “роблять погоди” у вугільній промисловості. 
 
154. Однією з проблем вугільної промисловості є висока зольність вугілля, що 
видобувається. За останні 15-20 років зольність вугілля виросла з 25 до 37,2%. Основною 
причиною цього є все ті ж дуже тонкі пласти, які не дозволяють упроваджувати передові 
технології видобутку. Застосування існуючих технологій у більшості випадків передбачає 
пересікання бічних порід, що веде до значного засмічення видобутого вугілля, хоча 
материнська зольність більшості роздріблюваних шарів є досить низькою. У 2001 р. 
ситуація дещо покращилась. З урахуванням збагачення вугілля на збагачувальних 
фабриках середня зольність вугілля, яке відправляється споживачам, становила 22,9%, що  
менше на 1,4%, ніж у 2000 р., але також є досить  високою за європейськими стандартами. 
 
155. Необхідною ланкою в структурі вугільної промисловості є збагачувальні фабрики. У 
даний момент їх налічується 59. Це, головним чином, центральні і групові 
вуглезбагачувальні фабрики (ЦЗФ, ГЗФ), розраховані на обробку вугілля, яке надходить з 
різних шахт. Лише деякі з фабрик збагачують вугілля якоїсь окремої шахти. Багато 
вуглезбагачувальних фабрик не мають достатніх технічних потужностей для обробки 
дрібних фракцій, тому в процесі збагачення губляться значні обсяги (і, відповідно, 
вартість) вугілля. Споживання вугільної продукції у 2001 р. становило близько 60 млн. т.  
Різниця приблизно в 20 млн. тонн між виробництвом і споживанням – це відходи 
збагачення, що самі по собі також можуть представляти значний інтерес, оскільки вміст 
вугілля у цих відходах часом перевищує 10 % і доходить в окремих випадках до 30 % та 
більше.  
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156. Вміст сірки в більшій частині рядового вугілля є високим і становить 0,8-4,5%. Це, 
головним чином, органічна сірка, що входить до складу речовин, які містяться у вугіллі, а 
не піритова сірка, що утворюється у вигляді кристалів на поверхні вугілля і яку можна 
видалити під час збагачення. Граничний показник, якого можна досягти за допомогою 
процесів збагачення, становить лише 0,8-3,9%. 

Таблиця 1.4.4. 
Виробництво вугільної продукції у 2001 р., млн. т  

 
Видобуток вугілля 83,4 

у тому числі:  
коксівного 40,0 
енергетичного 43,4 

Спрямовано на збагачення  52,4 
у тому числі:  
коксівного 26,2 

Випуск продуктів збагачення (концентрат) 27,2 
у тому числі:  
коксівного 14,1 
енергетичного 20,4 

Відвантажено товарного вугілля 59,4 

 
Таблиця 1.4.5.  

Основні показники роботи вугільної промисловості України за 1991–2001 р. 
 

Показник 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Виробнича потужність, 
млн. т 

182,8 183,4 160,8 153,2 143,3 129 121 115,4 115,4 111,2 109,6

Видобуток, млн. т 135,6 133,6 115,7 94,4 83,8 71,7 75,9 76,2 81 80,3 83,4
У тому числі: коксівне 
вугілля, млн. т. 

55,3 54,9 52,1 37 29,5 27,3 31,6 31,9 34,9 38,5 40 

Товарне вугілля, млн. т. 108,7 106,2 91,6 76,4 66,5 57 58,6 58,5 62,7 62,4 59,4
Експорт, млн. т. 13,8 7,9 4,1 4,6 2,4 2,1 2,2 1,7 1,2 1,4 1,8
Зольність товарного 
вугілля, % 

18,3 20,2 20,4 22,8 22,7 23,7 24,1 24,4 25 24,3 22,9

Кількість працюючих у 
галузі, тис. чол. 

939,4 887,7 868,7 811,5 741,1 671,3 634,5 596,8 585,2 519,8 481,2

Продуктивність праці 
робітника по видобутку 
вугілля т/місяць 

22,1 21,3 18,9 16,7 16,5 15,8 18,4 19,6 21,4 22,8 25,4

 
Чисельність працюючих 

 
157. У 1991 р. у вугільній промисловості було зайнято 939 тис. чол., у 2001 р. – 481 тис. 
чол. Зниження чисельності працівників на вугільних підприємствах останніми роками 
відбулося скоріше внаслідок зниження рівня виробництва і закриття шахт, ніж у 
результаті зміни політики керівників галузі у відношенні зайвого штату. Українські шахти 
відрізняються дуже великою чисельністю обслуговуючого персоналу. Особливо великим 
є співвідношення між кількістю робітників, що зайняті безпосередньо видобутком вугілля 
(прохідники, інші робітники основних професій), та кількістю управлінців і 
обслуговуючого персоналу. Це обумовлено, з одного боку, фізичним станом самих шахт, 
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що не модернізувалися з моменту введення в експлуатацію. Як наслідок цього, 
застосовувані на них технології в багатьох випадках застаріли і вимагають значних витрат 
праці. З іншого боку, ще за радянських часів шахти розглядалися, як підприємства для 
створення робочих місць і навіть зараз, у перехідний до ринкових відносин період, 
керівники вугільної галузі не завжди з розумінням відносяться до питання скорочення 
чисельності працівників на шахтах, оскільки це питання в Україні більше політичне, ніж 
економічне.  Отож, продуктивність праці на українських вугільних шахтах дуже низька, і 
модернізація перспективних шахт може призвести до значних скорочень робочої сили.  

 
Фінансова ситуація 

 
158. Фінансову ситуацію на більшості підприємств вугільної промисловості можна 
оцінити як незадовільну. В цілому по галузі загальний дохід  від реалізації вугільної 
продукції не покриває витрати на її виробництво. Якщо в 1996 р. рівень покриття витрат 
власними доходами становив 72%, то у 1998 р. він знизився до 66%. У 2001 р., за 
оцінками, рівень покриття витрат власними доходами трохи підвищився, однак все ще 
становить 75%. Політика реструктуризації вугільної промисловості поки ще не досягла 
своєї мети – створення рентабельної галузі. Кількість рентабельних шахт поступово 
скорочується. Лише 5-7 шахт у країні реально отримують прибуток.  
 
159. Не було досягнуто і різкого скорочення навантаження на державний бюджет. 
Вугільна галузь продовжує одержувати значні обсяги коштів через різні види державної 
підтримки. Крім цього, відмічається неефективне використання коштів державної 
підтримки – в основному на виплату заробітної плати і на повернення їх у вигляді різних 
податків (до недавнього часу шахти сплачували на кошти одержаної державної підтримки  
податок на додану вартість). Головною проблемою, пов'язаною з наданням дотацій 
окремим шахтам, є відсутність стимулу для підприємства ставати більш ефективним чи 
діставати прибуток. В результаті погані шахти продовжують підтримуватися на шкоду 
кращим підприємствам. Останні могли б стати опорою промисловості і держави, якби 
могли отримати інвестиції в більших обсягах. 
 
160. Додаткових фінансових уливань потребує проведення реструктуризації вугільної 
промисловості. Процес закриття шахт є дорогим, а крім того, він сильно затягується, 
відволікаючи значні кошти з бюджету. Закордонний досвід показує, що зробити 
дешевшим і прискорити процес закриття шахт можна за рахунок залучення приватного 
бізнесу. Але з початку реструктуризації процес закриття шахт проводився виключно 
державними організаціями. В основному це пов’язано з небажанням державних 
службовців скеровувати бюджетні кошти приватним структурам. Щоправда, останнім 
часом УДКР почало змінювати цю практику і через тендери надає можливість приватному 
бізнесу брати участь у процесі закриття шахт. 
 
161. Процедура закриття шахт у багатьох випадках є малоефективною. Плани закриття 
необхідно переглянути з метою можливого заощадження коштів та прийняття 
вдосконалених процедур залучення місцевих громад. Деякі шахти, що закрилися чи 
знаходяться у стадії закриття, мають підготовлені до вилучення запаси, які було б 
раціональніше розробляти і після фактичного закриття шахти. Наприклад, шахта “Лісова” 
у місті Торезі переводиться у водовідливний режим. За існуючим проектом, на цій шахті 
необхідно підтримувати вентилятори, стволи, частину гірничих виробок і сам водовідлив. 
При незначному збільшенні штату вона могла б видобувати від 150 до 300 тонн 
високоякісного антрациту протягом 5-10 років. Сама по собі у такому стані шахта не була 
б прибутковою, але її обмежена експлуатація дозволила б знизити експлуатаційні витрати 
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на підтримку водовідливу, забезпечити населення високоякісним паливом та надати 
роботу на найближчі 5–10 років 100–150 робітникам. 
 
162. На погіршення фінансового стану галузі істотно впливають такі фактори, як: 
тривалий процес реформування галузі, який, по суті, призвів лише до зміни 
організаційних схем управління; загальмований процес трансформації форм власності; 
невміння багатьох керівників працювати в умовах ринкових перетворень і затримка із 
закриттям неперспективних шахт. На значній частині шахт накопичується заборгованість, 
що часто становить, як правило, в розрахунку на одну шахту 30-60 млн. грн. До її складу 
входять борги перед постачальниками товарів, робітниками по заробітній платі, а також 
борги перед бюджетом. В цілому по галузі заборгованість по заробітній платі за 2001 р. 
трохи зменшилась, але є ще досить високою – понад 1,1 млрд. грн. Кредиторська 
заборгованість на кінець 2001 р. становила 10,3 млрд. грн., перевищуючи дебіторську на 
5,7 млрд. грн.  
 
163. Нині багато вуглевидобувних, вуглепереробних та інших підприємств галузі, які є 
державною власністю, знаходяться в стані банкрутства. На 01.11.2002 р. справи про 
банкрутство порушено проти 152 підприємств вугільної галузі, 81 з них – шахти. 
Стосовно 67 підприємств прийнято рішення про розпорядження майном, на 62 
проводиться санація, 23 підприємства знаходяться в стані ліквідації. 40 справ про 
банкрутство зупинено після підписання мирних угод. У багатьох випадках процедура 
ініціюється державними органами, у деяких – приватними компаніями. 
 
164. Можна припустити, що процедура банкрутства у рамках недосконалості законів 
щодо захисту інвестицій стала одним з інструментів впливу на вугільні підприємства-
боржники з боку підприємств-кредиторів, в першу чергу, недержавної форми власності. 
Тобто у даному випадку можна стверджувати, що банкрутство вугільних підприємств є 
свого роду свідченням неспроможності держави ефективно керувати цим сектором 
промисловості. Там же, де шахти тісно співпрацюють із великими компаніями – 
операторами ринку вугілля і металу, – відмічається досить серйозне ставлення до проблем 
заборгованості. Своєчасна виплата заборгованості і запобігання її подальшого 
нарощування стали однією з основних цілей управління. Керівництво шахт спрямовує 
зусилля на зниження собівартості виробництва продукції. 
 
165. Процедура банкрутства в Україні іноді використовувалась з метою неприватиза-
ційного переходу підприємств із державної в недержавну власність. Методика визначення 
вартості і пряма передача майна за борги дозволяла кредиторам на вигідніших, ніж при 
приватизації, умовах набувати квазі-власність на підприємство, яке визнане банкрутом 
(лише дві шахти було приватизовано). Кредиторам вдалося, наприклад, домогтися 
продажу за борги окремих енергетичних об’єктів. Після цих випадків в законодавчому 
порядку було заборонено стягування боргів з державних підприємств, господарських 
товариств, в яких частка державної власності становить понад 25%, шляхом продажу 
майна. Це створило штучні захисні механізми, які суперечать вимогам ринкової 
економіки. Окремі спеціалісти виступають за зняття цієї заборони як такої, що спотворює 
конкуренцію. Однак для запобігання “тіньового” перерозподілу державного майна 
запропоновано продаж майна банкрута здійснювати через механізми приватизації. 
Відшкодування боргів кредиторам бажано здійснюватися в грошовій формі, а не майном 
підприємства-боржника, та обов’язково із застосуванням прозорих процедур. 
 
166. Ситуація з масовим порушенням справ про банкрутство у вугільній галузі вимагає 
окремого дослідження. Перша спроба аналізу показала, що частина справ порушується з 
специфічних для вугільної промисловості причин: 
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 як засіб призупинити початок процедури закриття шахт; 
 як засіб вирішення проблем з заборгованістю шахт шляхом санації. 
В цих випадках ініціювання справи про банкрутство є свого роду інструментом вирішення 
практичних питань “знизу” при відсутності інших правових механізмів впливу на 
прийняття рішень державних органів. Можна розглядати ці акти і як компенсацію 
пасивності державних органів у вирішенні гострих проблем розвитку вугільної галузі 
(наприклад, проведення реструктуризації заборгованості перед бюджетом і 
позабюджетними фондами). Необхідно, щоб уряд прийняв і забезпечив дотримання чітких 
правил щодо банкрутства та закриття шахт. 
 

Оператори ринку “вугілля – кокс – метал” 
 

167. Починаючи з  дев’яностих років в українській економіці, особливо в металургійному 
секторі, почали з’являтися комерційні структури, частина з яких через декілька років 
перетворилася у досить сильні фінансово-промислові групи, інвестиційні компанії. На 
сьогодні ці структури контролюють практично весь процес виробництва чорних металів - 
від видобутку вугілля і руди до виробництва та продажу продукції металургійної 
промисловості. Зараз такі оператори вугільного, металургійного та енергетичного ринків 
як «Індустріальний Союз Донбасу (ІСД)», АРС, «Радон», «Укрпідшипник» широко відомі 
в Україні та за її межами. Вміло управляючи своїми фінансовими можливостями, 
фінансово-промислові групи спромоглися інвестувати підготовку та технічне оснащення 
очисних забоїв на ряді перспективних шахт. Це дозволило їм організувати стабільні 
поставки коксівного вугілля від шахт на коксохімічні заводи і, тим самим, поставити під 
свій повний контроль процес приготування шихти та коксу. Великі оператори 
металургійного ринку стали традиційними інвесторами і кредиторами вугледобувних 
підприємств. 
 
168. Необхідно відзначити, що процес створення коксової шихти вимагає чіткої 
узгодженої діяльності всіх шахт, які поставляють компоненти. Це змусило операторів 
ринку металу встановити свій контроль над групами шахт-постачальників таких 
компонентів. В свою чергу під час кризи, яка охопила вугільну промисловість, тільки 
кооперація шахт, які видобувають коксівне вугілля, з великими операторами ринку 
“вугілля-кокс-метал” дозволила їм відродитися. На сьогодні вони знаходяться у набагато 
кращому стані порівняно з  шахтами, що видобувають енергетичне вугілля. На відміну від 
ситуації на ринку коксівного вугілля, на ринку енергетичного вугілля тільки тепер почали 
з’являтися великі недержавні оператори. В результаті саме в секторі енергетичного 
вугілля відмічаються більший рівень збитковості, заборгованості, занепаду виробництва.  
 
169. Аналіз ситуації в різних секторах вугільного ринку наочно продемонстрував 
позитивний вплив недержавного капіталу на розвиток галузі. На відміну від  маси 
невеликих посередників, які раніше панували на вугільному  ринку, великі фінансово-
промислові групи спроможні підтримати інноваційний розвиток галузі за рахунок своїх 
інвестицій. Поки що стримуючим фактором залишається недостатній законодавчий захист 
інвестицій. Державна політика не сприяє залученню недержавних інвестицій через 
приватизацію та інші форми кооперації. При формуванні політики та державних заходів 
слід враховувати можливість інших форм залучення у промисловість приватного сектору 
(таких як довгострокова оренда) та необхідність законодавчого узгодження поділу витрат 
між державою та новим власником щодо витрат, пов’язаних з майбутньою ліквідацією 
підприємства, ступінь відповідальності за стан безпеки та ін. 
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Висновки та рекомендації 
 

170. На основі проведеного дослідження визначені основні чинники, які найбільше 
впливають на стан  вугільної галузі: 
– процес структурної перебудови вугільної промисловості невиправдано затягнувся. 

Досі не завершена корпоратизація вугледобувних підприємств, частина створених 
акціонерних компаній не провела реєстрацію випуску акцій. Виявилися несформова-
ними статутні фонди холдингових компаній, в результаті чого вони не набули 
важелів впливу на шахти, які мали стати їхніми дочірніми підприємствами. 
Холдингові компанії не перетворилися в потужні структури, що за рахунок маневру і 
кооперації ресурсів могли б створити умови для ефективної роботи шахт. Необхідно 
завершити реорганізацію галузі, що створить необхідну базу для початку процесу 
приватизації шахт; 

– державна підтримка у вигляді дотацій на відшкодування витрат на собівартість на 
практиці перетворилась у відшкодування шахтам частки державних боргів за 
отримане електростанціями вугілля. Причому, дотації надавались в розрахунку на 1 
тонну видобутого вугілля залежно від його собівартості. Така система не 
стимулювала здешевлення процесу видобутку вугілля і проведення технічного 
переоснащення виробництва, скоріше навпаки, оскільки дотації стали слугувати 
джерелом виплати робітникам заробітної плати. Система державної підтримки має 
бути стимулом поліпшення роботи галузі, а не її деградації;  

– останніми роками виявилось, що збереження державної форми власності починає 
блокувати перспективний розвиток галузі. Державний бюджет не спроможний 
забезпечити необхідний потік інвестицій у галузь. Потужності шахт скорочуються.  
Темпи підготовки і введення очисних забоїв відстають від темпів їх вибуття. Так, 
наприклад, у 2001 р. введено в експлуатацію 297 очисних забоїв (88% від 
запланованого), а вибуло 352 (112 % від запланованого). Кошти для відновлення 
лінії очисних вибоїв часто спрямовуються без урахування економічної ефективності 
цих вкладень. Основним джерелом інвестицій у галузь може стати приватизація; 

– процес широкої приватизації у вугільній галузі фактично не розпочався, оскільки не 
створені необхідні законодавчі й організаційні передумови. Доцільно використати 
пропозицію щодо розробки для вугільної промисловості спеціальної програми 
підготовки галузі до приватизації, яка передбачена проектом Державної програми 
приватизації на 2003–2008 р., підготовленим Фондом державного майна України. 
Для вугледобувних підприємств необхідно застосовувати індивідуальні способи 
приватизації (наприклад, продаж додаткової емісії акцій, при якій інвестиції 
надходять безпосередньо шахтам); доцільно розробити спеціальні методики оцінки 
майна, які враховують специфіку майнового комплексу шахт і виробничого циклу. 
Необхідно переглянути законодавчі положення, які регулюють використання надр, 
щодо більшого пристосування їх для можливості комерційного використання 
покладів вугілля. 

– закриття неперспективних шахт було дорогим і проводилося надто пізно. Цей 
процес недостатньо фінансується; потребують вдосконалення його процедури.  

 
171. Особливістю вугільної промисловості України є те, що перспективи її розвитку 
пов’язані головним чином з широкою реконструкцією існуючих і, лише в окремих 
випадках з будівництвом нових шахт. Повернення інвестицій у вугільній галузі, це її 
специфіка, має досить довгострокові терміни, не менше 10–15 років. Держава на сьогодні 
не має реальних джерел для інвестування вугільної галузі. Інвестиційний клімат в Україні, 
а особливо у вугільній галузі, є дуже незадовільний. Тому для залучення інвестицій мають 
бути задіяні різні джерела: 
• приватизація під інвестиційні проекти; 
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• різни форми надання державної допомоги: бюджетні кредити на зворотній та платній 
основі, державна допомога на капітальне будівництво і придбання обладнання на 
конкурсних засадах за наявності чітких умов і вимог (включно з пайовим 
фінансуванням з боку одержувача); 

• залучення іноземних інвесторів. 
Для реалізації цих напрямків і для покращення інвестиційного клімату, державним 
інституціям, насамперед, потрібно розробити надійні закони щодо гарантування прав 
інвестора та механізми стимулювання інвестицій. Необхідно також розробити дієві 
механізми контролю над використанням державних інвестицій. Одним з найдійовіших 
напрямків покращення інвестиційної привабливості галузі є вивільнення від 
“безнадійних” потенційно збиткових підприємств. 
 
172. Уряд не повинен послаблювати зусилля стосовно запобігання неплатежів за вугільну 
продукцію, використовуючи ринкові механізми для розрахунків між державними 
структурами. 
 
173. Питання інвестицій важливе, але надзвичайно складне. Держава може сприяти 
створенню інвестиційного фонду для шахт державної власності, які відмовились від 
дотації і бажають інвестувати розвиток виробництва. Зрозуміло, що потрібно виважено 
підійти до цього питання і вивчити всі можливі ризики, а також розглянути переліки 
відповідних вимог до  потенційних учасників – шахт.  
 
174. Прийняття рішень про закриття неперспективних шахт мусить бути прозорим. 
Плани закриття необхідно готувати ви реалізувати згідно з вдосконаленими правилами та 
процедурами, звертаючи належну увагу на пом’якшення соціальних та екологічних 
наслідків такого закриття та забезпечуючи підтримку відповідного бюджету. 
 
 

1.5. Техніка безпеки праці на шахтах 
 

Учасники обговорень 
 
175. Українські шахти відносяться до найбільш небезпечних в світі. Останні аварії з 
чисельними людськими жертвами привернули увагу суспільства і уряду до питань 
безпеки праці у вугільній галузі. Реакцією уряду стали розробка і прийняття Програми 
підвищення безпеки праці на вугільних шахтах (постанова Кабінету Міністрів від 
06.07.2002 р. №939).  
 
176. В процесі дослідження були проведені зустрічі з працівниками вугільних 
підприємств, керівниками холдингових компаній і представниками наукових кіл, що 
мають відношення до питань безпеки праці. Вивчалася загальна ситуація на робочих 
місцях, з'ясовувалася думка фахівців щодо причин високого рівня виробничого 
травматизму, проводилися бесіди з робітниками. На думку співрозмовників, відновлення 
системи безпеки праці у вугільній промисловості потребує удосконалення існуючого 
законодавства, розвитку інституційної бази, значних інвестицій на придбання відповідної 
техніки та впровадження прогресивних технологій. Значну роль має відіграти підвищення 
культури та навичок в цій сфері самих працівників, зайнятих на вугледобуванні. 
 
177. Для аналізу стану безпеки на українських шахтах використовувались матеріали 
звітів проекту TACIS “EU-Ukraine Partnership on Know-How Transfer of Coal Sector 
Management and Development in the Donbass, Ukraine”, статистичні дані Мінпаливенерго та 
матеріали обстежень. 
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Загальна ситуація в галузі 
 
178. Складні гірничо-геологічні умови більшості вугільних родовищ України 
обумовлюють наявність великої кількості небезпечних і шкідливих виробничих чинників, 
що істотно впливають на життя і здоров'я працюючих і зумовлюють високий рівень 
травматизму і профзахворювань у галузі. За даними Мінпаливенерго, понад 90% шахт 
небезпечні за газом, а 70 % – за вибухами вугільного пилу. На 30% шахт температура 
повітря в багатьох вибоях перевищує санітарну норму, що потребує спеціального 
регулювання теплових умов. Більше половини шахт розробляють пласти, небезпечні за 
раптовими викидами газу, на яких щорічно в середньому трапляється близько 300 
випадків, що створюють аварійні ситуації за газом. 47 шахт розробляють пласти, 
небезпечні самозайманням. 
 
179. Найбільший економічний збиток по вугільній промисловості України 
обумовлюється екзогенними й ендогенними пожежами (в середньому близько 42 і 30% від 
загальної величини збитку, відповідно), обвалами (близько 15%), вибухами (близько 8%), 
викидами (близько 4%). У середньому за рік на підприємствах галузі трапляється понад 19 
тисяч нещасних випадків, у тому числі до 300 – зі смертельними наслідками. Особливий 
резонанс у суспільстві викликають аварії на вугільних шахтах, що супроводжуються 
масовим травматизмом і загибеллю робітників, такі як вибухи на шахтах ім. Засядька та 
ім. Баракова. 
 
180. Тривожна ситуація у вугільній промисловості склалася із професійними 
захворюваннями, наприклад пневмоконіозами і пиловими бронхітами. Концентрація пилу 
на робочих місцях в очисних і прохідницьких вибоях часто на два порядки перевищує 
встановлені ГДК. Спостерігаються значні відхилення від нормальних температурних умов 
роботи. На найбільш глибоких горизонтах шахт температура повітря (без застосування 
спеціальних заходів для його охолодження) доходить до 29-30 °С і більше при відносній 
вологості понад 80%, що істотно перевищує встановлені норми. Особливо несприятливі 
кліматичні умови спостерігаються на найглибших горизонтах шахт Центрального 
Донбасу.  
 
181. На підприємствах вугільної галузі майже 200 тис. чол. одержують компенсаційні 
виплати в зв'язку зі стійкою втратою працездатності. На ці виплати витрачається коштів у 
6 разів більше, ніж на поліпшення умов праці. Такі витрати недавно важким тягарем 
лягали на вугільну галузь. Нині ситуація дещо змінилась, “тягар” витрат по регресивних 
позовах несе створений у 2000 р. Фонд соціального страхування від нещасних випадків, 
але в цілому проблема залишається, оскільки і в першому, і в другому випадках це – 
проблема держави, хоча ситуація може змінитися в разі приватизації життєздатної 
частини галузі. 
 

Таблиця 1.5.1  
Показники травматизму на шахтах Україні за 1992-2001 р., чол. 

Травмовано 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Всього 46596 48624 44201 40884 32861 28647 27175 24561 19580 16000 
В тому числі 
смертельно 

445 376 417 341 342 290 363 289 306 295 

 
182. Питання безпеки праці дуже актуальне для вугільних підприємств України. На жаль, 
українські шахти відзначаються високим рівнем виробничого травматизму. У середньому 
щодня на шахтах гине одна людина і травмується понад 70. Посідаючи 10-те місце з 

 68



 

видобутку вугілля серед провідних вуглевидобувних країн світу, Україна за кількістю 
загиблих на шахтах займає одне з перших місць. 

 
183. Незважаючи на те, що протягом останніх 10 років видобуток вугілля зменшився 
майже вдвічі і загальний травматизм у галузі помітно знизився, аварійність і смертельний 
травматизм фактично залишилися на тому ж рівні, а кількість вибухів і пожеж на 1 млн. 
тонн видобутого вугілля навіть невпинно зростає. За цей період у підземних виробках 
сталося 38 вибухів газу та пилу, 78 спалахів метану, 1512 газодинамічних явищ, 1376 
завалів гірничих виробок, 702 підземні пожежі, загинули 3401 чол., у тому числі 1367 чол. 
– в результаті аварій з груповим травматизмом. У 2001 р. травмовано 16 тис. чол. (295 
чол. смертельно). Зниження загального травматизму частково обумовлено зниженням 
обсягів виробництва і зменшенням чисельності трудящих у вуглевидобувному секторі. 
Таким чином, деяке зниження загального травматизму не може бути приводом для 
заспокоєння. 
 
184. У останні роки уряд, керівництво Мінпаливенерго роблять достатньо рішучі кроки 
щодо покращення ситуації з безпекою праці у вугільній промисловості: 
- був виданий Указ Президента від 16.02.2002 р. № 26/2002 “Про невідкладні заходи 

щодо поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною 
на підприємствах вугільної промисловості” 

- Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2002 р. № 939, була затверджена 
Програма підвищення безпеки на вугільних шахтах. 

В Державному бюджеті на 2002 р. уперше окремим рядком передбачено кошти для 
покращення стану безпеки праці у вугільній галузі в обсязі 80 млн. грн. 
 

Рисунок 1.5.1. Показники смертельного травматизму на 1 млн.т. видобутого вугілля 
(1991-2001 р.)
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185. Україна зацікавлена у використанні світового досвіду в цій сфері. За інформацією 
Мінпаливенерго, Європейська Комісія підтримала його прохання і у 2003 р. розпочнеться 
впровадження проекту TACIS щодо покращення стану безпеки праці у вугільній галузі. 
Проект, зокрема, передбачає удосконалення нормативної бази у цій сфері, проведення 
широкомасштабної програми пропаганди безпечних методів праці та безпечної поведінки 
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у шахті, а також здійснення комплексу організаційних, навчальних та техніко-
технологічних заходів на пілотній шахті.  
 

Аналіз системи безпеки праці 
 
186. Управління системою безпеки праці.  В ході дослідження були проаналізовані 
основні нормативні документи, які регламентують дії учасників виробничих процесів в 
цій сфері. В результаті дійшли висновку, що діюча система управління у сфері безпеки 
праці побудована нераціонально. Відповідно до  нормативних вимог  на кожній шахті 
мають розроблятись понад сорока документів, у яких необхідно відображати питання 
техніки безпеки. Кожний з них треба регулярно переглядати, корегувати, поновлювати 
тощо. На всю цю непросту і відповідальну роботу потрібно чимало часу і людських 
ресурсів. На кожній  шахті слід завести і  регулярно заповнювати близько сотні різних 
книг і журналів, у яких відображається уся робота, пов'язана з питаннями безпеки праці. 
Це книги інструктажів, журнали перевірок систем і механізмів, вимірів газу тощо. Уся  ця 
рутинна робота також вимагає чималих витрат сил і часу.  
 
187. Поряд з цим нормативи передбачають проведення близько 80 видів перевірок. 
Перевірки здійснюються періодично від одного разу на зміну до одного разу на рік і в тій 
чи іншій мірі дублюються одночасно різними робітниками. Простий підрахунок показує, 
що на шахті щодня потрібно проводити кілька десятків таких перевірок. І  це тільки ті 
перевірки, що робляться співробітниками самої шахти. До них необхідно додати ще 
перевірки, які регулярно проводяться технічними і гірничотехнічними інспекторами, 
працівниками виробничих об'єднань і холдингів, представниками гірничорятувальних 
частин. До того ж, проводяться також різні інструктажі, семінари, засідання різних комісій 
з техніки безпеки тощо.   
 
188. Уся ця робота вимагає величезних витрат висококваліфікованої  праці, здебільшого 
праці фахівців. Практично проведення перевірок,  заповнення книг і журналів, розробка 
заходів і документів, участь в різних комісіях і засіданнях поглинають основний робочий 
час інженерно-технічних працівників шахти. На роботу з організації безпечного 
виробництва і спілкування безпосередньо з працівниками на робочому місці залишається 
мало часу. Крім того (і це, на наш погляд, найважливіше), при такому дублюванні функцій 
розмивається відповідальність окремих працівників.  
 
189. Система управління безпекою робіт не втягує в цей процес безпосередніх 
виконавців. Більшість робітників вважають, що техніка безпеки – це справа керівників, а 
не їх самих, хоча аналіз причин виробничого травматизму показує, що переважна їх 
кількість відбувається через неправильні дії самих потерпілих, які здебільшого 
зневажливо ставляться до своєї особистої безпеки і безпеки оточуючих. 
 
190. Розслідування нещасних випадків. Згідно з «Положенням про розслідування 
нещасних випадків», що діє на Україні, усі нещасні випадки, що відбулися на 
виробництві, повинні бути розслідувані спеціальною комісією безпосередньо на місці 
події. У процесі зустрічей і бесід із працівниками відділу техніки безпеки шахт і 
керівниками виробничих ділянок було з'ясовано, що ці вимоги далеко не завжди 
виконуються. Фактично безпосередньо на  місці події спеціальною комісією розслідується 
не більше 20% випадків. Розслідування інших, як правило, робиться наступного дня після 
події у кабінеті інженера по техніці безпеки. З'ясування обставин і причин нещасного 
випадку робиться або зі слів самого потерпілого, що запрошується на цей розбір, або зі 
слів одного з керівників дільниці, на якій стався цей випадок. Нескладно помітити, що 
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існуюча статистика і система аналізу виробничого  травматизму не відбиває здебільшого 
реальної картини на місцях.  
Відповідальність за нещасні випадки. По матеріалах розслідування нещасних випадків 
залежно від наслідків та ступеня вини, що встановлена при розслідуванні, відповідно до 
законодавчих положень наступає адміністративна чи кримінальна відповідальність. Але 
через розмитість вимог правил безпеки щодо відповідальності та дублювання функцій, які 
належать окремим фахівцям, покарання не завжди відповідає ступеню вини і через 
вищеназвані причини далеко не завжди вживаються необхідні заходи щодо недопущення  
аналогічних повторних випадків. 
Заходи щодо матеріального та морального стимулювання.  На деяких підприємствах 
вугільної галузі робляться дієві спроби щодо покращення стану безпеки праці. При цьому 
використовуються різні підходи: 
- стимулювання працівників за покращення безпечних умов праці і недопущення 

нещасних випадків на протязі тривалого часу; 
- запровадження  нових низьковитратних технологій у сфері створення більш безпечних 

умов. Наприклад, такі технології у теперішній час запроваджуються на шахті 
“Трудівська”, де розроблена і виконується спеціальна програма безпеки, яка включає 
такі нововведення для України, як оцінка ступеня ризику та ін. 

Але системний підхід до цієї проблеми на українських шахтах, на жаль, є, скоріше, винятком 
ніж правилом. 
 
191. Виробниче навчання. Виробниче навчання на шахтах організовується відповідно до 
наказу Міністра вугільної промисловості від 23.04.1995 р. №138. Для тих, хто вперше 
приймається на роботу, програма складається із вступного інструктажу з техніки безпеки 
(це п'ятиденний курс) і курсового навчання за професією. Для шахт, що розробляють 
пласти, небезпечні раптовими викидами, вступний інструктаж збільшується до 10 днів.  
Курсове навчання залежно від професії продовжується від 11 до 62 днів і містить 
детальніше вивчення практично тих же правил безпеки, але вже стосовно умов даної 
професії. Обстеження показало, що в більшості  випадків навчання правилам техніки 
безпеки має формальний характер. А між іншим, ключем до поліпшення індивідуальної 
безпеки є зосередження уваги на людях і їхніх діях, оскільки саме з цієї причини 
відбувається понад 95% випадків травмування. Це особливо важливо уявляти, оскільки в 
Україні панує думка, що досягти відчутного впливу на підвищення рівня безпеки можливо 
тільки за умови збільшення  інвестиції.  
 
192. Контроль стану техніки безпеки. На українських шахтах існує досить розгалужена 
і багаторівнева система контролю за станом техніки безпеки. 
• На рівні шахти контролює стан провітрювання виробок, виявляє небезпечні місця 

скупчення шкідливих газів і стежить за виконанням усіх виробничих процесів у 
строгій відповідності з розробленими технологіями спеціальна дільниця вентиляції і 
техніки безпеки (ВТБ). На цій дільниці зайняті в основному працівники технічного 
нагляду – гірничі майстри (інженери і техніки), що зобов'язані кожної зміни 
відвідувати усі робочі місця в шахті. На середній українській шахті штат гірничих 
майстрів ВТБ становить 15-20 чол. На шахтах, що розробляють пласти, небезпечні 
раптовими викидами вугілля і газу, їхня кількість збільшується ще на 5-8 чол. 

• Контроль стану техніки безпеки на шахті з боку державних органів веде закріплений 
за нею інспектор Держнаглядохоронпраці. В його обов'язки входить контроль за 
станом техніки безпеки на шахті і розслідування смертельних, групових і особливо 
важких нещасних випадків. Один раз у квартал на шахті проводяться групові 
обстеження стану техніки безпеки з широким залученням інспекторів з інших шахт 
та із районної інспекції. Для групового обстеження один раз на рік залучаються 
також  представники гірничорятувальної служби, санітарної станції, холдингової 

 71



 

компанії чи виробничого об'єднання. Аналогічні перевірки проводяться і після 
кожного смертельного, нещасного чи  великого групового нещасного випадку без 
жертв. Незважаючи на такий, здавалося б, незалежний контроль, стан техніки 
безпеки на шахтах істотно не поліпшується. Інспектори не мають реальних важелів 
управління виробництвом і можуть впливати на виробничий процес лише 
заборонними заходами, що, як відомо, ніколи не давало стабільного ефекту. 

• За кожною шахтою закріплений технічний інспектор - представник центральних 
профспілкових організацій. Його висновки мають для керівництва шахти 
рекомендаційний характер. Як правило, сферою його інтересів є забезпечення 
робітників спецодягом, індивідуальними засобами захисту, світильниками, засобами 
пилознешкодження повітря на робочих місцях. Він є неодмінним учасником 
розслідування всіх смертельних і особливо важких нещасних випадків як 
представник профспілкової організації. Разом з державними інспекторами він бере 
участь у групових і комплексних обстеженнях шахти. 

• Контроль стану техніки безпеки на шахті здійснює також представник 
гірничорятувальної частини, що обслуговує цю шахту. Це помічник командира 
загону з профілактичної роботи із шахтою. У своїй діяльності, він звертає особливу 
увагу на стан устаткування, апаратури і засобів пожежегасіння, що можуть 
знадобитись у випадку виникнення на шахті аварії, для ліквідації якої залучаються 
гірничорятувальні частини. Об'єктом його уваги є протипожежні трубопроводи, 
водяні і сланцеві заслони, вогнегасники, запасні виходи із шахти, план ліквідації 
аварій тощо. Він має право забороняти роботи, що ведуться з відступами від вимог 
правил безпеки;  

• Крім усіх цих працівників, що повсякденно займаються контролем за станом техніки 
безпеки на шахті, приблизно такі ж функції покладаються і на представників 
холдингових компаній і виробничих об'єднань по видобутку вугілля. При 
відвідуванні шахт вони також відвідують гірничі виробки, контролюють стан техніки 
безпеки на робочих місцях. Вони мають право забороняти роботи, що ведуться з 
відхиленням від вимог правил безпеки. 

 
Вибухи газу і вугільного пилу 

 
193. В Україні щорічно відбувається в середньому 3 великих вибухи газу,  причому в 
кожному третьому з них “бере участь” вугільний пил. 75% вибухів і 81% спалахів 
приходиться на очисні і підготовчі вибої, при цьому в очисних вибоях відбувається дві 
третини всіх подій - це найбільш небезпечне місце з погляду можливого вибуху чи 
спалаху метану. За 10 попередніх років на шахтах України загинуло від вибухів метану 
477 чол. Нижче наводимо перелік найбільших вибухів з великою кількістю потерпілих, 
що сталися за останні 5 років: 
 
1998 рік 
4 квітня. Шахта ім. А.А. Скочинського ДХК “Донвугілля”. Вибух метаноповітряної 
суміші та вугільного пилу. Травмовано 106 чоловік, із них 63 смертельно.  
11 травня. Шахта “Петровська”. Вибух під час проведення підривних робіт. Травмовано 
11 чоловік, із них 6 смертельно.  
16 серпня. Шахта ім. ХІХ з’їзду КПРС ДХК “Луганськвугілля”. Вибух метаноповітряної 
суміші. Травмовано 28 чоловік, із них 24 смертельно. 
 
1999 рік 
2 січня. Шахта ім. Кірова ДХК “Луганськвугілля”. Вибух метаноповітряної суміші та 
вугільного пилу. Травмовано 7 чоловік, із них 6 смертельно.  
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26 квітня. Шахта ім. Карла Маркса ВО “Орджонікідзевугілля”. Газодинамічне явище, 
раптовий викид вугілля і газу. Травмовано 8 чоловік, із них 7 смертельно.  
24 травня. Орендне підприємство “Шахта ім. О.Ф.Засядька”. Вибух метаноповітряної 
суміші. Травмовано 88 чоловік, із них 39 смертельно. Померло в лікарні 11 чоловік.  
 
2000 рік 
30 січня. Шахта ім. А.А.Скочинського ДХК “Донвугілля”. Раптовий викид вугілля і газу. 
Травмовано 10 чоловік, із них 5 смертельно.  
11 березня. Шахта ім. М.П.Баракова ДХК “Краснодонвугілля”. Вибух вугільного пилу. 
Травмовано 87 чоловік, із них 80 смертельно.  
 
2001 рік 
21 січня. ДХК “Шахта “Краснолиманська”. Вибух метаноповітряної суміші. Травмовано 
24 чоловіки, із них 9 смертельно.  
5 травня. Шахта імені Кірова ДХК “Макіїввугілля”. Вибух метаноповітряної суміші. 
Травмовано 26 чоловік, із них 10 смертельно.  
19 серпня. Орендне підприємство “Шахта ім. О.Ф.Засядька”. Вибух метаноповітряної 
суміші. Травмовано 88 чоловік, із них 55 смертельно, 10 чоловік померли в лікарні.  
27 листопада. Шахта ім. А.А.Скочинського ДХК “Донвугілля”. Раптовий викид вугілля і 
газу. Травмовано 21 чоловік, із них 6 смертельно.  
 
2002 рік 
14 лютого. ДХК “Червоноармійська-Західна”. Вибух метаноповітряної суміші. 
Травмовано 8 чоловік, із них 6 смертельно.  
21 липня. Шахта “Ювілейна” ДХК “Павлоградвугілля”. Вибух метаноповітряної суміші. 
Травмовано 24 чоловіки, із них 6 смертельно  
31 липня. Орендне підприємство “Шахта ім. О.Ф.Засядька” Вибух метаноповітряної 
суміші. Загинуло 20 чоловік.  
 
194. З метою більш докладного вивчення ситуації і причин, які викликають високий 
рівень травмування в результаті вибухів, в ході дослідження проведено опитування 
фахівців і робітників, що працюють на шахтах, а також інших спеціалістів, робота яких 
пов’язана із контролем стану безпеки, проектуванням та експлуатацією обладнання. 
Нижче  згруповані їхні погляди на проблему і на основі цього зроблені висновки. 
 
195. Спеціалісти з вентиляції 
• Вентилятори головного провітрювання, що використовуються на вугільних шахтах, 

відповідають своєму призначенню і не потребують заміни. Більш того, багато шахт 
звертаються з проханням зменшити продуктивність діючих вентиляторів, для того, 
щоб скоротити споживання електроенергії. Немає претензій і до вентиляторів 
місцевого провітрювання. Вугільна промисловість має можливості для швидкої 
заміні або встановлення нових вентиляторів на будь-якій шахті. 

• Вибухи відбуваються через неправильні дії виробників і слабкий контроль з боку 
відповідних інстанцій. 

• Відмічається низька надійність схем провітрювання, які на сьогодні застосовуються. 
Багато з них занадто складні, багатоступеневі і не застраховані від погіршення 
провітрювання, а в деяких випадках, навіть і від перекидання вентиляційного 
струменя.   

• Низька якість вентиляційних труб, які застосовуються для провітрювання тупикових 
гірничих виробок. Основний їхній недолік у тім, що вони пропускають повітря – 
“течуть”, особливо по рядкових швах. Це призводить до серйозних проблем при 
провітрюванні довгих глухих кутів. 
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• Недосконалі системи підземної дегазації, низька якість вакуумних трубопроводів.  
• Застаріле бурове обладнання для підземної дегазації. 
• Автоматизовані системи контролю за концентрацією газу і кількістю повітря, що 

застосовується сьогодні на шахтах, цілком здатні забезпечити безпечну роботу, але, 
на жаль, вони дуже часто цілеспрямовано виводяться з ладу.  Потрібен спеціальний 
захист або, так званий, “захист від дурня”.  

• Низький рівень знань керівників підприємств щодо специфіки газового режиму і 
провітрювання шахти і недооцінка ними, а також і робітниками серйозності цього 
питання. 

 
196. Фахівці Держнаглядохоронпраці 
• Ненадійність схем провітрювання. 
• Низька трудова і виробнича дисципліна серед робочих і інженерно-технічних 

працівників. 
• Відсутність діючих важелів для заохочення і покарання. 
• Інженерно-технічні працівники недостатньо володіють питаннями вентиляції і не 

надають їм належної уваги. 
• Засоби контролю за концентрацією газу і кількістю повітря, що використовуються 

на шахтах, можуть забезпечити безпечну роботу за умови їхньої правильної 
експлуатації (необхідний, так званий, “захист від дурня”). Не викликають серйозних 
нарікань вентиляторні установки, що цілком здатні забезпечити шахти необхідною 
кількістю повітря.  

• Необхідно поліпшувати систему навчання. 
• Для управління провітрюванням шахтам потрібні сучасніші підходи, засновані на 

використанні комп'ютерних програм, прив'язаних до конкретних гірничо-
геологічних умов, що постійно змінюються, використання при проектуванні 
прогресивних теорій газовиділення і дегазації. 

• Потрібно більш сучасне бурове обладнання, що дозволяє проводити швидкісне 
направлене буріння і застосовувати сучасні методи дегазації пластів. 

 
197. Працівники служб ВТБ∗ шахт 
• Ненадійність схем провітрювання - для формування надійних схем найчастіше 

бракує часу і засобів. Керівництво шахт нерідко свідомо йде на прогнозовані 
проблеми з провітрюванням, тому що на перший план для них виступають питання 
видобутку вугілля. 

• Технічні недоліки дегазаційних систем. 
• Крім працівників служби ВТБ практично більше ніхто газ у шахті не заміряє, хоча 

прилади вимірювання мають всі інженерно-технічні працівники і бригадири. 
• Технічні засоби провітрювання і контролю при правильній їх експлуатації цілком 

здатні забезпечити нормальну і безаварійну роботу шахти. 
• Основна причина вибухів - людський фактор. Люди недооцінюють небезпеку і часто 

просто нерозважливо ризикують. 
• Вентиляції на шахті приділяється недостатньо уваги. На жаль, керівники не завжди з 

належною увагою відносяться до думки працівників служби і часом зневажають 
елементарні вимоги до вентиляції. 

 
198. Заступники директорів шахт і холдингових компаній з безпеки 

                                                 
∗ ВТБ (дільниця вентиляції і техніки безпеки) – підрозділ на шахтах, що контролює стан безпечних умов 
праці.  
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• Загальновідоме гасло «Безпека праці насамперед» найчастіше не відповідає 
практиці. В житті на перший план ставляться “тонни і метри”, а безпека праці 
завжди на другому місці. Якщо для прискорення початку роботи лави  чи 
збільшення видобутку необхідно поступитися тією чи іншою вимогою правил 
безпеки, на шахтах завжди знайдеться можливість ці вимоги обійти, а потім це й 
узаконити. 

• Виконавці погано знають специфіку вентиляції і недооцінюють можливих наслідків. 
Людей необхідно вчити правилам техніки безпеки. Однак одного теоретичного 
навчання без вироблення практичних навичок  недостатньо. На жаль, інженерно-
технічні працівники в основному концентрують свою увагу  на підготовці різного 
роду документів, книг розпоряджень і не мають часу для практичної реалізації 
заходів з техніки безпеки.  

• Системи дегазації на шахтах мають серйозні недоліки, газ із дегазаційних систем має 
низьку концентрацію і не може бути безпечно використаний для отримання 
додаткових джерел енергії. 

• Існуючі технічні засоби провітрювання і контролю при правильній їх експлуатації 
цілком здатні забезпечити нормальну і безаварійну роботу шахти і не потребують  
якоїсь особливої модернізації. 

• Робітники не мають мотивації до праці у суворій відповідності з правилами безпеки. 
 
199. Технологи 
• Теорія газовиділення й інструкції з дегазації застаріли, відстали від життя і мають 

бути переглянуті. Потрібні ефективніші методи й устаткування для дегазації та 
боротьби з газом. 

• Правила безпеки для вугільних шахт занадто заплутані, їх, при бажанні, можна 
зневажити. І можливість цього часто використовується працівниками. Гірничий 
закон поки ще не став обов’язковим для виконання.  

• Мають місце недоліки в проектуванні схем вентиляції на шахтах. 
• Навчання з техніки безпеки є формальним. 
 
200. Заступники директорів з виробництва 
• Вважають, що знаходяться у жорстких рамках вимог виробництва, для них 

видобуток і проходка є основною задачею. За це питають щодня і по декілька разів, а 
за безпеку і виробничий травматизм від випадку до випадку. Велика частина 
робочого часу іде на вирішення питань, зв'язаних з видобутком і проходкою, 
усуненням аварій на машинах і механізмах, подоланням труднощів з матеріалами і 
запасними частинами і т.д. За цією поточною роботою до техніки безпеки інколи 
просто руки не доходять і уваги не вистачає навіть на окремі серйозні речі, у тому 
числі і пов'язані з вентиляцією .  

• Службі ВТБ необхідно бути “більш зубатими” і не зважати на загальне становище на 
виробництві, особливо коли це пов'язано з провітрюванням вибоїв.  

 
201. Робітники. Інженерно-технічним працівникам видніше. Вентиляція – це їхня 
справа. Справа робітників – виконувати вказівки. Не виконаю – нічого не одержу. Ми 
нічого не вирішуємо і від нас нічого не залежить. 
 
202. Аналіз вищенаведених поглядів свідчить про те, що кожна категорія фахівців і 
робітників намагається відстояти свої інтереси. Однак всі сходяться на тому, що до 
основних причин будь-якого вибуху належить утворення вибухонебезпечних 
концентрацій метану в результаті  низької ефективності вентиляційних і дегазаційних 
систем,  нездатності чи неправильного виявлення скупчень метану в небезпечних 
концентраціях, неспроможності перешкодити утворенню і концентрації у гірничих 
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виробках великої кількості вугільного пилу. Комісії, що розслідували останні великі 
аварії, також притримуються такого висновку.  Таким чином, поліпшення безпеки праці 
на шахтах можливе за умови здійснення заходів, що знижують виділення у шахтну 
атмосферу метану й утворювання пилу під час проходки виробок та видобутку вугілля. На 
додаток до фізичних інвестицій ці заходи мусять передбачати й підвищену увагу до 
“людського фактора”, включаючи забезпечення належної фахової підготовки, а також 
відповідальність за недотримання встановлених.   
 
203. Першочерговими заходами в цьому напрямку  мають стати удосконалення  роботи 
наявних дегазаційної і вентиляційної систем, ефективне продавлення вугільного пилу, а 
також правильне і в достатній кількості використання інертного пилу; ці заходи мають 
включати вдосконалення стимулів для працівників шахти щодо дотримання правил та, з 
іншого боку, посилення відповідальності за їх недотримання. Ці заходи із забезпечення 
безпеки праці на шахтах є досить важливими, оскільки саме трагедії на них мають 
найбільший суспільний резонанс і дуже погіршують репутацію української вугільної 
галузі у себе в країні і у світі.  

 
Стан дегазаційних систем 

 
204. Оскільки більшість фахівців назвали безпосередніми причинами вибухів загазування 
виробок через низьку ефективність їх вентиляції та дегазаційних робіт, запиленість 
гірничих виробок, недосконалість апаратури контролю пило-газового режиму, то в даному 
дослідженні проведено спеціальний аналіз стану вентиляційних та дегазаційних систем на 
шахтах. Протягом 1991-2000 р. на шахтах середня ефективність дегазації зменшилась з 23 
до 17%. Обсяг метану, вилученого дегазаційними системами, зменшився з 590 до 230 млн. м3 

за рік. Кількість шахт, які використовують дегазацію, зменшилась з 86 до 45. Зменшення 
загального обсягу метану та кількості шахт, що застосовують дегазацію, є, в першу чергу, 
наслідком зменшення загального видобутку вугілля в галузі та концентрацією його 
видобутку в кращих шахтах. 
 
205. На 26 шахтах у дегазаційних  трубопроводах циркулюють вибухонебезпечні 
концентрації метану. Існуюче на шахтах устаткування  для  буріння дегазаційних  
свердловин  застаріле і не забезпечує необхідних параметрів та режимів дегазації. Обсяги 
дегазаційного буріння з підземних гірничих виробок за останні роки зменшилися у 8 разів. 
Темпи буріння дегазаційних свердловин не відповідають сучасним темпам ведення 
очисних робіт. Існуючі дегазаційні системи фізично зношені (понад 50 %) і потребують 
реконструкції та оновлення. Практично на жодній шахті дегазаційні системи не 
забезпечують необхідної технічної продуктивності. 
 
206. Обстеження  систем дегазифікації щодо метану в Україні було здійснено в 1998 р. Ці 
дані дають уявлення про ситуацію на шахтах, яка протягом останніх років суттєво не 
змінилась. У 1998 р. із 183 шахт, що розробляли газоносні пласти, дегазація проводилася 
на 54. Загальна кількість метану, що виділився з відпрацьованих пластів і виробленого 
простору на шахтах України, становила 1964 млн. м3. З цієї кількості 1750 млн. м3 було 
розбавлено в гірничих виробках до безпечної концентрації і вилучено в атмосферу 
вентиляційними системами і 214 млн. м3 або 10,9% відведено на поверхню від джерел 
газовиділення дегазаційними системами (у 1996 р. – 233 млн. м3). Із загальної кількості 
метану, видаленого дегазаційними установками, було утилізовано 94,5 млн. м3, тобто 4,8% 
загального газовиділення.  
 

Висновки та рекомендації 
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207. Результати опитування фахівців і спеціалістів різних категорій і фахів показали, що 
високий загальний і смертельний травматизм більшість працівників пов’язують з 
вибухами газу і вугільного пилу, а також низьким рівнем дисципліни та відповідальності. 
Як правило, кожен бачить тільки проблеми, пов’язані з його діяльністю і сферою трудових 
обов’язків. В той же час ми хотіли продемонструвати, що більшість з опитуваних не 
усвідомлює своєї особистої відповідальності. Також потрібно відмітити, що майже всі 
опитані фахівці вважають, що причина криється в неефективній вентиляції, контрольній 
апаратурі, яка досить легко виводиться з ладу, в нераціональних схемах провітрювання, 
зношених трубах, відсутності або зношеності обладнання для дегазації. 
 
208. Проаналізувавши ситуацію, експерти вважають, що основними чинниками високого 
рівня травматизму на українських шахтах є: 
• недосконалість нормативної бази, яка, з одного боку, є занадто складною, тобто 

перевантажує інженерно-технічний персонал формальними заходами, має одні з 
найжорсткіших норм за вмістом метану у шахтному повітрі, що навіть інколи 
заважає виробництву, а з іншого – дає можливість обходити вимоги безпеки праці, 
не проводить чіткої вертикалі відповідальності за їх порушення, що дає можливість 
деяким керівникам нехтувати безпекою заради видобутку зайвих тон вугілля, а 
також уникати відповідальності за фактичні порушення багатьом категоріям  
працівників; 

• відчуження робітників від роботи з покращення стану безпеки на шахтах. Високий 
рівень помилок та недбалості в роботі. Відсутність відповідної мотивації і роботи з 
персоналом у цьому напрямку; 

• низька ефективність вентиляції, обумовлена, насамперед, не технічними недоліками 
вентиляційного обладнання, а недосконалістю схем провітрювання; 

• технологічне відставання систем дегазації від технологічного рівня ведення робіт з 
видобутку і проходки.  Неефективні системи збору та виведення метану на поверхню 
на тлі постійного підвищення навантаження на очисний вибій постійно провокують 
загрозу вибухів з масовими фатальними наслідками;  

•  
• фізична зношеність і моральна застарілість обладнання, техніки, індивідуальних 

засобів захисту, систем моніторингу тощо. 
 
209. Аналіз існуючої ситуації показав, що термінові зміни в сфері безпеки праці у 
вугільній промисловості є життєво необхідними для України. Суспільство, уряд і навіть 
Президент визнали, що аварії на шахтах з масовими жертвами ставлять під загрозу саме 
існування вугільної промисловості. Однак до сьогодні зміна ситуації у сфері техніки 
безпеки на шахтах України відбувається досить повільно. Реалістична оцінка показала, що 
власних ресурсів для досягнення поставленої мети вугільна промисловість не має. Тому 
вважаємо за необхідне: 
• акумулювати в галузь зовнішні ресурси у формі державної допомоги вугільній 

промисловості та інвестицій вітчизняних інвесторів. Посилення державного 
управління правилами техніки безпеки та підтримка фінансування впровадження 
заходів з техніки безпеки праці, яка вперше була введена в 2002 р., повинна стати 
одним з постійних напрямків сприяння розвитку галузі з боку держави. При 
приватизації та інших формах передачі шахт у користування недержавним 
інвесторам необхідно, щоб до переліку умов обов’язково включались вимоги щодо 
безпеки праці. Водночас слід визнати, що найефективнішим засобом забезпечення 
безпеки праці на шахтах, що перебувають у приватній власності, є запровадження 
надійної системи економічних стимулів, так щоб приватний власник мав реальну 
зацікавленість у підвищенні безпеки праці на шахті та усвідомлював, що йому 
доведеться платити за наслідки невжиття відповідних заходів; 
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• необхідні докорінні зміни організації безпеки праці. Але їх не можна досягти, якщо 
не буде відповідного нормативного, технічного і технологічного забезпечення. Для 
роботи над створенням ефективної системи безпеки праці необхідно скористатися 
світовим досвідом. Один з таких міжнародних проектів програми ТАСІS буде 
розпочато у 2003 році. Було б корисно залучити до цього й інші міжнародні 
організації. Підтримка зусиль українського уряду в цьому напрямку була б 
неоціненно корисною. Тільки спираючись на вже накопичений світовий досвід, 
можна забезпечити швидкий прорив у цій сфері. 

 
Удосконалення системи безпеки праці має стати невід’ємною частиною перспективного 
розвитку вугільної галузі, яка значною мірою визначатиме енергетичну безпеку України. 
 

 78



 

ЧАСТИНА 2. ВПЛИВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРА НА 
СТАНОВИЩЕ В РЕГІОНІ 

 
2.1. Стратегія регіонального розвитку 

 
Учасники обговорень 

 
210. Основним учасником обговорень стратегії регіонального розвитку на центральному 
рівні  виступило Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, яке 
відповідно до законодавства України розробляє прогнозні та програмні документи щодо 
соціально-економічного розвитку країни, координує методологію підготовки, 
впровадження та моніторингу таких документів у регіонах. Експерти прийняли участь в 
низці заходів з тематики регіоналістики (конференція по програмі LARGIS, брифінг з 
питань регіональної політики за участю провідних фахівців міністерства С.А. Романюка - 
заступника держсекретаря, О.М. Нижника – керівника департаменту) – які дали змогу 
визначити основні цілі та завдання державної регіональної політики, оцінити їх вплив на 
перспективи розвитку вугледобувних територій. 
  
211. Стратегія регіонального розвитку для територій, де проходить реструктуризація 
підприємств вугільної галузі, аналізувалась експертами, виходячи з розроблених 
державних та регіональних  коротко- та довгострокових програм. Програми соціально-
економічного розвитку регіонів на 2001 та 2002 р. публічно обговорювались з 
представниками громадськості в Донецьку та Луганську. Вони показали готовність 
регіональної влади взяти на себе відповідальність за соціальний розвиток територій. Така 
політика, на їх думку, повинна бути підкріплена збільшенням повноважень і відповідним 
перерозподілом фінансових ресурсів. 
 
212. Зустрічі з керівником головного управління економіки Донецької 
облдержадміністрації В.О. Машошиним та його першим заступником Л.А.Арнаутовою 
допомогли проаналізувати дані з міжбюджетного фінансування і можливості формування 
бюджетів розвитку територій. Завдяки зусиллям саме Донецької облдержадміністрації та 
органів місцевої влади ряду міст області вдалося при обмежених трансфертах із 
державного бюджету вирішити деякі питання, пов’язані з проведенням закриття шахт. В 
ході зустрічей виявлена потреба в спеціальній програмі регіонального розвитку Донбасу 
стосовно реструктуризації вугледобувного сектора і  вирішення цілої низки гострих 
соціальних проблем, що супроводжують закриття шахт. 
 
213. Обговорення проекту звіту про стратегію регіонального розвитку з представниками 
проекту DFID “Передача і утримання об’єктів соціальної сфери”, проектів програми 
TACIS дали інформацію про напрямки спрямування та ефективність програм технічної 
допомоги донорських інституцій. Накопичений історичний досвід регіональної політики в 
країнах з розвинутою демократичною системою допомагає Україні знайти свій шлях в цій 
сфері. 
 
214. Дискусії із представниками найбільш потужних організацій третього сектора – 
Агентством регіонального розвитку “Донбас”(м. Донецьк), Агентством регіонального 
розвитку Луганської області, Південно-Східним центром муніципального розвитку (В.М. 
Коваль, В.І.Козак) продемонстрували важливість і необхідність залучення широких 
громадських кіл до участі в розробці стратегії та програм розвитку територій, поширення 
розроблених цими інституціями моделей територіального самоуправління громад, де 
відбулося закриття шахт, заходів з пом’якшення соціальних наслідків реструктуризації 
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вугільної галузі. Розмова із представниками громад “Першотравнева” та “Провіданська” 
(Донецька область) показала, що створення об’єднань людей за територіальною ознакою, 
які згуртовані однією метою та вирішують спільні проблеми, є засобом відновлення 
повноцінного життя мешканців цієї території. 
 
215. Проведення обговорень з питань розробки нових підходів у розвитку регіональної 
політики дало змогу суттєво розширити та доповнити висновки та пропозиції, що 
містяться в даному розділі.  

 
Стратегія  регіонального розвитку 

 
216. Процес створення законодавчої бази з проблем регіональної політики розпочався 
фактично після 1996 року з моменту прийняття Конституції України. Нормативно-правову 
базу формування та реалізації регіональної політики становлять: Конституція України 
(28.06.1996 р.), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (від 21.05.1997 р.  
№ 280/97-ВР), Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (від 09.04.1999 р.  
№ 586-XIV), Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України" (від 23.03.2000 р. № 602-III). 
 
В останні роки були зроблені певні кроки щодо вдосконалення існуючої нормативно-
правової бази: 
 Вперше за роки незалежності України на державному рівні визначені основні засади 

державної регіональної політики на довгостроковий період (Указ Президента 
України від 25.05.01р. № 341/2001 "Про Концепцію державної регіональної 
політики"), що є законодавчим підґрунтям для започаткування якісних змін у 
формуванні ефективної державної регіональної політики, головна мета якої - 
створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку 
регіонів України, підвищення рівня життя населення, демократизації всіх складових 
суспільного життя.  

 Посланням Президента України до Верховної Ради “Європейський вибір. 
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 
2002-2011 р.” визначено стратегічне завдання щодо вироблення та реалізації такої 
моделі взаємовідносин з регіонами й управління ними, яка відповідала б принципам 
регіональної політики Європейського Союзу.  

 Верховною Радою прийнятий Бюджетний Кодекс України, що визначає нову 
систему міжбюджетних відносин на основі подальшої децентралізації функцій і 
повноважень між різними рівнями органів влади та наближення суспільних послуг 
до місця їх безпосереднього споживання, посилення ролі місцевого самоврядування 
через запровадження прозорої та стабільної системи взаємовідносин між державним 
та місцевими бюджетами. 

 З метою підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та територіальних громад за реалізацію 
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку територій, врегулювання 
питань розмежування і делегування повноважень між органами виконавчої влади 
різних рівнів, а також між органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування Кабінетом Міністрів схвалена Концепція щодо внесення змін до 
Законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні 
адміністрації" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. № 69-
р.), яка є базовим документом для розробки зазначених законопроектів та внесення 
відповідних змін до чинного законодавства. 

 Розроблено проект Закону України "Про засади стимулювання розвитку регіонів", 
прийняття якого Верховною Радою України створить відповідну нормативно-
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правову базу для запровадження механізму надання цілеспрямованої державної 
підтримки соціально-економічного розвитку регіонів з метою досягнення найбільшої 
ефективності використання наявних фінансових, матеріальних, людських та інших 
ресурсів, підвищення життєвого рівня населення. 

 
217. Узгодження регіональної та національної політики реалізується як сукупність дій, 
що є складовою загальної стратегії соціально-економічного розвитку держави. Ця 
стратегія знаходить своє відображення у коротко- та середньострокових програмах уряду, 
що базуються на системі державного прогнозування. Її основні положення зафіксовані в 
Законі "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України", прийнятому Верховною Радою 23 березня 2000 р. Цей Закон визначає 
правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей 
економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини 
загальної системи державного регулювання економічного і соціального розвитку держави.  
 
218. Разом з тим, критерії та параметри регіональних проблем, що використовуються в 
прогнозах, чітко не визначені. При розробці середньо- та короткострокових прогнозів 
перелік прогнозних показників щорічно уточнюється, відсутні також єдині методологічні 
та методичні підходи щодо прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів. Це 
пов'язано з недосконалістю державного механізму регіонального прогнозування. В 
поточному році Мінекономіки розроблено методичні рекомендації щодо опрацювання 
коротко- та довгострокової стратегії регіонального розвитку, підготовлено проект Закону 
“Про засади стимулювання розвитку регіонів”, де одним із ключових напрямків є 
подолання депресивності територій, на яких відбуваються серйозні структурні зміни 
(реструктуризація галузей, великих промислових  підприємств). 
 
219. У сфері реалізації державної регіональної політики Уряд окреслив на найближчі 
роки такі основні цілі та завдання: 
• узгодження політики регіонального розвитку з пріоритетними напрямками 

соціально-економічного розвитку України: 
− розроблення Державної стратегії регіонального розвитку на 2003–2011 рр.; 
− введення, починаючи з 2003 р., на законодавчому рівні регіонального 

стратегічного планування; 
− поширення практики двостороннього узгодження діяльності центральних та 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
− запровадження у формі експерименту, а з 2004 року введення в практику 

відносин між урядом та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською міськими радами розробки 
спільних заходів, спрямованих на стимулювання розвитку регіонів на основі 
угод щодо регіонального розвитку; 

− розробка механізму концентрації та оптимізації потоків державних ресурсів, що 
спрямовують в регіони (у вигляді поточного фінансування установ, капітальних 
видатків головних розпорядників коштів державного бюджету); 

− запровадження формульної схеми розподілу державних централізованих 
капітальних вкладень за визначеними критеріями; 

− включення до бюджету України спеціальної бюджетної програми щодо розвитку 
регіонів; 

− законодавче врегулювання проблемних питань адміністративно–територіального 
устрою, розмежування повноважень та відповідальності між центральними та 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 
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• протидія зростанню регіональних диспропорцій: 
− законодавче визначення механізму державного стимулювання розвитку регіонів; 
− запровадження механізму підтримки розвитку депресивних територій: порядок 

їх визначення, фінансування, моніторингу та контролю за реалізацією програм 
подолання депресивності; 

− удосконалення законодавства у сфері функціонування спеціальних економічних 
зон та територій пріоритетного розвитку з метою підвищення їх ефективності, 
перетворення на бюджетоформуючий інструмент розвитку територій, 
забезпечення функціонування ВЕЗ і ТПР відповідно до міжнародних принципів; 

• розвиток транскордонного, в тому числі єврорегіонального співробітництва: 
− розробка програми розвитку єврорегіонального співробітництва на 

середньострокову перспективу; 
− розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо вирішення спільних з прикордонними 
регіонами інших держав завдань регіонального та місцевого розвитку. 

 
Інституційна структура 

 
220. В даний час діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, що 
пов'язана із розробкою та реалізацією регіональної політики, здійснюється як система 
сукупних ситуативних дій щодо вирішення окремих найбільш критичних проблем в 
конкретних регіонах. В існуючій системі органів виконавчої влади відсутній єдиний 
орган, на який були б покладені функції розробки, реалізації та координації комплексного 
вирішення проблем регіональної політики.  
 
221. Питаннями регулювання регіонального розвитку тією чи іншою мірою на 
центральному рівні займаються: 
• Президент України, в Адміністрації якого існує відповідне управління з питань 

територіального розвитку. При Президентові України створено також дорадчі 
органи, а саме: Фонд сприяння місцевому самоврядуванню та Національна Рада з 
узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого 
самоврядування; 

• Кабінет Міністрів, в якому функції з питань регіонального та місцевого розвитку 
покладаються на віце-прем'єр-міністра, що очолює економічний блок. В структурі 
Секретаріату Кабінету Міністрів створений відповідний підрозділ - Управління 
експертизи та аналізу розвитку територій. При Кабінеті Міністрів України 
функціонує також дорадчий орган - Міжвідомча комісія з питань місцевого 
самоврядування. 

• Центральні органи виконавчої влади, що реалізують покладені на них функції 
формування державної політики в окремих секторах економіки на територіальному 
рівні, спираються на свої регіональні підрозділи, що входять до складу місцевих 
органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерство фінансів виконує функції в сфері 
міжбюджетних відносин. Міністерство економіки здійснює організаційно-методичне 
керівництво та координує підготовку прогнозів економічного і соціального розвитку 
регіонів.  

• Профільний комітет з проблем розвитку регіонів та місцевого самоврядування  
Верховної Ради. 

 
222. На місцевому рівні питання соціально-економічного розвитку вирішують органи 
місцевого самоврядування, які відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в 
Україні" розробляють, затверджують та реалізують програми розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць. 
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Впровадження державної політики, сфокусованої на регіон, здійснюють обласні державні 
адміністрації, реалізацію галузевої, відомчої стратегії проводять регіональні 
представництва органів центральної виконавчої влади.  
 
223. Серед організацій недержавного сектора (“третього сектора”) до інфраструктури 
забезпечення місцевого та регіонального розвитку в Донецькій області можна віднести: 
Агентство регіонального розвитку “Донбас”(пріоритети - технології соціальної адаптації, 
розробка програм та стратегій розвитку), Фонд перспективних реформ (моніторинг 
економічної ситуації), Агенцію розвитку місцевого самоврядування, низку організацій, що 
створені донорськими організаціями і займаються розвитком підприємництва – 
Донецький інформаційно-аналітичний центр, мережу інституцій соціальної адаптації та 
ін. 
224. В Луганській області: Агентство регіонального розвитку Луганської області 
(пріоритети – розробка та реалізація програм розвитку територій, вдосконалення 
технологій управління), Південно-Східний центр муніципального і регіонального 
розвитку (розробка і впровадження проектів реструктуризації комунальних підприємств, 
енерго- та ресурсозбереження), Луганська обласна громадська організація “Регіон”  
(економічні дослідження), Луганський обласний благодійний фонд підтримки 
регіональних ініціатив “Благовіст” (соціальні проекти), Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Луганській області, створені за рахунок програми технічної допомоги 
TACIS – мережа служб зайнятості, центри соціальної адаптації, агентство розвитку 
бізнесу (практично припинили діяльність із завершенням проекту). На жаль, поки-що 
тісної координації дій як між державними інституціями та громадськими організаціями, 
так і по горизонтальних зв’язках всередині громадського сектора не існує.  
 

Розподіл бюджетних ресурсів  
 

225. Важливим важелем впливу уряду  на регіональний розвиток є механізм бюджетного  
розподілу ресурсів. Існують два основні види потоків, що їх контролює уряд. По-перше, 
це призначення трансфертів, по-друге, фінансування інвестицій в основні фонди на 
регіональному рівні. Основні види трансфертів в бюджетній системі України це субсидії та 
субвенції, які використовуються для допомоги у впровадженні програм уряду та, головним 
чином, для задоволення поточних потреб у видатках.  
 
226. До бюджету на 2001 р. не існувало об'єктивної та прозорої системи призначення 
трансфертів, і принципи їх розподілу відображали певною мірою підтримку урядом регіонів у 
виконанні їхніх поточних програм. У таблиці 2.1.1 показано (для періоду 1995-2000 р.) частку 
таких трансфертів у загальних фактичних податкових надходженнях регіонів, частку кожного 
регіону в щорічному розподілі трансфертів, а також місця, що їх посідають регіони за обсягом 
отриманих певного року трансфертів (1 - регіон, що отримав найбільшу суму, 27 - найменшу).  
Схоже, що зміни в обсягах трансфертів окремим областям зумовлені не стільки змінами в 
принципі їх розподілу, скільки відображають відсутність послідовного підходу до 
регіональної політики.  
 
227. В проекті держбюджету на 2003 рік в обсягах міжбюджетних трансфертів  
передбачено нові види цільових субвенцій: місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів в сумі 100 млн. грн. та на створення нових робочих місць 
працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв’язку із закриттям шахт і на 
передачу житлового фонду вугледобувних підприємств шахтарських міст у комунальну 
власність обсягом 157,4 млн. грн. 
 
228. Ще одним важливим джерелом надання підтримки регіонам були прямі державні 
витрати на підтримку інвестицій. Протягом кількох років уряд в загальних рисах визначав 
основні фонди, розподіляючи ресурси регіонам країни через річний бюджет. Не існує чіткого 
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процесу чи механізму розподілу таких фондів, але бюджетні статті можуть дати певні вказівки 
щодо того, куди спрямовувалися ресурси та як вони змінювалися з часом. На жаль, бюджетні 
дані не можуть вказати, наскільки ефективно ці ресурси використовувалися. У таблиці 2.1.2 
показано основні тенденції зміни обсягів фінансованих з державного бюджету інвестицій 
протягом 1999-2000 р.  
 
229. Більша частина фінансованих з державного бюджету інвестицій надходить до 
регіонів, основним видом економічної діяльності в яких є важка промисловість. Останні 
місця за розмірами отримуваної підтримки з бюджету посідають здебільшого регіони, в 
яких домінуючими є "інші види діяльності", або регіони, що не мають домінуючого виду 
економічної діяльності  Враховуючи те, що інвестиції в основні фонди великою мірою 
впливають на валову додану вартість на душу населення, подальше інвестування в 
регіонах, пов'язаних з важкою промисловістю, може призвести до поглиблення різниці в 
рівнях розвитку між регіонами.  

Таблиця 2.1.1. 
Трансферти як частка фактичних доходів регіонів, 1995-2000 роки 

 
Трансферти як % сукупних 

надходжень 
Частка регіону в загальній сумі 

трансфертів 
Місце регіону відповідно до отриманої 

суми трансфертів 
Регіон, 
область 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Автономна 
Республіка 
Крим  

7,7 4,2 27,9 19,5 10,6 1,9 3,4 2,1 6,2 4,6 2,5 0,4 13 17 5 11 16/17/
18 

26 

Вінницька  10,7 19,7 42,1 41,6 34,0 47,2 2,3 6,5 7,2 7,7 4,8 5,4 18 5 3 2 10 3/4 

Волинська   35,0 33,0 52,5 50,5 49,8 52,6 5,0 5,7 5,2 5,9 4,9 4,1 9 9 8/9 6 7/8/9 14/15 

Дніпропетров-
ська   

15,0 6,0 12,8 0,1 5,3 3,7 10,8 4,6 7,4 0,1 1,8 1,0 1 11 2 23/24/
25 

22 24 

Донецька 8,0 7,7 1,4 0,1 9,8 7,5 6,7 7,7 0,8 0,1 4,6 2,9 3 3 23 23/24/
25 

11 19/20 

Житомирська  36,7 31,5 55,3 54,1 46,8 56,4 9,4 10,4 9,3 10,6 7,3 5,6 2 1 1 1 3 2 

Закарпатська   38,8 32,9 59,0 49,6 50,3 49,1 5,7 6,7 6,6 6,7 7,7 4,5 5/6 4 4 3/4 2 11 

Запорізька   8,5 0 0,6 0,2 20,9 12,1 2,8 0 0,1 0,1 5,4 2,0 15 26/27 25 23/24/
25 

5 22 

Івано-
Франківська   

7,9 3,8 26,6 23,1 23,5 52,5 1,7 1,0 3,5 3,9 3,8 5,3 22 22 14 13 13/14 5 

Київська  16,7 5,8 28,8 10,2 15,9 30,6 5,1 2,3 5,2 2,8 5,1 4,7 8 15/16 8/9 17 6 7/8/9 

Кіровоградська  31,2 25,0 43,0 44,9 42,9 48,9 5,7 6,2 4,8 5,5 4,9 4,0 5/6 7 11 8 7/8/9 16 

Луганська   14,4 10,7 13,3 15,4 9,4 28,9 5,3 5,5 3,4 4,3 2,3 4,7 7 10 15 12 20 7/8/9 

Львівська   0,6 6,3 13,4 10,0 9,3  0,3 2,9 3,2 2,9 2,5 8,0 27 14 18 16 16/17/
18 

1 

Миколаївська 13,0 5,2 19,4 13,4 16,3 41,4 2,7 1,3 2,9 2,6 2,2 2,9 16/17 20 19 18 21 19/20 

Одеська   2,0 0 0 3,6 4,5 30,7 0,6 0 0 1,1 1,1 1,7 26 26/27 26/27 22 25 23 

Полтавська   8,2 1,0 0,7 0,1 24,9 9,1 2,2 0,3 0,2 0 6,3 3,1 19 24 24 26/27 4 18 

Рівненська   12,3 8,9 30,8 33,5 15,3 24,8 1,8 1,7 3,3 4,8 2,4 4,4 21 18 16/17 10 19 12 

Сумська   4,0 8,4 9,4 14,4 7,4 55,3 0,8 2,3 1,3 2,3 0,9 5,4 25 15/16 21 19 26 3/4 

Тернопільська   21,9 32,5 51,3 51,9 49,9 60,2 3,0 6,4 5,3 5,8 4,9 4,6 14 6 7 7 7/8/9 10 

Харківська   3,8 5,7 3,0 0,1 24,3 18,9 2,1 4,1 1,2 0 8,2 4,1 20 13 22 26/27 1 14/15 

Херсонська   22,5 31,3 40,6 38,9 36,3 46,0 3,5 8,2 5,1 5,2 3,8 3,9 12 2 10 9 13/14 17 

Хмельницька   17,8 20,1 39,2 38,4 29,3 49,9 3,6 5,9 5,6 6,7 3,9 4,7 11 8 6 3/4 12 7/8/9 

Черкаська   17,8 2,8 21,8 31,3 17,9 41,3 4,9 0,8 3,6 6,5 3,0 4,2 10 23 12/13 5 15 13 

Чернівецька  25,0 28,9 43,8 37,8 24,4 47,9 2,7 4,4 3,6 3,6 1,6 2,8 16/17 12 12/13 14/15 23 21 

Чернігівська  4,8 4,8 25,3 21,7 13,2 50,6 0,9 1,2 3,3 3,6 1,5 5,0 24 21 16/17 14/15 24 6 

місто Київ  8,3 0,1 0 1,2 4,7 0,1 6,0 0,1 0 1,3 2,5 0,1 4 25 26/27 20 16/17/
18 

27 

місто 
Севастополь  

15,0 13,5 27,8 20,4 7,4 22,8 1,2 1,6 1,5 1,2 0,3 0,8 23 19 20 21 27 25 

УКРАЇНА  12,2 9,8 16,9 14,3 18,3 23,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0       

Джерело: Міністерство фінансів, Міністерство економіки  та з питань європейської інтеграції. 
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Таблиця 2.1.2 
 

Фінансовані з державного бюджету інвестиції в регіонах, 1995-2000 роки 
 

% фінансованих з державного 
бюджету інвестицій в основні фонди 

від загальної суми інвестицій 

Частка регіону в загальній сумі 
інвестицій, фінансованих з 
державного бюджету, у % 

Місце, яке посідає регіон за 
інвестиціями, фінансованими з 

державного бюджету 
Регіон,  
область 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Автономна 
Республіка 
Крим  

39,9 27,6 12,6 10,9 7,9 4,8 4,2 3,5 3,4 2,6 4,1 2,5 8 9 10 9 7 11 

Вінницька   17,8 13,1 7,6 6,4 4,4 4,7 1,9 1,6 1,9 1,3 0,8 1,0 18 18 16 18 20 23 

Волинська  32,5 30,3 16,5 17,7 14,3 9,5 1,7 2,0 2,9 2,2 2,6 1,9 22 16 11 11 10 13 

Дніпропетров
ська  

26,1 16,6 3,6 4,5 6,6 3,1 12,4 10,1 4,8 5,3 8,2 4,8 1 3 7 5 5 5 

Донецька   15,6 11,4 10,2 10,5 8,7 8,4 8,2 9,6 15,8 16,2 15,6 17,4 4 4 1 2 1 1 

Житомирська  36,9 30,0 27,9 21,3 18,6 24,2 4,7 4,7 6,4 3,4 2,9 4,4 7 7 5 6 9 6 

Закарпатська 26,6 19,5 5,0 4,5 3,6 10,3 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7 2,4 27 25 24 25 23 12 

Запорізька  19,7 7,5 0,8 2,0 5,6 2,0 3,8 2,3 0,5 1,6 4,5 1,8 9 13 26 15 6 17 

Івано-
Франківська   

20,2 10,8 7,5 5,4 3,8 4,8 2,2 1,3 1,9 1,3 1,3 1,7 14 22 15 17 18 18 

Київська 51,4 37,6 23,1 44,7 23,8 24,0 10,5 11,6 11,8 25,2 11,2 15,3 3 2 2 1 4 2 

Кіровоград-
ська  

26,0 36,5 26,7 17,8 18,8 15,9 1,9 З,0 5,4 2,9 3,3 З,0 19 10 6 7 8 9 

Луганська  22,3 171 13,1 218 20,9 11,4 5,2 5,3 9,3 13,3 12,8 8,8 5 5 4 3 3 4 

Львівська   17,0 9,1 3,8 4,3 4,1 4,6 2,7 2,1 2,3 1,8 1,8 3,1 12 14 12 13 14 8 

Миколаївська  18,0 10,5 2,9 1,9 2,9 3,4 2,0 1,6 0,8 0,5 0,7 1,1 16 20 23 24 24 21 

Одеська   17,9 13,4 4,7 4,3  4,8 3,2 2,7 2,2 2,2 1,9 4,1 11 11 14 10 13 7 

Полтавська  10,6 5,4 1,5 1,3 0,8 1,1 2,,1 1,8 1,3 1,2 0,7 1,1 15 17 19 19 21 22 

Рівненська  21,0 16,3 14,7 9,9 4,6 4,7 1,8 2,3 3,8 2,9 1,4 1,2 21 12 8 8 17 19 

Сумська   23,0 9,5 5,3 3,1 1,5 1,1 2,0 1,5 1,7 0,8 0,6 0,4 17 21 18 21 25 27 

Тернопільська 15,7 9,6 З,0 1,7 8,3 8,8 1,0 0,7 0,7 0,4 1,4 1,2 26 27 25 26 15 20 

Харківська 27,8 14,3 3,1 2,0 3,7 2,0 4,8 4,2 2,3 1,4 2,3 1,8 6 8 13 16 11 16 

Херсонська   22,9 13,9 3,1 3,8 1,9 12,7 1,7 1,2 0,5 0,6 0,2 1,9 23 24 27 23 27 15 

Хмельницька  16,8 12,1 5,6 6,1 1,6 2,4 1,8 1,6 1,8 2,0 0,5 0,7 20 19 17 12 26 24 

Черкаська  24,7 16,3 6,4 4,3 6,0 131 2,6 2,1 1,3 0,7 1,4 2,7 13 15 20 22 16 10 

Чернівецька  26,3 24,0 11,2 10,2 11,9 5,1 1,1 1,2 1,2 0,9 1,0 0,4 25 23 21 20 19 25 

Чернігівська 39,8 36,7 15,5 8,2 8,7 6,4 3,7 5,0 3,5 1,7 2,1 1,9 10 6 9 14 12 14 

місто Київ  37,7 32,9 11,6 5,0 7,3 5,3 10,8 15,4 10,9 7,3 15,3 13,2 2 1 3 4 2 3 

місто 
Севастополь  

50,2 26,0 19,3 3,9 14,0 5,0 1,1 0,7 0,9 0,3 0,7 0,4 24 26 22 27 22 26 

УКРАЇНА  24,8 1,8 8,3 8,4 7,5 62 100 100 100 100 100 100       

Джерело: Міністерство фінансів, Міністерство економіки  та з питань європейської інтеграції. 
 

Загальна характеристика регіону Донбасу 
 
230. Вугільна промисловість України в основному зосереджена в регіоні українського 
Донбасу, територіально це Донецька та Луганська області. Саме цих областей торкнулись 
в повному обсязі проблеми реструктуризації вугільної галузі. На цій території державна 
регіональна політика пройшла випробування при реалізації великомасштабної акції, успіх 
якої визначався, в першу чергу, ефективними взаємовідносинами між центральною і 
регіональною владою. Дослідження практики реформування галузі, яке супроводжувалось 
кризовими соціально-економічними наслідками на територіях розміщення шахт, що 
закриваються, дозволяє визначити здобутки і недоліки  сучасної регіональної політики. 
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231. Донбас традиційно відіграє значну роль в економіці та соціальному розвитку 
України (рисунки 2.1.1-2.1.7). За обсягами валової доданої вартості та промислового 
виробництва на душу населення Донецька область є лідером в Україні. Вона є також 
найбільшим експортером – $3 млрд. або 26% загальноукраїнського показника. Імпорт 
товарів та послуг в область у 2001 р. становив $848 млн., що є також одним із найвищих в 
державі. Низка соціально-економічних показників Луганщини є вищими від 
загальноукраїнських, а за обсягами продукції промисловості та грошових доходів на душу 
населення область входить до п’ятірки кращих. 
 
232. В той же час ці області часто відносять до депресивних територій. За світовими 
стандартами депресивними визнаються регіони, в яких є окремі райони (міста, поселення) 
з економічними і соціальними показниками значно нижчими середніх показників по 
регіону. В регіоні Донбасу такими територіями стали території закриття шахт. Масове і 
швидке закриття шахт, що проводилось у період реструктуризації вугільної галузі, 
викликало негативні соціальні наслідки, які були особливо серйозними в перші 2-3 роки. 
Значна частина населення території навколо шахт втратила працю, забезпеченість 
доходами, а соціальні послуги та державна підтримкою були недостатніми. Крім того,  
закриття шахт призвело до  проблем екологічного характеру та мало негативний вплив на 
джерела доходу відповідного місцевого бюджету.  
 
233. Криза, яка охопила вугільну галузь, відобразилась в окремих загальних показниках 
регіону. Підприємства Донбасу мають найвищу серед регіонів країни  незбалансованість 
рахунків, високий рівень податкових неплатежів до бюджетів різних рівнів, а рівень 
бартеризації становить близько 9%. Однак депресивний стан найбільш наочно має прояв в 
показниках локальних територій, для яких стає характерним масове безробіття шахтарів і 
членів їх сімей, зниження доходів населення до рівня  виживання, руйнування соціальної 
сфери, загрозлива екологічна ситуація. 
 
234. Криза вугільної галузі мала такий значний ефект для територій у зв’язку з тим, що 
шахта досить часто виступає містоутворюючим фактором: 
• вона є основним місцем зайнятості населення;  
• здійснює організаційну, технічну і фінансову підтримку соціальної інфраструктури і 

комунально-побутових об'єктів території, на якій вона розміщена;  
• забезпечує частину державних функцій щодо соціальної допомоги населенню 

(безоплатне постачання вугілля, різного роду виплати, забезпечення житлом тощо),  
• проводить екологічні заходи, пов’язані з видобуванням і переробкою вугілля.  
За оцінками спеціалістів, такі функції мають шахти у понад 40% малих і середніх міст 
регіону Донбасу.   
 
 

 86



 

Рисунок 2.1.1. Валова додана вартість на душу населення України
в 2001 р. (у фактичних цінах)
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Рисунок 2.1.2. Обсяг продукції промисловості на душу населення 
України в 2001 р. (у фактичних цінах)
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Рисунок 2.1.3. Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення 
України в 2001 р. (у фактичних цінах)
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Джерело: Держкомстатистики України, 2002 р. 
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Рисунок 2.1.4. Частка регіонів у загальному обсязі експорту України
у 2001 р.
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Рисунок 2.1.5. Рівень зареєстрованого безробіття по регіонах України 
у 2001 р.
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Рисунок 2.1.6. Грошові доходи на душу населення України у 2001 р.
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Рисунок 2.1.7. Рейтинг інвестиційної привабливості регіоні
України  у 2001 р.
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Інвестиційний рейтинг регіонів України //Недержавний аналітичний центр “Інститут реформ”. – 2002. 
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Досвід вирішення регіональних проблем  
при реструктуризації вугільної галузі 

 
235. Програма реструктуризації вугільної галузі в Україні починалась як суто галузева 
реформа. Її основним завданням було проведення закриття збиткових неперспективних 
шахт і пом’якшення  пов’язаних з цим соціальних наслідків. Однак по мірі реалізації 
програми реструктуризації все більшого значення набував регіональний компонент. Це 
було пов’язано з двома обставинами: (а) програма закриття шахт опинилась 
локалізованою в одному регіоні – Донбасі, і в результаті цього (б) негативні наслідки 
соціально-економічного і екологічного характеру переросли в кризу територій.  
 
236. Інституційно, фінансово і організаційно програма реструктуризації вугільної галузі 
спочатку реалізовувалась як програма центру. Для проведення процедур закриття шахт і 
управління фінансами була створена спеціалізована Українська державна компанія по 
реструктуризації (УДКР) з розташуванням в м. Донецьку. УДКР мала систему регіональ-
них управлінь в областях закриття шахт. З метою забезпечення спроможності  
ефективного виконання фізичного закриття шахт УДКР була надана значна організаційна 
самостійність. В її компетенцію до останнього часу входили і соціальні питання, які 
виникали при закритті шахт. В результаті на території ряду областей виникла  
організаційна система, яка почала відігравати роль третьої сили між центром і регіоном. В 
її компетенцію входили і соціальні питання, яки виникали при закритті шахт. Спроба 
вирішити питання регіонального характеру без залучення регіональної і місцевої влади 
закінчилась невдачею і призвела до депресивного стану території. Крім цього, в частині 
функцій  УДКР підмінила  державні органи, які повинні були їх виконувати, не маючи для 
цього достатнього досвіду та фінансування. 
 
237. До важливих здобутків практичної реалізації програми реструктуризації вугільної 
галузі слід віднести: 
• Визначення необхідності обов’язкового залучення органів регіональної і місцевої 

влади до вирішення питань, які торкаються конкретних територій. Взаємодія центру 
і регіону повинна носити в повному розумінні партнерський характер. Функція 
узгодження рішень центральної влади, яка  приділялася регіональній і місцевій владі 
при проведенні реструктуризації вугільної галузі, є досить вузькою для її фактичної 
ролі у вирішенні важливих питань територій.   

• Роль регіонального рівня повинна бути підкріплена відповідним фінансовим 
механізмом. Починаючи з 2003 р., саме в регіон будуть спрямовані трансферти на 
створення робочих місць і передачу соціальних об’єктів у комунальну власність.  

• Поширення повноважень регіональної влади створює на містах зацікавленість в 
акумулюванні коштів місцевих бюджетів для вирішення проблем. Прикладом може 
служити активна політика в цьому напрямку Донецької обласної адміністрації. Саме 
на місцях можливим є прийняття індивідуальних та нестандартних рішень, які 
дозволяють найбільш ефективно використовувати кошти для одержання хороших 
результатів. 

• Досвід реструктуризації вуглевидобувного сектора вказує на необхідність 
формування окремого розділу, присвяченого даній тематиці, в складі довго- та 
короткострокових програм соціально-економічного розвитку територій в ув’язці зі 
стратегічними планами областей та адміністративних одиниць. Процес 
програмування мав би бути посилений і спрямований за принципом “знизу-вгору”, 
максимально розвиваючи та підтримуючи місцеві ініціативи, що продукуються за 
участю недержавного, громадського сектора. 

• Одним із слабких місць нинішньої практики реструктуризації вугільної 
промисловості є істотна недостатність інформаційних зв'язків центральної та 
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місцевої влади з мешканцями шахтарських селищ. Звідси - нерозуміння і негативне 
ставлення населення до конкретних заходів і до політики реформ в цілому. 
Ліквідація інформаційного розриву вимагає найшвидшого створення широкої 
мережі інформування населення про майбутнє їхніх поселень, можливості 
працевлаштування або міграції на інші території, а також налагодження дієвого 
зворотного зв'язку між населенням і органами влади. 

 
Висновки та рекомендації 

 
238. Регіональна політика починає відігравати все зростаючу роль у вирішенні не тільки 
місцевих, але і загальнодержавних проблем. Як показало дослідження, існує невідкладна 
потреба в удосконаленні законодавчої та інституційної бази та безпосередньо самої 
практики її реалізації. 
 
239. Забезпечення законодавчої бази. Потребують законодавчого вирішення ряд питань: 
• Загальні принципи регіональної політики (включаючи питання визначення змісту та 

узгодження цілей і завдань, переліку і сфер застосування методів регулювання, 
джерел фінансування і методів контролю за використанням коштів державного та 
місцевих бюджетів). 

• Типологізація регіонів для цілей державного регулювання. 
• Принципи і методи державної підтримки регіонів різних типів: слаборозвинуті, 

депресивні, прикордонні, особливі зони. 
• Порядок розробки і реалізації державної стратегії регіонального розвитку та 

регіональних стратегій розвитку. 
Кожне з питань має бути законодавчо оформлене або окремими законами або пакетами 
відповідних нормативних актів. З нашого погляду роль державного регулювання 
територіального розвитку в різних сферах діяльності, склад системи регулювання, методи 
і порядок взаємодії елементів цієї системи мають бути визначені окремим Законом "Про 
основні засади формування та реалізації державної регіональної політики". 
 
240. Удосконалення інституційної структури. Потрібно чітко визначити орган 
центральної виконавчої влади, що відповідатиме за розробку та впровадження 
регіональної політики, як це передбачено Указом Президента України від 25.05.01 р.  
№ 341/2001. Сьогодні в державі діє велика кількість установ, які займаються 
різноманітною діяльністю без належної координації. Наприклад, у ряді країн, які є 
кандидатами на вступ до ЄС, створені міністерства з регіональної та місцевої політики, а 
при них - агентства регіонального розвитку, які координують економічний розвиток 
регіонів.  
При місцевих державних адміністраціях доцільно утворити громадські ради, до складу 
яких можуть входити представники політичних партій, громадських організацій, вчені, 
підприємці, представники ЗМІ – все це розширить участь громадськості у прийнятті 
державних рішень. 
 
241. Поліпшення механізму координації дій центру та регіонів. Самі регіони повинні 
відігравати більш активну роль у визначенні потенційних джерел економічної діяльності 
та зростання, а також у зміцненні чинників, що дають позитивний імпульс для місцевого 
розвитку (людські ресурси, інвестиційний потенціал, здатність до використання ресурсів, 
інституції, ефективне управління та соціальний капітал). За допомогою широких 
консультацій і розвитку партнерства між регіональними і місцевими структурами, а також 
між державним та приватним секторами регіони мають виробити стратегію просування в 
напрямку економічного зростання. Важливо підштовхнути регіони до пошуку своїх 
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власних рішень, замість очікування змін згори. Необхідно істотно поліпшити механізми 
координації дій центру та регіонів. 
 
242. Прийняття рішень про підтримку "центром" окремого регіону. На державному 
рівні ця можливість реалізується як державна селективна підтримка окремих регіонів, що 
передбачає організацію та проведення центральними органами виконавчої влади дій 
політичного, правового, соціального, фінансового, економічного та іншого характеру. 
Напрямками державної підтримки можуть бути: 
• стимулювання (в тому числі ресурсами) розвитку тих територій, які за об'єктивними 

причинами не можуть функціонувати в режимі саморозвитку; 
• створення  умов для виникнення і функціонування державно значущих потенційних 

"точок зростання"; 
 оперативне реагування на виникнення зон лиха. 

 
243. Трансфертна політика та розвиток мереж соціального захисту. Замість 
безсистемних фінансових інтервенцій для задоволення потреб жителів депресивних або 
відстаючих регіонів, потрібно задовольняти ці потреби через досконалу систему 
вирівнюючих трансфертів до конкретних територіальних одиниць або через 
загальнонаціональну систему соціального захисту. Належно розроблений механізм 
вирівнювання не лише допомагає вирішувати проблеми відмінностей у розвитку регіонів, 
але й відмінностей у межах одного регіону. Такі системи повинні забезпечувати надання 
базового рівня послуг в однаковій формі в усіх регіонах. 
 
244. Посилення фінансової підзвітності та здатності регіонів мобілізувати ресурси. 
Внаслідок зростання підтримки державою місцевих ініціатив по розробці та 
впровадженню регіональних програм, необхідно щоб фінансова діяльність на місцях була 
чітко визначеною та прозорою, усі ресурси відображались у бюджеті, щоб можна було 
забезпечити підзвітність регіональних структур. Також мають бути створені всі умови для 
використання місцевої ресурсної бази, оскільки відсутність альтернативних  джерел, крім 
трансфертів із центру, буде стримувати місцеву ініціативу. 
 
245. Формування прозорої системи розподілу державних інвестицій. Досить часто 
державні інвестиції спрямовуються в ті регіони, які мають кращі показники діяльності. В 
тої же час бідніші регіони отримують їх в незначних обсягах. Необхідно, щоб принцип 
розподілу таких ресурсів був прозорим і об’єктивним. Таким механізмом може стати 
укладання “контракт-планів” між регіонами і центром. Це може стати реальним за таких 
умови: а) плани повинні розробляти регіони з використанням широких консультацій, 
громадських обговорень; б) сума, призначена для такого механізму трансфертів, має бути 
обґрунтованою; в) повинні бути встановлені дуже чіткі критерії розподілу таких ресурсів.  
 
246. Покращення загального інвестиційного клімату замість інвестування у 
спеціальні зони. Найефективнішим шляхом залучення інвестицій є покращення 
економічного середовища, що передбачає зменшення дискреційних втручань держави, 
дерегуляцію, системні гарантії щодо дотримання законів і нормативно-правових актів, 
зменшення витрат на підприємницьку діяльність, забезпечення стабільної економіко-
політичної ситуації. Є сумніви, що діяльність, стимульована створенням спеціальних 
економічних зон, буде достатньою, щоб компенсувати спотворення економіки і 
зменшення фіскальних надходжень, а також усунути потенційну можливість посилення 
корупції. Їх позитивна роль на сьогодні зводиться до нейтралізації негативних наслідків 
існуючої системи оподаткування, яка не стимулює інвестиційну діяльність. 
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247. Розробка та реалізація політики розвитку підприємництва. Інвестування 
значних коштів у депресивні регіони є необхідним, але недостатнім для вирішення питань 
депресивних регіонів. Часто якісна підтримка малих і середніх підприємств може істотно 
змінити економічні показники територій, які раніше вважались мало перспективними з 
погляду економічного розвитку. Це вказує на те, що самі регіони можуть значною мірою  
впливати на свої соціально-економічні успіхи. Важливими є заходи, спрямовані на 
зниження вартості підприємництва, створення однакових умов для діяльності малого та 
великого бізнесу. Істотно може допомогти розробка місцевих програм розвитку бізнесу і 
контроль за їх реалізацією, організація навчання, підтримка в запровадженні нових 
технологій та інновацій, формування мережі фондів, що допоможуть залучити кошти для 
вступу в бізнес. 
 
248. Сприяння соціальній активності населення. Зниження адаптаційних можливостей 
мешканців обстежених територій безпосередньо пов'язано з наростаючою апатією 
населення при високому рівні очікування підтримки з боку держави і органів місцевого 
самоврядування. Соціальна активність населення виявляється в основному як реакція на 
кризову ситуацію, часто в гострих формах громадянської непокори і соціального 
протесту. У зв'язку з цим необхідним інструментом програми реструктуризації вугільної 
галузі стає забезпечення соціального діалогу між владою різних рівнів, громадськими 
організаціями, трудовими колективами і населенням, підтримка розвитку численних 
недержавних організацій, націлених на соціальну активізацію населення в конструктивній 
формі, що може сприяти економічному і соціальному підйому депресивних територій. 
 

2.2. Підтримуваний місцевими громадами розвиток  
 

Учасники обговорень 
 

249. В процесі даного дослідження обговорення проблеми розвитку місцевих громад 
проводилося зі всіма сторонами: представниками різного роду недержавних громадських 
організацій, місцевими органами влади та населенням. На сьогодні всі вони досить 
позитивно ставляться до ідеї активізації підтримки розвитку територій з боку місцевих 
громад. В цьому вони бачать можливості залучення додаткової енергії самоорганізації 
населення до вирішення кризових питань, в першу чергу, територій де відбувається 
закриття шахт.  
 
250. Позитивним є те, що всі учасники обговорень виказують зацікавленість у виявленні і 
подоланні перешкод в розвитку самоорганізації населення. Представники Агентства 
регіонального розвитку “Донбас” (м. Донецьк),  Південно-Східний Центр регіонального та 
муніципального розвитку (м. Луганськ), деякі з місцевих громад  вбачають головні 
проблеми, по-перше, у відсутності реального фінансування для продовження успішних 
проектів та перенесення досвіду на інші шахтарські території; по-друге, у низькому рівні 
активності з боку населення шахтарських міст, що обумовлює необхідність зовнішньої 
підтримки. 
 
251. Представники проекту “Соціально-економічного відродження Донбасу” (DFID), 
кредитні спілки, бізнес-інкубатори та бізнес-центри звертають увагу на недостатню 
законодавчу базу, на яку могли б опиратися в своїй діяльності. Наявність спеціального 
законодавства надала б громадянам більше повноважень і впевненості в своїх діях, що 
сприяло б їх більш активним діям у подоланні негативних соціально-економічних 
наслідків реструктуризації вугільної промисловості. 
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252. В результаті зустрічей з представниками місцевої влади склалося враження, що в 
органах влади ще не сформувалася чітка позиція щодо дій місцевих громад і їх 
самоорганізації. Там, де керівники місцевої влади усвідомлюють значення розвитку 
громадських ініціатив, вони реалізуються з більшою ефективністю. 
 

Досвід самоорганізації населення та проекти  
підтримки громадських ініціатив 

 
253. Дослідження проблеми розвитку, підтримуваного місцевими громадами, обумовлено 
такими причинами. По-перше, в контексті пом’якшення соціальних наслідків 
реструктуризації вугільної промисловості чомусь занадто малу увагу було приділено  
потенційно найпотужнішій силі позитивних зрушень, модератору кризових явищ – 
практикам самоорганізації населення – з одного боку, та організаційній, фінансовій та 
іншій підтримці розвитку місцевих ініціатив – з іншого. По-друге, відомо, що на протязі 
шести років реструктуризації було проведено низку заходів з підтримки громадських 
ініціатив різними структурами, але не було зроблено спроби втілити в життя досягнення 
окремих проектів та розробити на їх ґрунті комплекс рекомендацій щодо покращання 
стратегії розвитку громад в шахтарських містах Донбасу. Підтримка громадських 
ініціатив є важливою часткою загальних зусиль регіонів щодо пом’якшення негативних 
соціальних наслідків, що супроводжують закриття шахт.  
 
254. Оцінку діяльності різних суб’єктів розвитку шахтарських громад необхідно 
здійснювати в контексті історичного соціокультурного середовища регіону Донбасу, що 
формувалося в ході злиття різних культурних традицій, притаманних багатоманітним 
переселенцям з інших територій (Західної та Південної України, Росії, тощо). Історична 
соціальна культура регіону серед іншого характеризується такими рисами як 
партикуляризм, патерналізм, орієнтація на зовнішню підтримку, соціально-політичний  
конформізм. За радянської доби традиційні риси було підсилено монопольною роллю 
держави у вирішенні соціальних проблем населення. Нарешті   протягом останніх десяти 
років загальна економічна криза, а також несприятливі соціальні умови, викликані 
процесами реструктуризації вугільних підприємств в регіоні, сприяли тому, що соціальне 
середовище ставало все більш дезінтегрованим, соціальний капітал мешканців малих 
шахтарських міст накопичувався в рамках вузьких сімейних відношень, неформальних 
стосунків між громадянами та окремих громадян з органами влади. 
 
255. Основними суб’єктами розвитку громад шахтарських міст виступають: населення, 
об’єднане в різні групи (власне місцеві громади); органи місцевого самоврядування; 
організації, які своєю діяльністю покликані надавати допомогу громадському розвитку 
(НДО); адміністративні та спеціальні державні структури (наприклад УДКР, Фонд 
соціальних інвестицій), створені цілеспрямовано чи заради сприяння подоланню 
негативних соціальних наслідків реструктуризації вугільної промисловості та надання в 
цьому допомоги місцевим громадам.  
 
256. Основною проблемою розвитку місцевих громад є відсутність взаємної узгодженості 
та координованості дій поміж названими вище суб’єктами. Так, проекти, що 
реалізовувались Світовим банком та Департаментом міжнародного розвитку, на самому 
початку процесу реструктуризації вугільної промисловості, не зосереджували уваги на 
тісній взаємодії з органами місцевої адміністративної влади. Останні, в свою чергу, якщо і 
брали участь в реалізації цих проектів, то з осторогою відносились як до міжнародних 
донорських структур, так і до організацій недержавного сектора. Таке відношення  багато 
в чому існує й зараз, тим більше, що деякі  організації нового сектора встигли розчарувати 
представників владних структур. Організації, які, серед іншого, були покликані 
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організаційно та фінансово сприяти пом’якшенню соціальних наслідків реструктуризації, 
часто ігнорували програми розвитку, запропоновані органами місцевої влади. Врешті й 
населення шахтарських міст в широкому загалі було  усунуто від епіцентрів сприяння 
розвитку громад. Це й обумовило розвиток стихійної та девіантної практики  
самоорганізації населення, полишеного на самовиживання. 
  
257. Серед причин такої ситуації є, на наш погляд, є дві взаємопов’язані причини:  
 Історична нерозвиненість культури комунітарної дії як серед переважної більшості 

населення   шахтарських міст, так і серед представників місцевих адміністративних 
структур. Найбільший ступінь інертності притаманний місцевим громадам як  
організованій форми взаємодії. Але  для населення шахтарських міст є більш 
притаманною стихійна тактика самоорганізації. Так, за результатами соціологічного 
дослідження2 в поселенні “Сєверний” (шахта “Панфіловська”, м. Донецьк) більшість 
респондентів (64%) в останні 1-2 роки за власним бажанням об’єднались для 
спільного рішення гострих соціальних проблем, задоволення потреби в спілкуванні 
тощо. Так, спільно  святкували знаменні дати і урочисті події 33% опитаних, 
благоустроєм території поселення займались 28% респондентів, ремонтні та інші 
неоплачувані роботи по місцю мешкання виконували 26% учасників опитування, в 
безоплатному взаємообміні послугами брали участь 26% респондентів. Але дуже 
часто така практика набуває девіантного характеру, наприклад випадки 
розграбування населенням занедбаних об’єктів комунальної чи державної власності, 
утворення стихійних вугільних копалень тощо. Це свідчить ще раз про необхідність 
існування на даному етапі зовнішньої організуючої сили. Згідно з поглядами 
окремих експертів, громади, полишені на самостійний розвиток без зовнішнього 
стимулювання, не здатні на серйозні зрушення щодо плідної самоорганізації.  

 Слабка забезпеченість органів місцевого самоврядування та місцевих громад  
фінансовими засобами на вирішення навіть негайних проблем, не кажучи вже про 
вирішення  стратегічних проблем. Існуючий зараз механізм фінансування передбачає 
УДКР як структуру, що здійснює фінансування на основі планів, складених органами 
місцевого самоврядування. Експерти стверджують, що такий механізм не завжди 
функціонує належним чином, є прецеденти, коли УДКР недофінансовує заходи,   
пов’язані з соціальними проблемами ліквідації шахт.  

 
258. Організації, чия діяльність пов’язана з розвитком місцевих громад, можна поділити 
на: 
 організації, чиї проекти отримували чи продовжують отримувати фінансування 

крупних міжнародних донорських структур, які безпосередньо брали або беруть  
участь у розв’язанні зазначеної проблеми через цільові програми, що реалізуються   
на території України. До них можна віднести проекти колишнього представництва 
фонду Know-How (Велика Британія); проекти, що фінансувались в рамках 
Європейської ініціативи технічної допомоги TACIS;  проекти, підтримувані та 
реалізовані представництвом Міністерства з міжнародного розвитку Великої 
Британії (DFID);  

 НДО, що працюють в рамках комплексних проектів підтримки місцевих громад, 
серед яких можна виділити Агентство регіонального розвитку “Донбас”, Південно-
Східний Центр регіонального і муніципального розвитку. Існує також низка НДО 
більш вузького профілю, що сприяють утворенню певної інфраструктури діяльності 
місцевих громад, або діяльність яких спрямована на покращання окремих сторін 

                                                 
2 Социальная экономика как средство выживания населения в районах закрытия шахт. Экономические 
проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. науч. тр./ НАН Украины, Ин-т экономики  
пром-сти. – Донецк, 2000. – С.161-167.  
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життя громад (благоустрій території,   перенавчання, медичні послуги, соціальний 
захист окремих груп населення тощо).  

 
259. Пропонуємо стислий огляд проектів та програм, реалізованих деякими із зазначених 
організацій. 
 
Проекти, що реалізовувались Агентством регіонального розвитку «Донбас» в рамках 
напрямку розвитку громад, місцевих ініціатив:  
“Соціальна адаптація шахтарів і членів їх сімей та підтримка розвитку громад в їх 
селищах” (1999–2000 р.): 
 Надано 850 консультацій щодо створення власного бізнесу. 
 Підготовлені описи 7 шахтарських територій (Програми дослідження проблемних 

зон шахтарських територій): селища Кам’янка, Максимовка, Часниково, Замковка 
(Стаханов), Червона зірка, Першотравневе (Пролетарський район Донецька), 
Грузько-Зорянка.   

 За час роботи проекту було охоплено перенавчанням 90 колишніх шахтарів, з яких 
81 працевлаштовані. Програма перенавчання охоплювала напрямки стратегії 
розвитку малого бізнесу, правові основи підприємництва, основи менеджменту, 
податки в Україні, фінансовий менеджмент, основи маркетингу, етика ділового 
спілкування, основи комп’ютерної грамотності і бізнес-планування. 

 
“Комунікативне місто та регіональний розвиток” (1998–1999 р.) 
Інформаційний проект, що мав на меті проведення соціологічного дослідження для 
визначення рівня обізнаності жителів малих шахтарських міст Донецької області про 
діяльність органів місцевої влади. Результати опитування було використано в розробці 
рекомендацій щодо поліпшення ефективності діяльності службовців місцевих 
адміністративних органів та місцевих рад по відношенню до громад.   
 
“Дослідження соціальних проблем шахтарських поселень та схильності мешканців 
регіону до самоорганізації” (1999–2000 р.)  
Головною метою проекту було ранжирування територіальних проблем за ступенем їх 
невідкладності та визначення місцевих лідерів з метою їх подальшого тренування з 
навичок місцевого самоврядування. Було накреслено низку міні-проектів, що могли бути 
виконані силами громад; розроблено рекомендації для органів місцевого самоврядування 
щодо планування територіального розвитку та заходів соціальної реабілітації 
 
“Захист та лобіювання інтересів місцевого самоврядування в Донбаському регіоні” 
(1999–2000 р.) 
За результатами проекту було розроблено модель захисту інтересів місцевого 
самоврядування в малих шахтарських селищах.   
 
“Модель виживання місцевої громади” (2000–2001 р.) 
В рамках проекту було продовжено роботу щодо розробки компонентів програми 
місцевих ініціатив з 8 громадами в двох пілотних шахтарських місцевостях Донецької та 
Луганської областей.     
 
“Розбудова стратегій локального розвитку в Україні з використанням польського 
досвіду” (січень-грудень 2001 р.) 
Проект мав на меті залучення польського досвіду розробки програм місцевого 
самоврядування в шахтарських містах. За результатами місцева влада може отримати 
методологію створення стратегій локального розвитку.  
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“Модель розвитку місцевої громади” (2000–2003 р.) 
Проект передбачає створення “Громадянських центрів”. Ініціатива спрямована на 
розвиток навичок самоорганізації населення, взаємної допомоги, спілкування. Розробники 
звернулись з ініціативою майбутнього використовування цих центрів як агенцій 
територіального розвитку.  
 
260. Зауважуємо, що досягнення  громад, які брали участь в окремих напрямках роботи у 
період здійснення проектів, можна вважати цілком позитивними, оскільки проекти 
Агентства стосувалися вельми актуальних для громад питань: розвитку культури 
підприємництва серед населення;  навчання навичкам самоорганізації громади з багатьох 
напрямків, зокрема благоустрою території, поліпшення інфраструктури соціальних 
послуг, практики взаємодопомоги. Оцінюючи досягнення проектів, потрібно, на наш 
погляд, врахувати такі фактори, як відсутність вчасного та довготривалого фінансування 
проектів, а також зазначені вже недостатні підтримка та розуміння необхідності сприяння 
розвитку самоорганізації, місцевого самоврядування з боку місцевої виконавчої влади. 
Тому дуже часто розроблені та перевірені на практиці проекти не отримували свого 
продовження в інших шахтарських містах. Накопичений позитивний досвід саме 
первинних навичок організації населення може бути цілком перенесений на нові 
території, де відбувається закриття шахт. 
 
261. Огляд ініціатив у рамках проектів, підтримуваних Департаментом 
міжнародного розвитку Великої Британії. Програми, спрямовані на підтримку 
самоорганізації населення за рахунок фінансування з боку DFID,  були розпочаті з 1996 р., 
що співпало з початком процесу реструктуризації вугільної галузі. Паралельно з цим і в 
тому ж напрямку вугільним пілотним проектом Світового банку була запропонована 
модель закриття шахти на основі фінансування як фізичного, так і соціального аспектів 
закриття. Серед низки інших заходів з підтримки членів місцевих громад цей проект 
містив надання одноразової фінансової допомоги як дотації на зайнятість. Розмір 
допомоги становив $600 та був спрямований на стимулювання роботодавців наймати  
звільнених шахтарів або на підтримку їх самозайнятості. Проте цю програму було 
припинено, коли дотацію було нечесним шляхом використано для інших цілей. 
 
262. На другому етапі було прийнято рішення щодо розробки дизайну проектів, які   
передбачали перенесення основного акценту на розвиток жіночих ініціатив як одну з 
рушійних сил в умовах дезадаптації (дисфункціональної поведінки, трудової міграції  
тощо) чоловічого населення шахтарських міст. Разом із центрами зайнятості працівники 
проектів провели 3-денні тренінгові програми з бізнес-планування та фінансового 
менеджменту. По закінченні тренінгових програм їх учасники складали реальні бізнес-
плани, що потім були подані на розгляд Центрам зайнятості для визначення  можливості 
надання фінансового гранту на їх реалізацію. За 22 місяці існування проектів 12000 жінок 
пройшли тренінгові програми та близько 1000 з них розпочали власну справу, з яких  
близько двох третин отримали фінансову допомогу в рамках державної програми Центра 
зайнятості.  
 
263. Наступний проект – “Розвиток суспільних ініціатив”, що реалізувався з лютого 2001 
по серпень 2002 р., передбачав стимулювання розвитку підприємництва та розвиток 
самозайнятості (робота з соціально незахищеними верствами населення та безробітними, 
що стоять на обліку в Державному центрі зайнятості), а також створення НДО, які  стали б 
осередками розвитку громад. За час здійснення проекту було створено 11 НДО; 9 333 
особи пройшли тренінгові програми в таких містах Донецької області, як Тельманово, 
Углєдар, Новий світ, Сніжне, Єнакієве, Торез, Шахтарськ, Харцизьк, Кіровське, 
Добропілля, Білозерське, Красний Лиман, Донецьк. НДО співпрацюють з державними та 
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районними адміністративними структурами, Центрами зайнятості, Центрами соціальних 
служб для молоді. У вересні 2002 р. було створено Асоціацію НДО, що отримала назву 
Асоціація соціального та економічного партнерства. 
 
264. Виконані проекти дали значні позитивні результати. Цікавим є обраний ракурс 
надання допомоги у практиці самоорганізації. Серед позитивних досягнень проектів 
потрібно також зазначити налагоджені взаємовідносини з керівними органами обласних 
адміністрацій в Луганській та Донецькій областях, а також з місцевою владою в окремих 
містах. Цей здобуток може бути ефективно застосований в наступних проектах на інших 
територіях, чому сприятиме надбане позитивне реноме робочої групи, яка діяла за 
підтримкою DFID. Окрім того, перенесення досвіду підтримки жіночої ініціативи 
можливе, на наш погляд, на інші групи населення. Як зазначали і експерти проекту 
“Розвитку громадських ініціатив”, кількість чоловіків, що зацікавлені в програмах 
практичного навчання, стала помітно збільшуватись   протягом останнього часу. 
 

Інституційне підґрунтя діяльності громад 
 

265. Інфраструктура діяльності громад  є досить різноманітною. На сьогодні відомо про 
існування чи планування створення таких  інституцій   громадського розвитку.  
• Громадські центри. Механізм їх існування   було адаптовано до регіональних умов 

експертами Агентства регіонального розвитку “Донбас”. Він передбачає існування 
осередку місцевих громадських ініціатив, що діють здебільшого на базі колишніх 
центрів культури. Серед головних завдань є наступні: ознайомлення з 
інформаційними матеріалами, кваліфікована консультація, групові форми навчання. 
Як відомо, громадські центри знаходяться в стані проектування. 

• Клубна робота. Також ініціатива Агентства регіонального розвитку “Донбас”, 
спрямована на групові форми пошуку роботи та розробку технологій 
працевлаштування через надання психологічної і практичної  допомоги безробітним 
тієї чи іншої громади (навчання розробки бізнес-планів, пошук роботи). 

• Інтернет – центр підтримки соціальних ініціатив. Нещодавно створений центр 
(2001 р., м. Донецьк, Пролетарський район), що акумулює дані про можливості 
працевлаштування в місті та розміщує їх на електронній сторінці. Діяльність Центру 
також спрямована на розробку моделей альтернативних технологій адаптації 
звільнених шахтарів та членів їх родин. 

• Тренінговий Центр та Школа підприємництва. Передбачають навчання 
організаційним навичкам ведення власної справи. За час діяльності було 
перенавчено згідно з інформаційним профілем Агентства регіонального розвитку 
“Донбас”, 115 осіб. 40 безробітних з Донецької та Луганської області розпочали 
підприємницьку діяльність. 148 осіб з числа звільнених шахтарів були 
працевлаштовані. Надана допомога в складанні бізнес-планів для 60 осіб. 

• Центри соціальної адаптації. Сьогодні в Луганській області, зі слів експерта, 
функціонує один із колишніх шести  Центрів соціальної адаптації, створених в 
рамках проекту TACIS  в м. Свердловськ. Існує також низка центрів соціальної 
адаптації, створених під егідою Агентства регіонального розвитку “Донбас”. 
Основним призначенням центрів виступають консультативна, акумулятивна функції, 
а також функція лобіювання інтересів місцевих громад. Центри збирають 
інформацію про існуючу ситуацію на території, розробляють програми для місцевих 
органів самоврядування та надають консультації. Існують у правовому полі 
недержавних об’єднань громадян. 

• Кредитні спілки та бізнес-інкубатори, бізнес-центри. Згідно з експертними 
оцінками, кредитні спілки є одним з найефективніших напрямків допомоги розвитку 
громад. З одного боку, вони несуть суто практичну функцію фінансової допомоги, а 
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з другого боку – сприяють засвоєнню навичок управління фінансовими потоками 
серед населення. Так, при сприянні проекту “Розвиток громадських ініціатив” 
(DFID) було створено 11 кредитних спілок, членами яких є 677 чоловік. Доречним є 
відкриття відділень кредитних союзів в найбільш віддалених поселеннях 
шахтарських територій. Відсутність компоненту мікрокредитування та сприятливих 
умов бізнес-інкубації обумовили багато в чому неконструктивність проекту TACIS 
(створення Центрів соціальної адаптації, див. вище). По-перше, проект TACIS був 
сконцентрований на тренінговій складовій без належної уваги до стимулювання 
подальшої трансформації набутого населенням досвіду в реальну практику. По-
друге, створені в рамках проекту Центри Соціальної адаптації не мали юридично 
закріпленого статусу та розробленої програми довготривалого розвитку. Саме тому 
по закінченні фінансування в рамках проекту центри поступово втрачали 
стабільність, з часом припинили свою діяльність. По-третє, значна частина 
бюджетних коштів в рамках цього проекту була спрямована на оплату роботи 
міжнародних консультантів, і за оцінками, лише третина  бюджетних коштів була 
витрачена на функціонування центрів. По-четверте, невдале територіальне 
розміщення центрів спричинило поступовий зріст небажання значної частини 
мешканців віддалених селищ миритися з необхідністю долати далеку відстань, щоб   
доїхати до будь-якого з центрів. Саме тому ми наголошуємо на важливості існування 
трьохкомпонентної цілісної системи: тренінгові програми – кредитна спілка – 
бізнес-інкубація. 

 
266. Згідно з поглядами окремих експертів, наявна кількість кредитних спілок є занадто 
малою. Так, в розрахунку на 6000 мешканців громади потрібно 2 –3  кредитні спілки . 
Прикладом   може бути досвід кредитних спілок в містах Сніжне (280 кредитів протягом 
2002 р.), Єнакієве (190) та Новий світ (140)3, м. Донецьк Кредитна спілка “Схід” (100). 
 
267. Діяльність бізнес-інкубаторів повинна бути тісно пов’язаною з діяльністю кредитних 
спілок. В бізнес-інкубатор звертаються переважною більшістю ті, хто вже знає, як їм 
вести справу, але потребують фінансової допомоги (кредитна спілка) та сприятливих умов 
праці (саме бізнес-інкубатор). Там, де бізнес-інкубатори знаходяться ще в початковому 
періоді свого існування, бюджетна фінансова підтримка є необхідною. Наприклад, досвід 
роботи бізнес-інкубаторів в республіці Польща свідчить про необхідність виділення 
дотацій з місцевого бюджету на їхню підтримку. В середньому бізнес-інкубатор потребує 
до трьох років можливої бюджетної підтримки, тобто доти, поки не перейде на 
самофінансування 
 

Законодавчі засади функціонування громад 
 

268. Громади створюються та функціонують в рамках двох базових законів України:  
Закону “Про об’єднання громадян” і Закону “Про органи самоорганізації населення”. 
Згідно з першим законом, міська територіальна громада може набувати статусу 
об’єднання громадян і таким чином отримувати увесь спектр переваг неприбуткової 
недержавної організації. Згідно з другим законом, створення територіального комітету 
відбувається за допомогою проведення зборів, на яких повинна бути присутня 
щонайменше половина членів територіальної громади. Протокол засідання зборів 
передається потім до виконавчих органів відповідної місцевої одиниці, які і 
конституюють нову територіальну громаду. Існування такої нормативної бази може 
здаватись на перший погляд ускладнюючим фактором розвитку місцевої громади. Деякі 
експерти, навпаки вбачають в цьому позитивний чинник. Так, згідно  з першим законом, 

                                                 
3 Дані проекту “Розвиток громадських ініціатив” на вересень 2002 року. 
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громада вперше має змогу усвідомити себе як певну територіальну цілісність, отримати 
необхідний набір повноважень (наприклад створення приватних підприємств). Він надає 
певну базу, в тому числі організаційну, досвідну, що потім може бути трансформована в 
більш системну   самоорганізацію. Закон “Про органи самоорганізації населення” вже 
передбачає передачу територіальній громаді частини повноважень державних органів так 
само, як і пропорційну їм відповідальність.  
 
269. Як приклад реалізації можливостей, які надають перелічені закони, можна 
розглядати проект розвитку місцевої громади м. Стаханов. На базі районного 
територіального розподілу міста створено 14 територіальних одиниць, кожна з яких 
оформлена як громадська організація. Всі проекти, перелічені вище в огляді результатів 
діяльності Агентства регіонального розвитку “Донбас”, було реалізовано в рамках 
діяльності місцевих громад саме громадськими організаціями. Однак, згідно з висновками 
експертів, місцеві громади часто квапляться з проведенням установчих зборів та 
створенням територіального комітету через небажання брати на себе занадто багато 
відповідальності. Більшість з місцевих громад ще не готові організаційно до подібних 
кроків; відповідні установки та практика ще не набули стабільності та не мають механізму 
самовідтворення.  
 
270. Враховуючи роль громади в підтримці розвитку територій, необхідно поступово 
розвивати  навички її самоорганізації та навчати активні групи населення фінансовому 
менеджменту. Тим більше, що за останні шість років окремі громади вже пройшли етапи 
початкового становлення і можуть брати на себе більшу відповідальність. Розширення 
правової обізнаності членів громад, наповнення законодавчих гарантій реальним змістом 
та дійсна фінансова підтримка ініційованих на містах проектів може істотно прискорити 
формування культури комунітарної дії.  
 
271. З погляду експертів, чинне законодавство,  хоча і є прийнятним для функціонування 
громад, однак є недостатнім. Так, практика проекту “Розвиток громадських ініціатив” 
продемонструвала ефективність механізму залучення НДО для професійної підтримки 
розвитку громад. Для того, щоб чітко визначити параметри взаємодії трьох діючих 
складових цього процесу – органів місцевого самоврядування, НДО та держави - потрібен 
закон “Про соціальне замовлення”. 
 
272. В той же час окремі експерти висловлюються в підтримку схеми, за якою місцеві 
громади створюються та функціонують більш як неформальні структури. Діяльність таких 
громад  повинна здійснюватись  в рамках окремого нормативного акту, що окреслював би 
умови створення та функціонування громади на визначених засадах. Проте, що хоча 
подібна практика і має місце в деяких західноєвропейських країнах,  вітчизняні умови 
(соціально-економічні, соціокультурні, правові тощо) унеможливлюють ефективне 
застосування подібних схем. Саме чітко означена організаційна структура громади та її 
закріплений правовий статус реально виступають зовнішніми гарантами довготривалої 
діяльності громади.  

 
Висновки та рекомендації. 

 
273. Практику самоорганізації населення можна розглядати як один із найефективніших 
природних механізмів пом’якшення соціальних наслідків реструктуризації шахт. Розвиток 
культури комунітарної дії, на необхідність якої було наголошено в першій частині даного 
розділу, можна забезпечити за умов поєднання комплексної практики діяльності суб’єктів 
розвитку громади із залученням усіх відповідних сторін. 
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274. Аналіз ситуації демонструє, що поява в процесі реструктуризації вугільної 
промисловості, так званої  петлі кризи, була спровокована, серед іншого, безсистемністю 
рішень, які приймались всіма учасниками процесу. Це дає підстави стверджувати, що 
подальша робота з розвитку громадських ініціатив повинна бути укладена в чіткій 
механізм взаємодії усіх зацікавлених сторін. Обов’язки координації роботи механізму 
співпраці має взяти на себе структура з відповідним досвідом. Серед головних завдань 
такої структури повинні бути:  
• розробка єдиної стратегії громадського розвитку з адаптацією до умов конкретних 

територій;  
• налагодження співпраці з іншими програмами підтримки місцевих ініціатив ; 
• здійснення моніторингу реалізації проектів.  
Подібну діяльність здійснювало Агентство регіонального розвитку “Донбас”, 
співпрацівники якого накопичили успішний досвід реалізації програм розвитку 
громадських ініціатив. Концепцію та механізм, що були опрацьовані фахівцями Агентства 
у восьми пілотних громадах, на наш погляд, можна було б використати на інших 
територіях Донецької та Луганської областей. Вони мають розгалужену мережу контактів 
та досвід співпраці з громадами, з місцевими та обласним адміністративними органами, 
бізнес-структурами, з одного боку, і міжнародними донорами – з другого.  На 
кваліфіковану організацію, таку як АРР “Донбас”, можна покласти функцію координації 
розвитку громад в Донбаському регіоні.  
    
275. Виправленню недоліків розрізненості дій повинна сприяти також розробка 
стратегічного плану розвитку громад в шахтарських містах Донецької та Луганської 
областей. Такий документ повинен містити такі  компоненти:  
• виділення зон (міст) першочергової інтервенції;  
• розробку скоординованого загального механізму співпраці  різних суб’єктів 

розвитку громад; планування конкретних заходів та відповідного бюджету на їх 
здійснення (державного, окремих спеціальних фондів, міжнародних донорських 
організацій, місцевих джерел).  

Під організаційним супроводженням кваліфікованої НУО, такої як Агентство 
регіонального розвитку “Донбас”, доцільним може бути зібрання таких суб’єктів, як 
представники місцевих громад; органи місцевого самоврядування;  обласні державні 
адміністрації, адміністрації в шахтарських містах; Асоціація кредитних спілок в 
Донецькій (Кредитна спілка “Схід”) та Луганській (Луганська кредитна спілка) областях;  
та програма Соціально-економічного відродження Донбасу. 
 
276. Діюча інфраструктура підтримки громадського розвитку повинна бути підсилена 
розгалуженою мережею кредитних спілок. Зважаючи на консенсусні точки зору декількох 
експертів, що представляли як неурядовий сектор, так і самі кредитні спілки, прийнятна 
кількість кредитних спілок становить 2-3 спілки на 6000 мешканців. Окрім того, доречним 
вважаємо створення комплексного механізму підтримки підприємницьких ініціатив 
представників громади. Це потребує залучення до єдиного механізму таких структур, як 
державні Центри зайнятості, НДО, що надають тренінгові програми, спрямовані на 
навчання бізнес-плануванню, фінансовому менеджменту тощо, також кредитні спілки, 
бізнес-інкубатори. 
    
277. Чинне законодавство необхідно доповнити: 
• В Україні до цих пір нема законодавства, що регулює діяльність недержавних 

неприбуткових організацій. Прийняття такого законодавства сприяло б умовам для 
створення таких організацій “знизу”, а не “зверху”. 

• Закон України “Про кредитні спілки” має визначити нормативне регулювання 
ситуації (санкції та чітке позначення органу, що відповідає за здійснення санкцій), 
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коли одержувач кредиту відмовляється розраховуватися згідно з прийнятими  з 
зобов’язаннями. 

• Потрібен Закон “Про соціальне замовлення”,  який би чітко окреслював 
повноваження організацій в рамках територіальних громад щодо їх фінансування на 
конкурсній основі, спрямованого на вирішення адресних проблем, та надання 
громадам права самостійно укладати договори з органами місцевої влади щодо 
виконання робіт та надання послуг населенню. Потрібно поступово розширювати 
можливе поле самостійної діяльності громад за мінімальним посередництвом 
органів місцевого самоврядування  (безпосереднє розпорядження фінансовими 
коштами, власністю на підлеглій громаді території). 

• Необхідно чітко окреслити правове поле діяльності бізнес-інкубаторів та 
законодавчо закріпити джерела їх фінансування. В даному випадку можна 
скористатись модифікований досвід Польщі, де бізнес-інкубатори фінансуються на 
початковому етапі (перші 2-3 роки) за рахунок коштів місцевого бюджету 
(включаючи  перерозподіл фінансових коштів міжнародних організацій-донорів 
через бюджет міста).  

 
278. Таким чином, можна накреслити інституційну модель громадського розвитку для 
України. Координаційна структура бере на себе відповідальність за розробку 
стратегічного плану розвитку території двох областей шляхом погодження з усіма 
зацікавленими сторонами стратегії розвитку, а також організує подальший моніторинг 
реалізованих проектів. Зі свого боку місцеві громади беруть відповідальність за 
підготовку планів розвитку їх місцевості та виступають як основні суб’єкти фінансового 
планування та розпорядження фінансовими фондами. 
 
279. Розробка загальноприйнятих критеріїв оцінки розвитку громад (можливо декількох 
достатньо гнучких методологій) повинна також сприяти справі координації діяльності 
суб’єктів розвитку. Однією з форм оцінки ефективності може бути проведення 
громадських слухань по результатах реалізації проектів із залученням представників 
громад, органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади. Необхідно 
виробити критерії  оцінки довгострокової діяльності місцевих громад.  
 

2.3. Допомога для влаштування на новому місці роботи 
 

Учасники обговорень 
 
280. В процесі дослідження експерти ознайомилися з точкою зору представників 
ключових організацій, які в тій чи іншій формі беруть участь у вирішенні проблем 
зайнятості працівників, що вивільняються при закритті шахт:  
• Місцеві облдержадміністрації. Переважаюча точка зору – негайно припинити 

масове закриття шахт, оскільки це призводить до соціальної катастрофи, одним із 
проявів якої є безробіття шахтарів.  

• Центри зайнятості. Позитивна оцінка міжнародних проектів створення центрів 
зайнятості і пом’якшення негативних соціальних наслідків реструктуризації 
вугільної галузі. 

• Державна компанія “Укрвуглереструктуризація” (УДКР). В ході обговорення її 
представники зробили наголос на тому, що функція пом’якшення негативних 
соціальних наслідків реструктуризації не є прийнятною для компанії. Для цього слід 
залучати місцеві органи влади, хоча при цьому висловлювались побоювання щодо 
можливості нецільового використання коштів. Але як позитивна відмічалась 
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зростаюча останнім часом активність місцевих органів влади у вирішенні проблеми 
створення нових робочих місць. 

• Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин, м. Луганськ. Науковці 
висловлювали пропозиції щодо поліпшення ситуації з працевлаштуванням шахтарів. 
Але вони вважають, що в першу чергу необхідно розробити  принципово нову 
концепцію процесу закриття шахт в цілому. Звертали також увагу на порушення 
прав працівників при закритті шахт і т. ін.  

• Неурядові організації. Проявляли зацікавленість у можливій підтримці з боку 
Світового банку заходів щодо пом’якшення негативних соціальних наслідків 
закриття шахт. Однак організації змінили ставлення до проектів міжнародної 
допомоги в цій сфері. Їх представники вважають, що проекти не повинні 
обмежуватись перейманням досвіду зарубіжних країн і наданням консалтингових 
послуг.  

 
Ситуація із зайнятістю в регіоні Донбасу 

 
281. Підґрунтя проблеми. Проблема працевлаштування працівників, що вивільняються в 
результаті реструктуризації вугільної промисловості, не є винятковою тільки для України. 
Подібні процеси відбувалися і відбуваються у багатьох західних країнах, які мають 
розвинуті вугільні сектори. Але на відміну від України в цих країнах процеси 
реструктуризації реалізовувались в умовах стабільної економіки, що дало можливість 
створити ефективну систему соціального захисту працівників, які вивільнялись, а також 
безліч інших дієвих механізмів для пом’якшення ситуації в регіонах закриття шахт. В 
Україні процеси реструктуризації співпали із загальною економічною кризою і 
формуванням атрибутів незалежної держави. За цих умов регіони, де закривались шахти, 
були залишені практично без підтримки з боку центральної влади і опинились один на 
один з проблемами.  
 
282. Офіційні дані не відображають реальну ситуацію з працевлаштуванням  шахтарів і 
станом ринку праці. Підтверджують це результати обстеження робочої сили у Луганській 
області, що були проведені Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин в 
рамках проекту  TACIS. Вони демонструють значний розрив між офіційними даними для 
регіонів, де проводилось обстеження, та результатами опитування. В середньому, у 
вугільних регіонах фактичний рівень безробіття перевищував офіційний в декілька разів, 
причому ця тенденція зберігалась на протязі періоду проведення повторних досліджень. 
 
283. На сьогодні ситуація із зайнятістю у вугільній галузі залишається гострою і має ряд 
невирішених проблем:  
• залишкові явища кризи у вугільній галузі та районах закриття шахт: неформальна, 

неофіційна зайнятість, міграція активного населення, безробіття (ті, хто з різних 
причин не працевлаштувався та не шукає роботу);  

• тенденції до збільшення частки непрофесійного персоналу та старіння працівників , 
що залишаються працювати, особливо на нерентабельних шахтах. Порівняльний 
аналіз даних стосовно розподілу чисельності працівників залежно від віку та рівня 
освіти на рентабельних та нерентабельних шахтах демонструє це твердження (для 
аналізу використані дані по двох типових шахтах Донецької області). Так, в 2001 р. 
на рентабельній шахті частка працівників у віці 15-28 років становила 13,9 %, а на 
нерентабельній – 9,3%, частка працівників, що закінчили учбовий заклад 3-4-го 
рівня акредитації, відповідно, – 12,3 та 8,4%;  

• плинність кадрів на шахтах, що підлягають закриттю. Ситуація, що передує 
закриттю (заборгованість із заробітної плати, низький рівень забезпечення 
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необхідними матеріалами тощо), спонукає працівників звільнятися ще до офіційного 
закриття. Вони також поповнюють офіційний чи неофіційний ринки праці;  

• поточне вивільнення робітників шахт, що закриваються: контингент безробітних 
постійно доповнюватиметься.  

 
284. Ситуацію із зайнятістю в Донбаському регіоні можна розглядати, з одного боку, як 
виняткову, а з другого – як таку, що тиражується в багатьох інших регіонах країни. На 
користь ситуації як виняткової вказує те, що програма реструктуризації вугільної 
промисловості виявилась самою масштабною акцією в промисловості країни за розмахом 
і прискореними темпами, в результаті якої велика кількість працівників однієї 
спеціальності одночасно були “виштовхнуті” на регіональний ринок праці. Крім цього, 
специфічна ментальність самих шахтарів та населення шахтарських регіонів вимагає 
особливого ставлення до них (в тому числі, завдяки обмеженій професійній та 
регіональній мобільності шахтарів).  
 
285.  Невинятковість ситуації окреслюється тим, що в інших містах України вже 
відбувались подібні процеси, наприклад зупинка великих заводів, реструктуризація 
сільського господарства і т. ін. Це також призводило до значних за масштабами 
негативних наслідків, однак вони не набули такого резонансу. Порівняння показників 
офіційного рівня безробіття в середньому по Україні та в Луганській і Донецькій областях 
не свідчить про більшу гостроту проблеми саме в цих областях (рисунок 2.3.1). Тобто, в 
цілому дані демонструють наявність в регіоні (та за його межами) альтеративних місць 
роботи, які можуть поглинути робочу силу, звільнену з шахт. 
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Рисунок 2.3.1. Рівень зареєстрованого безробіття в Україні в цілому, 
Донецькій та Луганській областях  у 1997-2002 р. 

(на кінець звітного періоду) 

Донецька область Луганська область Україна

 
286.  Рівень зайнятості. Використання середніх показників для описання ситуації з 
зайнятістю в Донбаському регіоні, призводить, як правило, до нівелювання загального 
стану речей. У кожному конкретному випадку стан на ринку праці необхідно розглядати 
окремо для того чи іншого поселення. Усереднення в цілому для регіону можна 
здійснювати щодо окремих типів міст, рівня депресивності, наявності категорій зайнятості 
населення і т. ін. Не викликає сумнівів, що до моногалузевих та моновиробничих містечок 
та селищ має бути інший підхід, ніж до міст, де наявна альтернативна база розвитку. 
Наприклад, моногалузевими або моновиробничими в Україні вважаються 142 поселення, 
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але тільки в Луганській області до цієї категорії належать 63 шахтарських міста та селища 
(44 % загальної кількості )4. 
 
287. В Луганській області, за даними Науково-дослідного інституту соціально-трудових 
відносин, простежується чітке районування регіонів за рівнем офіційного безробіття.  
Причому, старо-промисловий регіон, де відбувалось закриття шахт, охарактеризовано як 
регіон із середнім рівнем безробіття. Район надвисокого (відносно середнього значення в 
області) рівня безробіття охоплює 11 північних та північно-західних сільськогосподар-
ських районів; високого – міста Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк, де сконцентровані 
підприємства хімічної промисловості та приладобудування. Низький рівень показників 
мають обласний центр з трьома приміськими районами та 4 міста обласного 
підпорядкування південно-східного регіону області. За даними  Донецького обласного 
управління статистики, найбільш високі показники рівня офіційного безробіття було 
зафіксовано на 1 жовтня 2002 р. у м. Дружківка, яке не є шахтарським містом, а також у 
містах Дебальцеве та Вугледар.  
 
288. Для Донецької та більшою мірою Луганської областей характерний високий рівень 
жіночого зареєстрованого безробіття та безробіття серед молоді у віці до 28 років. Так, 
частка офіційно зареєстрованих безробітних у віці до 28 років за період 1995–2001 р. 
найнижчою була у 2001 р. і становила 33,3% загальної кількості офіційних безробітних, а 
найвищою – у 1995 р. (42,6%). Частка безробітних жінок з 1995 р. має чітку тенденцію до 
зростання. Високий рівень  офіційного зареєстрованого жіночого безробіття, з одного 
боку, відображає реальну ситуацію (серед чоловіків вище міграційна активність), з 
другого – пояснюється більш високою активністю жінок щодо користування послугами 
Центрів зайнятості. В деяких містах та районах Луганської області рівень жіночого 
безробіття сягає близько 70% кількості офіційно зареєстрованих. Так, за  даними 
Антрацитівського центру зайнятості, коливання рівня жіночого безробіття відбувалось у 
період 1997 р. – 9 місяців 2002 р. в межах 71,8-83%.  
 
289. Вплив закриття шахт на ситуацію із зайнятістю. З метою пом’якшення 
негативних соціально-економічних наслідків реструктуризації вугільної промисловості 
урядом були підготовлені плани працевлаштування працівників, які звільнятимуться з 
шахт, що закриваються. Однак реальна ситуація з працевлаштуванням, яка склалася в 
регіоні Донбасу, досить сильно відрізняється від запланованої. Так, у період 1995– 
9 місяців 2002 р. в Донецькій області, за даними Обласного управління статистики, 
кількість зайнятих у вугільній промисловості зменшилась на 168,1 тис. чол. Згідно з 
постановою Кабінету Міністрів від 23.03.2001 р. № 368 по Донецькій області на 1996-2000 р. 
планувались такі пропорції в розподілі працівників, що будуть звільнені при закритті 
шахт: 29% передбачалось перевести на інші підприємства галузі, очікувалось, що серед 
вивільнених 12% становитимуть пенсіонери, 32% працевлаштуються через центри 
зайнятості та 27% – на новостворених робочих місцях.  
 
290. За експертними оцінками, фактична чисельність тих, кому було надано офіційну 
допомогу, не досягла навіть половини всіх вивільнених в результаті закриття шахт. Так, в 
1999 р. у Донецькій області з числа вивільнених, які потребували допомоги у 
працевлаштуванні, були працевлаштовані лише 16,6% шляхом переведення на інші 
підприємства вугільної галузі. За 1999-2002 р. рівень працевлаштування на підприємства 
вугільної галузі не перевищив 20% (крім 2000 р., коли в Донецькій області були 

                                                 
4 Кононов И.Ф., Кононова Н.Б., Денщик В.А. Кризис и самоорганизация: Шахтерские города Донбасса в 
период реструктуризации угольной промышленности: социальное и экологическое измерения. Монография. 
– Луганск: Альма-матер, 2001. – 144 с. 

 105



 

працевлаштовані таким чином понад 40% тих, хто потребував допомоги у 
працевлаштуванні). 
 

291. За всі роки реструктуризації (1996-2002) в Донецькій області було створено 740 
нових робочих місць (згідно з проектами ліквідації шахт за 1996-2000 р. заплановано 
16293), в Луганській – 2172 (згідно з проектами ліквідації шахт за 1996-2000 р. – 7871). За 
період з 1996 по 2000 рр. за допомогою центрів зайнятості в Донецькій області були 
працевлаштовані 2434 працівники шахт, роботу яких було припинено, що становить лише 
15% запланованої кількості, в Луганській – 1266 чол. (на кінець 2000 р.), тобто приблизно 
10% від запланованої.  
 

292. Дані моніторингових досліджень, що здійснювались Київським міжнародним 
інститутом соціології, свідчать, що найбільш розповсюдженим механізмом 
працевлаштування (на протязі всього періоду, коли проводились дослідження) є 
самостійні пошуки роботи з використанням власного соціального капіталу (через 
знайомих, друзів, родичів). Серед форм працевлаштування виділяються такі: 1) 
працевлаштування на вугільних підприємствах; 2) неформальна, неофіційна зайнятість; 3) 
офіційна та неофіційна міграція за межі селища, міста, регіону, країни; 4) ведення 
підсобного господарства.  Відплив незайнятого населення, з метою працевлаштування за 
межами регіону, за кордоном, є одним з факторів, що значно полегшують ситуацію з 
безробіттям в регіоні. За результатами оцінок та досліджень вітчизняних та закордонних 
експертів, у процесі зовнішньо-обласної трудової міграції протягом року задіяні не менш 
10 % чисельності трудових ресурсів, тобто близько 130 тисяч громадян Луганщини. 
Досить велика кількість населення мігрує  з районів, що межують з областями Російської 
Федерації .  
 

293. Згідно з програмою “Українське вугілля” протягом 2002-2008 р. в цілому в Україні 
планується закриття 41 шахти. Кількість працівників, що планується вивільнити в ході 
реструктуризації, становить 16646 чол., включаючи пенсіонерів. Найбільше навантаження 
на локальні ринки праці буде у 2005 році, коли в Луганській області припинять роботу 5 
шахт та вивільниться близько 7 тис. працівників (близько 42% загальної кількості 
працівників, що звільняться за весь період) (рисунок 2.3.2). Очікується, що до офіційного 
оголошення закриття приблизно 30% працівників за власним бажанням залишать 
підприємство. При закритті, якщо опиратися на тенденції наступних років, частка 
робітників на офіційний ринок праці не вийдуть, але в значній мірі розвиватиметься 
неофіційний сегмент ринку праці, де перебуває близько третини дійсно безробітних, які 
шукають роботу. 
 

294. Якщо і в майбутньому закриття шахт здійснюватиметься за існуючою схемою, то 
можна очікувати тиражування та поширення депресивних територій в регіоні Донбасу. 
Тим більше, що ситуація з працевлаштуванням в самій вугільній промисловості 
загострюватиметься. Обмежені інвестиції в розвиток галузі швидше за все з кожним 
роком звужуватимуть можливості для працевлаштування на діючих вугледобувних 
підприємствах. Разом з цим є сенс говорити про те, що процеси закриття  шахт вже не 
створюватимуть настільки катастрофічну ситуацію, як це було раніше. В перші роки 
закриття шахт працівники і населення поводили себе пасивно, очікуючи допомогу від 
центральних і місцевих органів влади. Але семирічний досвід реалізації політики 
реструктуризації вугільної промисловості навчив їх самостійно вирішувати проблеми, 
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вони стали більше опиратися на себе та використовувати власний соціальний капітал у 
пошуках роботи. 
 

Рисунок 2.3.2. Динаміка звільнення працівників шахт, що підлягають 
закриттю в Донецькій та Луганській областях у 2003-2008 р. (фактична 

чисельність станом на 01.01.2002 р.)
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295. Умовні етапи реструктуризації. Можна виділити кілька етапів у процесі 
реструктуризації, які різняться управлінсько-організаційними підходами, що знайшли 
відбиток у тих заходах, які застосовувались для вирішення проблем пом’якшення 
безробіття на територіях закриття шахт:  
• Перший етап. Характеризується переважно технократичними підходами. Проблеми 

реструктуризації вугільної промисловості сприймалися як внутрішньогалузеві. 
Основна увага приділялась фізичному закриттю шахт, проте увага до соціальних 
питань була мінімальною.   

• Другий етап. Перехідний етап, коли стався перелом у відношенні до соціальних 
процесів на територіях, де відбувалось закриття шахт. Однак поки що не досягнуто 
узгоджених підходів до процесу закриття шахт усіх зацікавлених сторін.  

• Третій етап. Відмова від політики масового і швидкого закриття шахт, оскільки це 
супроводжується кризовими соціальними явищами. Це період, коли акценти були 
перенесені на питання пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків і 
розуміння необхідності застосування соціально прийнятного підходу щодо рішення 
про закриття шахт. Утвердився комплексний підхід до реструктуризації вугільної 
галузі, який визначив  галузеві та регіональні завдання і в рамках якого відбувається 
узгодження та координація дій всіх сторін, які беруть участь в цьому процесі.  

 
296. Законодавча база стосовно пом’якшення соціальних наслідків реструктуризації. 
За результатами аналізу, здійсненого Інститутом соціально-трудових відносин 
Національної академії наук України (м. Луганськ),  з майже 300 законодавчо-нормативних 
документів, прийнятих за 1995-2000 р. в Україні, близько 40% містили положення про 
регулювання питань у вугільній промисловості. Тільки Кабінетом Міністрів було 
прийнято 27 постанов. 

 
297. Першим нормативним документом, який запровадив комплексний аналіз стану та 
визначив стратегічні напрямки поліпшення ситуації у вугільній галузі, в тому числі і по 
соціальних питаннях, стала постанова Кабінету Міністрів від 28.03.97 р. № 280 “Про хід 

 107



 

структурної перебудови вугільної промисловості”. Зокрема, в постанові були визначені 
напрямки перерозподілу робітників шахт, що підлягають закриттю. Однак в цілому 
нормативно-правових актів, які торкаються заходів для зменшення соціальної 
напруженості, вкрай мало. Крім того, вони, як правило, не носять превентивного 
характеру, а приймаються наздогін гострим ситуаціям, які вже набули кризового 
характеру. 
 
298. Функції Державної компанії “Укрвуглереструктуризація”. За даними УДКР на 
01.01.2002 р. за весь період з початку реструктуризації вугільної галузі за проектами 
ліквідації шахт повинно було вивільнитися по Донецькій області 45315 чол. (в тому числі, 
працездатного, для якого треба було обов’язково визначати шляхи подальшого 
працевлаштування, – 32224 чол.), по Луганській – практично в 2 рази менше – 25483 
(працездатного – 19187). На дату прийому шахт в УДКР для проведення процедури 
закриття фактична чисельність їх працівників становила лише близько 30% від проектної. 
Експертами УДКР з цього приводу кілька років тому було проведено дослідження, яке 
встановило, що з того часу,  коли приймалось рішення про закриття шахти, до моменту, 
коли здійснюється передача шахти до УДКР, приблизно до 40% кількості працюючих на 
підприємствах „зникали” – їх не було в списках чисельності по шахтах, вони не стояли на 
обліку в центрах зайнятості, тобто не були зареєстровані на ринку праці.  
 
299.  За весь період діяльності УДКР створила в Донецькій та Луганській областях 1420 
нових робочих місць, працевлаштовано 2172 працівників, у тому числі в Донецькій 
області – 740 нових робочих місць, а фактично працевлаштовано 680 чол. У Луганській 
області ситуація з працевлаштуванням виявилась дещо кращою, хоч навантаження на неї 
із вивільнення працівників було значно меншим, ніж на Донецьку область. Виконання 
завдань проектів ліквідації шахт у частині створення нових робочих місць відбулося на 
рівні 4,7% по Донецькій області і 10,8% – по Луганській (рисунок 2.3.3). Звичайно, 
головну причину такої ситуації вбачають в недофінансуванні проектів закриття шахт. Так, 
фактичні обсяги витрат на створення нових робочих місць (за договорами) станом на 
13.01.2002 р. не перевищував по кожній області 15% запланованої проектами ліквідації 
шахт суми коштів.  
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Рисунок 2.3.3. Проектні та фактичні витрати на створення нових робочих 
місць (млн. грн.)
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300. На сьогоднішній день згідно з наказом Мінпаливенерго від 05.09.2002 р. №517  
здійснюється перегляд проектів ліквідації підприємств, що були затверджені у 1996-1999 р. 
Розроблені механізми перегляду передбачають інвентаризацію проектів закриття шахт, які 
виконувались інститутами: виключення з проектів того, що не було виконано або не 
відповідало реальності Особлива увага буде звернена на корегування розділів стосовно 
створення нових робочих місць та працевлаштування працівників шахт. Як уже 
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підкреслювалось, кількість працівників, що залишаються на підприємствах, в кілька разів 
зменшується  порівняно з проектними даними, а суми, що закладаються у проекти на 
фінансування створення нових робочих місць, завищені. Тому було прийнято рішення 
скорегувати проекти згідно з наявною кількістю працівників шахт, що на день реалізації 
проектів створення робочих місць перебувають на обліку в центрах зайнятості або 
значаться в списках шахт. 
 
301. З самого початку надання УДКР повноважень з фінансового забезпечення процесів 
працевлаштування працівників, що вивільнялись, розглядалось як недалекоглядність. 
Економічні та правові механізми діяльності УДКР на момент початку його роботи не були 
розроблені, як не відпрацьовані повною мірою і на сьогодні. Діяльність зі створення нових 
робочих місць та працевлаштування потребувала більшої свободи дій, ініціативи, а іноді й 
вкладення коштів у ризикований бізнес, чого сам механізм роботи УДКР не дозволяв. 
Тому передача функцій розробки соціальних проектів з працевлаштування на регіональні 
рівні  та надання більшої свободи дій в його реалізації є найкращим рішенням в даній 
ситуації.  
 
302. Облдержадміністрації, місцеві органи влади. Роль облдержадміністрацій та місце-
вих органів влади у вирішенні питань працевлаштування стала реально визначатися лише 
на другому етапі реструктуризації. На перших же порах регіональні і місцеві органи були 
змушені включатися в рішення соціальних питань лише на стадії, коли ситуація на 
територіях закриття шахт набувала катастрофічного характеру і вони не могли залишатися 
осторонь. Всі питання, пов’язані з організацією, контролем та фінансуванням заходів з 
підготовки та реалізації проектів закриття шахт, вирішувала УДКР. В тому числі в 
компетенцію УДКР входила функція розробки та фінансування заходів щодо створення 
нових робочих місць. 
 
303. У 2002 р. вперше було запроваджено ініціативу узгодження всіх проектів із 
створення нових робочих місць робочими групами місцевих адміністрацій. З 2003 р. всі 
питання стосовно створення робочих місць будуть передані до компетенції 
облдержадміністрацій. У постанові Кабінету Міністрів від 26.12.2002 р. № 1954 “Про 
заходи щодо створення нових робочих місць для працівників, що вивільняються з 
вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств, що ліквідуються згідно з рішеннями 
Кабінету Міністрів України” закріплено нові підходи щодо організації та фінансування 
робіт із створення нових робочих місць. Обладміністрації розпоряджатимуться коштами, 
виділеними у вигляді трансфертів із державного бюджету на ці цілі. Як організаційний, 
так і фінансовий механізм реалізації постанови ще до кінця не визначений. Так, 
представники Донецької та Луганської облдержадміністрацій висловили пропозицію про 
те, щоб коло одержувачів допомоги поширювалось і на членів сімей працівників, оскільки 
безробіття зачіпає і їх. На їх думку, реальним принципом розрахунку кількості нових 
робочих місць, що планується створити, можуть стати показники вартості створення 
нових робочих місць в окремих галузях. 
 
304. Досвід створення вільних економічних зон (ВЕЗ) та територій пріоритетного 
розвитку (ТПР). При існуючій системі оподаткування, яка створює непривабливий клімат 
для інвестицій, у вугільній галузі слід використовувати пільгові умови, які закладені в 
системі вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. З метою покращення 
становища інвестиційних процесів на території регіону Донбасу було прийнято рішення 
про встановлення тимчасових пільгових умов інвестування. З 1999 р. було введено 
спеціальний режим інвестиційної діяльності у 6 містах (Брянка, Краснодон, Красний Луч, 
Первомайськ, Свердловськ, Стаханов) та 3 районах (Антрацитівський, Краснодонський та 
Кременецький) Луганської області. За показниками ефективності функціонування ТПР і 
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ВЕЗ (дані Міністерства економіки на 01.06.2002 р.) Луганська область посідала 4-те місце 
по кількості створених та збережених робочих місць, 3-є – по сумі надходжень у бюджет. 
Станом на 01.10.2002 р. на ТПР області фактично реалізуються 19 інвестиційних проектів 
на суму $34,135 млн., в рамках яких створено 2712 нових робочих місць,  збережено 8726 
існуючих. 
 
305. В Донецькій області у 1999 р. статус ТПР отримали 17 міст (Донецьк, Горлівка, 
Красноармійськ, Макіївка, Маріуполь, Дзержинськ, Димитрів, Добропілля, Єнакієве, 
Жданівка, Кіровське, Новогродівка, Селідово, Сніжне, Торез, Вугледар, Шахтарськ), серед 
яких є малі шахтарські містечка, та 2 райони. Також створено терміном на 60 років дві 
ВЕЗ – “Донецьк” та “Азов”. Станом на 01.11.2002 р. Радою з питань спеціальних 
економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області 
схвалено 169 інвестиційних проектів на загальну суму $1200,1 млн. В рамках реалізації 
проектів створено 11194 нових та збережено 25122 існуючих робочих місць. Реалізація 
майбутніх інвестиційних проектів передбачає створення в цілому 21078 нових та 
збереження 34582 робочих місць. Донецька область за рейтингом недержавного 
аналітичного центру “Інститут реформ” посідала у 2001 р. 4-те місце. За оцінками 
експертів, в Донецькій області серйозніше підійшли до процесів розвитку зон зі 
спеціальним режимом інвестування та забезпечили сильне лоббі у парламенті. Тому 
Донецька область має вищий ступінь використання тих пільг, що надають ВЕЗ і ТПР, ніж 
Луганська, а  відповідно – й більший позитивний вплив на ситуацію в області. Аналіз 
показників роботи ВЕЗ і ТПР в цих областях демонструє стійке зростання інвестиційних 
вливань, а в залежності від цього – створення та збереження робочих місць.  

 
306. Основний недолік практики ВЕЗ і ТПР, як зазначалось окремими експертами, – це 
занадто великий розмір кошторисної вартості інвестиційного проекту ($1 млн. в галузях 
видобувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва 
та машинобудування), що не дозволяє розвиватися середньому підприємництву. Особливо 
це стосується малих шахтарських містечок, де часто немає об’єктів для таких обсягів 
фінансування. Найближчим часом планується прийняття рішення про зменшення планки 
кошторисної вартості інвестиційного проекту в рамках спеціального режиму інвестування 
до $50 тис. В Луганській області це дозволить розширити перелік ТПР ще на 8 міст. 
 
307.  Центри зайнятості. Основне завдання Центрів - реалізація програм зайнятості 
населення, що є складовими Програм соціально-економічного розвитку областей на 
поточний рік. В програмах зайнятості передбачається спеціальним напрямком сприяння 
працевлаштуванню працівників шахт, що підлягають закриттю. Крім цього, Центри 
зайнятості створюють різноманітні програми тимчасового забезпечення зайнятості 
(громадські роботи), перенавчання, перепідготовки на інші професії та розповсюдження 
самозайнятості – допомога у створенні малих підприємств, приватного бізнесу 
(організація інформаційних і орієнтаційних семінарів та надання одноразової допомоги по 
безробіттю на створення власної справи). З початку реструктуризації вугільної промис-
ловості з шахт, які підлягали закриттю, до центрів зайнятості звернулось 10074 чол. в 
Донецькій області (станом на 01.09.2002 р.), в Луганській області – 9162 чол. (за станом на 
01.10.2002 р.). За даними Центру зайнятості Луганської області, кількість працевлашто-
ваних працівників шахт, що підлягають закриттю, за 1996 – 9 місяців 2002 р. становить 
3170 чол. або приблизно 35% загальної кількості осіб, що звернулись по допомогу. Такі ж 
показники з працевлаштування мають центри зайнятості Донецької області.  

 
308. На сьогодні можна відмітити зростання ефективності роботи центрів зайнятості. 
Якщо в 1995–1999 р. частка безробітних, які були працевлаштовані через центри 
зайнятості, перманентно падала – з 39 до 16,1%, то в наступні роки намітилась тенденція 
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до її зростання: 2000 р. – 19,3%, 2001 р. – 28,3%. Частка працівників, звільнених у зв’язку 
із закриттям шахт, що звернулись до центрів зайнятості, становила в 1-му півріччі 2002 р. 
вже 51 %. За даними Донецького обласного Центру зайнятості, рівень охоплення актив-
ними заходами сприяння зайнятості (працевлаштування, направлення на перепідготовку, 
на громадські роботи) тих, хто звернувся до центрів, в 1-му півріччі 2002 р. досяг 62 %. В 
Луганській області показники, які характеризують ефективність роботи державної служби 
зайнятості, є середніми або одними з кращих в Україні. 
 
309. Регіональні центри соціальної адаптації. Регіональні Центри соціальної адаптації 
(ЦСА) створювались безпосередньо при шахтах, що підлягали закриттю, за підтримкою 
Фонду “Know-How”, Міжнародного Фонду „Відродження” та в рамках проектів TACIS. 
Основні завдання ЦСА – допомога у працевлаштуванні вивільнених працівників, захист 
їхніх прав при звільненні, перенавчання та переорієнтація на нові види діяльності, 
психологічна підтримка шахтарів та членів їхніх сімей тощо. Роботу ЦСА оцінюють в 
регіонах неоднозначно, тим більше, що моніторинг результатів їх діяльності здійснювався 
лише окремими інституціями. В рамках проектів TACIS проводився моніторинг 
результатів роботи центрів соціальної адаптації. За даними опитування, оцінку „відмінно” 
поставили 103 респондентів, оцінку „добре” – 148 (кількість реципієнтів послуг центрів – 
323). 

 
310. На жаль, ЦСА виявились нежиттєздатними. Практично в перший же рік, коли 
припинялось фінансування, припинялась і їх робота. Цьому сприяв механізм їх створення 
і діяльності: по-перше, центри створювались як проекти, а не як юридичні особи; по-
друге, команди, що набирались до них, в більшості складались із працівників шахт, що 
ліквідуються, і, звичайно, не могли професійно виконувати свої завдання; по-третє, не 
було чіткої стратегії розвитку центрів взагалі і кожного окремо.  
 
311. В кризових умовах перших років реструктуризації вугільної промисловості далеко 
не всі ЦСА ефективно виконували свої функції. Однак на сьогодні вони змогли б знайти 
своє місце з адаптації звільнених працівників на ринку праці. Ще одним із варіантів 
відродження ЦСА може стати передача їх центрам зайнятості як філій, розташованих у 
віддалених районах, селищах, де зафіксовано досить значний рівень безробіття. В такій 
формі, а можливо у формі недержавних кадрових агентств, з належною підтримкою з боку 
приватних фінансових структур ці ЦСА змогли б перепрофілюватися на нові напрямки 
роботи.  

 
312. Програми розвитку  малого підприємництва. Ідея розвитку малого підприємниц-
тва як одного з можливих варіантів самозайнятості та працевлаштування безробітних 
виникла з самого початку процесу реструктуризації вугільної промисловості. Значна роль 
в реалізації цієї ідеї відводиться Українському фонду підтримки підприємництва (УФПП), 
одним із завдань якого є попередження та зниження соціальної напруженості в процесі 
реструктуризації народного господарства. В діяльності Регіональних відділень Фонду на 
сьогодні переважає фінансування проектів по створенню нових робочих місць на діючих 
підприємствах. Так, Регіональним фондом підтримки підприємництва Луганської області 
(засновниками якого також є Луганська облдержадміністрація та Міжрегіональний фонд 
„Бізнес-центр”) за період з 1999 по 2001 р. було працевлаштовано понад 700 чол., за 1-е 
півріччя 2002 р. – понад 100 чол. Кошти УФПП були спрямовані на розширення діючих 
підприємств (наприклад, підприємства “Украгроптаха”, “Південно-східні ресурси”, 
“Лугаколор” та ін.). Регіональний Донецький фонд підтримки підприємництва на 
сьогоднішній день практично не фінансується. Сама ідея розвитку малого підприємництва 
як головного стрижня в системі заходів з працевлаштування шахтарів не знайшла на 
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практиці підтримки. На відміну від інших категорій безробітних шахтарі не сприйняли 
ідею участі в малому бізнесі.  

 
313. Програми та проекти, які підтримувались міжнародними фінансовими та 
донорськими організаціями. У Луганській та Донецькій областях з початку закриття шахт 
були реалізовані (або знаходяться на стадії реалізації) такі масштабні проекти, міжурядові 
програми технічної допомоги, в яких намічені заходи, що тією чи іншою мірою торкались 
питань зайнятості та безробіття:  
• Проект Фонду “Know-How” “Надання технічної допомоги компанії “Укрвугле-

реструктуризація”. У 1996 р. було розпочато створення компанії “Укрвугле-
реструктуризація” за аналогією Британської компанії British Coal. Проект передбачав 
реалізацію компонентів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності, в тому 
числі, виплату вихідної допомоги, організацію громадських робіт та створення 
нових робочих місць в пілотних містах.  

• Проект TACIS EDUK 9601 „Підтримка у вирішенні питань, пов’язаних із 
соціальними наслідками реструктуризації вугільної промисловості Донбасу”. За 
період роботи проекту було створено низку центрів соціальної адаптації (міста 
Стаханов, Брянка, Антрацит, Свердловськ, Краснодон); Агентство з розвитку бізнесу 
в Луганську з двома філіями; бізнес-інкубатор; кредитний пілотний фонд, завдяки 
коштам якого було профінансовано 11 проектів та створено 60 нових робочих місць; 
встановлені зв’язки між трьома містами в Луганській області та в країнах ЕС; 
проведені семінари з питань розвитку ініціатив у шахтарських селищах з питань 
передачі досвіду TACIS, курси з навчання основам підприємництва для жінок.  

• Проект Міністерства міжнародного розвитку Великої Британії „Соціальне та 
економічне відродження Донбасу” (розпочатий наприкінці 2001 р.). Проект 
зосереджує увагу на роботі переважно в Луганській області.  

• Перелічені проекти дали значний ефект на початковій стадії вирішення проблем 
пом’якшення негативних соціальних наслідків реструктуризації, коли Україна ще не 
мала досвіду реалізації таких великомасштабних галузевих реформ. Однак на 
сьогодні такі проекти недоцільно зосереджувати тільки на консалтинговій і 
просвітницькій діяльності. Проекти повинні бути продовжені в практичну сферу. 
Більше уваги потребує проведення моніторингу результатів проектів і донесення 
інформації до широкого кола громадськості.  

 
Висновки та рекомендації 

 
314. Результати дослідження показали, що Донецька та Луганська області за загальними 
показниками рівня зареєстрованого безробіття не відносяться до критичних в Україні. Але 
проблема працевлаштування працівників шахт, що закриваються, вимагає особливого 
підходу. В процесі реструктуризації вугільної промисловості відбувається масове 
звільнення працівників з досить специфічними професійними навичками і здібностями та 
досить низьким рівнем схильності до професійної та регіональної міграції.  

 
315. Аналіз ситуації стосовно наявності чи відсутності негативних тенденцій розвитку 
ринку праці необхідно проводити конкретно для окремих міст, районів і, відповідно, на 
такому ж рівні вживати заходи. Процес закриття шахт значно впливає на локальні ринки 
праці протягом декількох років і може спровокувати соціальну кризу окремих територій. 
Для запобігання виникнення депресивних територій необхідно вести постійний 
моніторинг соціальних процесів і вживати превентивні заходи. 
 
316. Основною причиною невеликої ефективності заходів з працевлаштування 
працівників шахт, що закриваються, є неузгодженість дій всіх сторін – центральної, 

 112



 

регіональної і місцевої влади. Пом’якшенню ситуації на локальних ринках праці сприяли 
насамперед стихійні та неофіційні процеси працевлаштування працівників за рахунок  
міграції.  
 
317. Проблема безробіття та працевлаштування працівників на локальних ринках праці 
буде загострюватись з припиненням роботи кожної наступної шахти. Тільки вчасно вжиті 
запобіжні заходи дозволять уникнути накопичення негативних соціальних наслідків. 
Значні резерви поліпшення ситуації криються в передачі організаційних функцій і 
фінансування щодо створення нових робочих місць в компетенцію регіонів. Однак при 
цьому виникають питання співпраці і контролю над реалізацією спільних проектів з 
працевлаштування шахтарів з боку Мінпаливенерго.  
 
318. В цілому на ринку праці Донбасу гостріше, ніж шахтарське безробіття, стоїть  
проблема працевлаштування жінок та молоді у віці до 28 років, що говорить про 
необхідність розробити заходи щодо сприяння працевлаштуванню безпосередньо і для 
цих категорій населення. Акцентування проблеми на питаннях зайнятості шахтарів 
відвертає увагу від проблем безробіття інших категорій населення. З урахуванням 
недостатності фінансових ресурсів доцільно комплексно підходити до вирішення 
проблеми безробіття районів і регіону в цілому, оскільки автономні заходи можуть 
призвести до непотрібного паралелізму і розпорошення зусиль, що знизить їх соціальну та 
економічну ефективність. Підвищення ефективності заходів, досягнення комплексності 
підходів до працевлаштування всіх категорій населення можна досягти за рахунок 
“регіоналізації” політики у сфері зайнятості – перехід на принцип прийняття рішень 
“знизу–догори”. 
 
319. Необхідно оцінити неофіційні (стихійні) процеси працевлаштування працівників 
шахт після їх звільнення, при визначенні ефективності цих процесів ввести до складу 
офіційних методів. Наприклад, стихійна міграція, яка стала основним фактором 
пом’якшення ситуації з безробіттям в районах закриття шахт, цілком може бути 
використана як засіб офіційної політики працевлаштування при продовженні процесу 
реструктуризації вугільної промисловості (інформаційна та консультаційна допомога 
тощо). 
 
320. На сьогодні вже стала невідкладною потреба в перегляді стратегії і методів 
реструктуризації вугільної промисловості. Соціальні фактори, в тому числі питання 
працевлаштування, необхідно брати до уваги при виборі масштабів, темпів і черговості 
закриття шахт. Уроком попереднього етапу реструктуризації є усвідомлення того, що 
політика реструктуризації має проводитися в соціально сприятливій формі і не повинна 
провокувати розвиток соціальної кризи на територіях закриття шахт. В подальшому 
реалізація всіх заходів стосовно інтересів регіону, місцевого населення необхідно буде 
узгоджувати з програмами соціально-економічного розвитку регіону і того конкретного 
населеного пункту, в якому здійснюється закриття шахти. 
 
321. При виборі можливостей створення нових робочих місць основну увагу треба 
приділяти забезпеченню інвестиціями розвитку великих підприємств, навколо яких 
доцільно створювати мережу середніх і малих підприємств, що задовольняють його 
потреби. Сам по собі малий бізнес як засіб альтернативної зайнятості шахтарів не знайшов 
широкого застосування на попередньому етапі реструктуризації вугільної промисловості. 
Необхідно створювати такі комплекси на територіях, де готується або вже здійснено 
закриття шахти. Одним з способів сприяння ефективній діяльності комплексів може стати 
об’явлення таких районів вільними економічними зонами або територіями 
перспективного розвитку. Центром таких територій може стати і перспективна шахта. Тим 
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паче, що працівники, які звільняються з шахт, надають перевагу працевлаштуванню в 
межах галузі. Регіональна і місцева влади повинні сприяти формуванню підприємницької 
інфраструктури – консалтингових фірм, бізнес-інкубаторів, кредитних спілок, венчурних 
фондів тощо. 
 
322. Для забезпечення публічності діяльності в сфері реструктуризації вугільної 
промисловості потрібна узгодженість між центрами зайнятості, УДКР та іншими 
структурами стосовно концентрації інформації в одному із перелічених органів або в 
спеціально створеному Інформаційному центрі (окремо в кожній області). Цією 
інформацією могли б користуватися всі сторони, задіяні в процесі реструктуризації. 
Подібні центри стали б основою постійного моніторингу за всіма процесами, які мають 
місце при підготовці і проведенні реструктуризації 
 
323. Доречним є проведення оцінки ефективності реалізації різного роду проектів та 
програм. Для цього необхідна розробка критеріїв визначення рівня їх результативності. 
Критеріями результативності могли б стати: 
 визначення соціальної прийнятності реалізованих конкретних проектів, програм, 

заходів; 
 продовження роботи програми (проекту) після закінчення фінансування з боку 

донорів.  
Особливо дбайливо слід відноситися до підготовлених в ході донорських програм 
(проектів) сильних команд професіоналів. Їх потенціал слід використовувати при 
реалізації наступних програм (проектів), які вже проводить сама регіональна або місцева 
влада.  
 

2.4. Передача соціальних об'єктів у комунальну власність. 
 

Учасники обговорення 
 

324. Проблема передачі соціальних об’єктів у комунальну власність зачіпає дуже широке 
коло учасників обговорення, оскільки в її вирішенні зацікавлені безпосередньо 
працівники вугледобувних підприємств, населення територій, на яких розміщені шахти, 
місцева і центральна влади, а також НДО, що активно займаються питаннями розвитку 
громад. Обговорення проблеми  із зацікавленими особами було розпочато ще в рамках 
експрес-аналізу вугільної галузі, який проводився в квітні-травні 2002 р. В рамках експрес-
аналізу була проведена зустріч з народним депутатом від Луганської області К.О. Фоменко, 
в ході якої досить чітко сформульована позиція місцевої влади з питання закриття шахт, 
що привело до значних негативних соціальних наслідків. За сприянням К.О. Фоменко 
представники Луганської адміністрації надали експертам інформацію про руйнування 
соціальної сфери на територіях, де відбулося закриття шахт. Для більш повного уявлення 
про ситуацію в процесі експрес-аналізу були також вивчені матеріали обстежень, 
проведених  рядом наукових установ. 
 
325. В ході даного дослідження з метою одержання нової інформації були проведені 
зустрічі з представниками Донецької адміністрації, а також вивчені Плани соціально-
економічного розвитку Донецької і Луганської областей на 2001 та 2002 р. У визначенні 
ситуації з передачею соціальних об’єктів вугледобувних підприємств в регіоні Донбасу 
допомогу надало Агентство регіонального розвитку “Донбас”. Представники Агентства 
допомогли також ознайомитись з реакцією населення на гострі соціальні проблеми, що 
виникли в процесі реструктуризації вугільної галузі. Як показали зустрічі, місцева влада 
вкрай негативно оцінює наслідки закриття шахт для соціальної сфери територій. Основну 
причину затримки процесу передачі соціальних об’єктів у комунальну власність вона 
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бачить у відсутності достатніх трансфертів на ремонт і утримання об’єктів за рахунок 
державного бюджету. Зусилля місцевої влади спрямовані на те, щоб домогтися 
збільшення трансфертів державного бюджету на ці цілі. Під час зустрічей виявилась 
більш активна позиція Донецької адміністрації, яка починає акумулювати місцеві  ресурси 
для відродження соціальної інфраструктури територій, де відбулося закриття шахт. 
Ситуація в регіоні з використанням соціальних об’єктів після передачі обговорювалась з 
представниками проекту DFID “Передача та утримання об’єктів соціальної сфери.” 
 
326. Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів і Мінпаливенерго визначили свої позиції 
щодо даної проблеми в процесі підготовки і обговорення державного бюджету на 2003 р. 
Кабінет Міністрів і Міністерство фінансів підтримали відновлення  в складі державного 
бюджету на 2003 р. трансфертів на передачу об’єктів соціальної сфери у комунальну 
власність, які не були передбачені державним бюджетом на поточний  2002 р. 
Обговорюється питання про доцільність концентрації фінансових ресурсів для 
забезпечення передачі самого проблемного виду соціальних об’єктів – житлового фонду. 
Експерти співпрацювали безпосередньо з Управлінням трудових і соціальних відносин 
Мінпаливенерго (Т.К. Алексєєва, Л.М. Іщенко) та Управлінням реструктуризації 
підприємств (В.Р. Чертков).  Міністерство  виступило з рядом ініціатив по удосконаленню 
механізму передачі, а саме: (а) вважає за необхідне збільшити адресність фінансування 
процесу передачі; (б) пропонує звільнити підприємства вугільної галузі,  яка є збитковою і 
підтримується фінансово з бюджету, від пайової участі  у фінансуванні передачі, 
насамперед, тих шахт, що підлягають закриттю; (в) поширити принцип безоплатної 
передачі у комунальну власність на ті об’єкти, які на сьогодні передаються на платній 
основі. Нині ці об’єкти через недогляд руйнуються, втрачаються великі матеріальні 
цінності. 
 

Зміст проблеми 
 

327. Проблема звільнення підприємств від об'єктів соціальної сфери зачіпає практично 
всі галузі економіки України й має коріння в її соціалістичному минулому. Державні 
підприємства в постсоціалістичній Україні автоматично продовжили виконувати функцію 
постачальника соціально важливих послуг. У складі більшості підприємств поряд з 
виробничими структурами збереглась розгалужена соціальна інфраструктура: житловий 
фонд, комунальне господарство, інженерні комунікації, дитячі дошкільні заклади, 
оздоровчі, культурні та спортивні об'єкти. Досить часто соціальна інфраструктура 
використовується для обслуговування населення території, на якій вона розташоване.  
 
328. Вугільна галузь не є винятком. Як видно з даних таблиці 2.4.1, напередодні 
реалізації програми реструктуризації вугледобувні підприємства виявились 
переобтяженими об’єктами соціальної інфраструктури. В той період основну частку їх 
вартості становили житловий фонд і котельні – 56,5 % та дитячі дошкільні заклади – 16,0 
%. Територіально основна частина соціальних об'єктів галузі була зосереджена в регіоні 
Донбасу, по місцю дислокації основної частини вугільних шахт. 
 
329. Об’єкти соціальної інфраструктури утримувались переважно за рахунок доходів 
підприємств, оскільки і в постсоціалістичний період збереглась система пільгового і 
безоплатного надання населенню соціально важливих послуг. Комерціалізація діяльності 
державних підприємств, а потім перехід до їх масової приватизації актуалізували  
проблему  майбутнього їх соціальної інфраструктури, яка вкрай загострилась, коли з  
1994 р. почалось скорочення, а потім й повне припинення фінансування галузей із 
державного бюджету на відшкодування  збитків підприємств від утримання соціальних 
об’єктів. Інвестори не були зацікавлені у витратах власних коштів на невиробничі  цілі.  
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Таблиця 2.4.1 

Загальна характеристика соціальної інфраструктури  
вугледобувних підприємств України на 01.01.1996 р. 

 
Адміністративна область, об'єкт 

соціальної інфраструктури 
Одиниця 
виміру 

Кількість 
об'єктів 

Частка області  Структура вартості 
об’єктів, % 

Україна в цілому    100,0 
Житловий фонд Тис. м2 22517 × 26,8 
Котельні Одиниць 906 × 29,7 
Теплові мережі Км 1806,2 × 8,4 
Водопроводи Км 738,0 × 3,5 
Каналізація Км 554,0 × 2,0 
Дошкільні заклади Тис. місць 107,3 × 16,0 
Оздоровчі заклади Тис. місць 16,1 × 1,8 
Культурно-освітні заклади Тис. місць 299,3 × 11,8 
Донецька область    100,0 
Житловий фонд Тис. м2 11571 51,4 20,6 
Котельні одиниць 488 53,8 8,5 
Теплові мережі Км 1026 56,8 4,2 
Водопроводи Км 323 43,7 4,0 
Каналізація Км 301 54,3 3,7 
Дошкільні заклади Тис. місць 63,2 58,9 38,2 
Оздоровчі заклади Тис. місць 7,5 46,6 0,8 
Культурно-освітні заклади Тис. місць 199,3 66,6 20,0 
Луганська область    100,0 
Житловий фонд Тис. м2 8257 36,7 28,1 
Котельні одиниць 340 37,5 11,1 
Теплові мережі Км 717 39,7 5,4 
Водопроводи Км 282 38,9 6,5 
Каналізація Км 292 34,6 4,4 
Дошкільні заклади Тис. місць 31,0 28,9 26,3 
Оздоровчі заклади Тис. місць 5,6 34,8 1,1 
Культурно-освітні заклади Тис. місць 81,0 27,1 17,1 

Джерело: Міністерство вугільної промисловості України 

 
330. У вугільній промисловості відшкодування  збитків від утримання соціальної сфери 
здійснювалось в рамках державної підтримки галузі до 2000 р. включно. Однак і перед 
вугільною промисловістю, яка поки що не вступила в стадію масової приватизації, ця 
проблема дуже загострилась через проведення в 1995–2000 р. реструктуризації галузі. При 
закритті шахт для працівників і населення необхідно було зберегти рівень соціальних 
послуг, які їм надавались раніше. 
 

Механізм передачі у комунальну власність 
 

331. Для розв’язання цієї проблеми був вибраний шлях передачі соціальних об’єктів, що 
утримуються на балансі підприємств, у комунальну власність територіальних громад у 
місці їх розміщення. Це давало можливість об’єднати досягнення двох цілій – звільнити 
підприємства від збиткових соціальних об’єктів і зберегти територіальну систему надання 
населенню соціально значущих послуг. Процес передачі здійснюється в Україні вже понад 
сім років, за цей період сформувалась законодавча і нормативна база, оформилась 
інституційна структура і система взаємозв’язку між органами влади різного рівня.   
 
332. Першим нормативним документом, який врегулював процедуру передачі в 
комунальну власність одного із самих масових соціальних об’єктів – житлового фонду, – 
стало прийняте урядом у 1995 р. “Положення про порядок передачі в комунальну 
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власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському 
віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій”. В 
наступному 1996 р. уряд спеціальними постановами № 222 та № 1443 затверджує 
механізм поетапної передачі всіх видів об’єктів соціальної інфраструктури, які 
утримувались на балансі підприємств, у комунальну власність. В результаті більш-менш 
впорядкований механізм регулювання даного процесу сформувався вже в 1996 р. На 
основі існуючої практики в 1998 р. Верховною Радою України був прийнятий спеціальний 
Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”. Він 
закріпив механізм передачі об’єктів соціальної інфраструктури державних підприємств у 
комунальну власність. Цей механізм став  використовуватись і у вугільній промисловості, 
включаючи процедуру закриття шахт. В прикінцевих положеннях Закону  передбачалось 
повністю завершити цю масову акцію за 1999-2001 р. 
 
333. Процедура передачі у комунальну власність охоплює як діючі об’єкти, так і об’єкти 
незавершеного будівництва. Ініціатива щодо передачі може виходити від органів, 
уповноважених управляти відповідним державним майном, а також підприємств і 
господарських товариств, створених в процесі приватизації та корпоратизації.  Пропозиції 
узгоджуються  з конкретним підприємством або господарським товариством, на балансі 
яких  утримуються ці об’єкти, а у випадку спорудження таких об’єктів за рахунок коштів 
підприємства – з трудовим колективом. У разі, якщо передача об’єктів у комунальну 
власність викликає необхідність залучення коштів державного бюджету на їх утримання 
та ремонт, пропозиції щодо такої передачі погоджуються з Радою міністрів АРК, 
обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями. Рішення про 
передачу соціальних об’єктів приймає орган, уповноважений управляти державним 
майном  при наявності згоди відповідних органів місцевого самоврядування. При закритті 
шахт функція передачі об’єктів спочатку була покладена на УДКР, на сьогодні всі 
процедури проводять ліквідаційні комісії із закриття шахт.  
 
334. Механізм  передачі включає також способи вирішення фінансових проблем, які 
виникають при зміні форми власності на соціальні об’єкти. Безоплатній передачі 
підлягають житлові будинки (разом з вбудованими та прибудованими нежилими 
приміщеннями) та гуртожитки (в тому числі незавершені будівництвом); навчальні 
заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони 
здоров’я (окрім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального 
забезпечення, дитячі оздоровчі табори, в тому числі незавершені будівництвом. 
Безоплатно можуть передаватись і інші об’єкти права державної власності, якщо вони не 
менш двох разів пропонувались до продажу конкурентними способами і не були продані. 
Спочатку фінансування передачі соціальних об’єктів здійснювалось через галузеве 
міністерство, а з 1999 р. було законодавчо введено фінансування видатків на утримання і 
ремонт об’єктів  з бюджетів АРК, областей, міст Києва та Севастополя за рахунок 
трансфертів із державного бюджету. Крім цього, передбачається пайова участь у 
фінансуванні безпосередньо самих підприємств і господарських товариств, з балансу яких 
соціальні об’єкти передаються  у комунальну власність, в розмірі 30%.  

 
Стан передачі об’єктів у вугільній галузі 

 
335. Політика звільнення вугледобувних підприємств від соціальних об’єктів повинна 
була стати одним із важливих елементів програми реструктуризації вугільної галузі. 
Однак, як показало дослідження, реальна політика передачі соціальних об’єктів шахт у 
комунальну власність не виконала призначену їй роль соціального амортизатора, який 
забезпечив би необхідне пом’якшення процесу закриття шахт. Невдачі в цій сфері стали 
тими факторами, які посилили депресивний стан тих територій, де відбувалося закриття 
шахт. В свою чергу, збитки від утримання соціальних об’єктів, що залишились на балансі 
діючих шахт, все ще виступають одним із факторів погіршення їх фінансового стану. 
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336. Краща ситуація з передачею соціальних об’єктів склалася в Донецькій області 
(рисунок 2.4.1). Частка переданого у комунальну власність житлового фонду по області 
становить 98%, котелень – 75, інженерних мереж – 65, дитячих дошкільних закладів – 
55%. Ривок у реалізації політики передачі соціальних об’єктів  у Донецькій області 
прийшовся на 2000–2001 р., що було результатом цілеспрямованої політики регіональної 
адміністрації, яка зуміла акумулювати місцеві ресурси для відновлення соціальної сфери 
територій, де відбувається закриття шахт. Однак в 2002 р. через повну відсутність 
трансфертів із державного бюджету передача соціальних об’єктів в області припинилась. 
Для підтримки процесу передачі рішенням місцевої влади на  2002 рік було виділено 30 
млн. грн. Основні зусилля зосереджуватимуться на територіях, де місцеві бюджети 
дозволяють взяти на свій баланс соціальні об’єкти шахт (міста Донецьк, Маріуполь, 
Краматорськ тощо). Поки що показники рівня передачі об’єктів у Луганській області, є 
низькими (рисунок 2.4.2): житловий фонд – 32%, котельні – 2, інженерні мережі – 11, 
дитячі дошкільні заклади – 24, об’єкти соціально-культурного призначення – 27%. В 2001 
та 2002 роках передача соціальних об’єктів у Луганській області фактично не 
проводилась. На відміну від Донецької, у Луганській області місцева влада не зуміла 
акумулювати необхідні ресурси для самостійного проведення процедури передачі 
соціальних об’єктів підприємств.  
 

Рисунок 2.4.1. Динаміка стану передачі об’єктів соціальної інфраструктури 
підприємств вугільної промисловості в Донецькій області (відсотки) 
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337. Місцева влада виявилась слабо зацікавленою в прийнятті соціальних об’єктів шахт. 
Поки що для місцевої влади  фінансові питання  переважають над завданнями 
забезпечення соціальної стабілізації в регіонах. Навіть по шахтах, що закриваються, 
частина об’єктів все ще знаходиться на балансі УДКР або під опікою ліквідаційних 
комісій. Незважаючи на те, що ці функції вже передані ліквідаційним комісіям  на балансі 
УДКР, яка спочатку приймала шахти разом із соціальними об’єктами,  продовжують 
утримуватись 63 об’єкта 36 шахт, які в основному вже закриті. 48 з них – це житлові 
будинки, котельні, інженерні мережі, що є об’єктами незавершеного будівництва. 
Недобудовані житло, котельні та інженерні мережі не є комерційними об’єктами і при 
відсутності трансфертів із державного бюджету вони створюють додатковий тягар для 
місцевих бюджетів.  
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Рисунок 2.4.2. Динаміка стану передачі об’єктів соціальної інфраструктури 
підприємств вугільної промисловості в Луганській області (відсотки) 
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338.  Залишок непереданих соціальних об’єктів поповнився і в наступні роки.  Так, за 
період 2000 р. до  листопада 2002 р. Мінпаливенерго прийняло рішення про передачу 
соціальних об’єктів 15  шахт. На сьогодні дитячий садок шахти  “Райдуга” Державної 
холдингової компанії “Первомайськвугілля”  переданий на баланс іншої шахти  цієї ж 
холдингової компанії. Об’єкти семи шахт повністю, а двох шахт частково передані у 
комунальну власність. Решта об’єктів залишилась під опікою ліквідаційних комісій, яким 
пізніше була передана ця функція від УДКР. Серед об’єктів, стосовно яких не одержана 
згода місцевої влади, знаходяться в основному житловий фонд, сільські клуби та дитячі 
садки. 
 
339. Інформація  Мінпаливенерго свідчить про те, що мали місце випадки, коли місцева 
влада проявляла зацікавленість в окремих об’єктах, однак вони згідно з чинним 
законодавством не могли бути передані у комунальну власність безоплатно без 
попередніх двох спроб продажу. Здійснення продажу державного майна є досить 
складною процедурою, яка потребує грошових витрат і значних організаційних зусиль. 
Вона може тривати до 7-8 місяців. Однак головне – це те, що процедура продажу в даному 
конкретному випадку виявилась законодавчо неврегульованою. Відповідно до 
законодавства стосовно приватизації соціальні об’єкти, що відокремлюються від 
державних підприємств, підлягають продажу за процедурою приватизації. 
Мінпаливенерго, УДКР і, тим паче, ліквідаційні комісії не мають легітимних прав на 
здійснення продажу подібних об’єктів. В результаті ці об’єкти все ще залишаються на 
балансі УДКР або під опікою ліквідаційних комісій і поступово руйнуються. 
 
340. УДКР і ліквідаційні комісії, які виконують лише розрізнені акти передачі об’єктів 
соціальної інфраструктури шахт, що закриваються, організаційно не в змозі забезпечити 
комплексну галузеву політику в цієї сфері. Для цього, природно, вони не мають і 
відповідних повноважень. У свою чергу Мінпаливенерго за існуючої системи 
фінансування і адміністрування процесу передачі опинилось відстороненим від його 
проблем. Місцева влада також фактично не має впливу на формування політики, окрім 
накладення “вето” на передачу. Неузгодженість дій різних органів гальмують процес. 
Механізм звільнення підприємств від об’єктів соціальної інфраструктури  не передбачає 
ніякої участі в цьому процесі громадськості. Можна констатувати, що склалась ситуація, 
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за якої відсутні ефективні взаємовідносини між всіма учасниками цього складного 
соціального процесу – галузевими органами управління, регіональною та місцевою 
владою і  громадськістю.  
 
341. В Україні вибрана найбільш витратна для держави модель звільнення підприємств  
від об’єктів соціальної інфраструктури – забезпечення процесу передачі відповідними 
трансфертами із державного бюджету. Починаючи з 1996 р., з державного бюджету 
почали надаватися спеціальні трансферти для фінансування ремонту і утримання 
соціальних об’єктів підприємств, які передаються у комунальну власність. Однак реально 
процес передачі в 1996–2001 рр. не був підтриманий відповідними фінансовими 
ресурсами (таблиця 2.4.2).  На  1999 та 2002 роки, наприклад, в державному бюджеті 
взагалі не були передбачені трансферти на ці цілі. Парадоксально, але причина цього 
криється в неузгодженості законодавства.  В 1999 р., наприклад,  бюджетний процес не 
був вчасно перебудований під зміни механізму фінансування передачі, що були  внесені в 
Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”. 
Причиною відсутності фінансування в 2002 р. став визначений  Законом України “Про 
передачу об’єктів права державної і комунальної власності” граничний термін завершення 
поетапної передачі соціальних об’єктів підприємств – 2001 р.  В результаті саме в ці роки 
процес передачі припинився. Без відповідних фінансових  потоків механізм, побудований 
на трансфертах із державного бюджету, не міг забезпечити ефективної реалізації 
проголошеної політики.  

 
Таблиця 2.4.2 

 
Фінансування з державного бюджету трансфертів регіонам для відшкодування 

 витрат на ремонт і утримання об’єктів соціальної структури вугледобувних підприємств,  
які передаються у комунальну власність 

 
Рік План (млн. грн.) Фактично (млн. грн.) 

1996 150,0 10,2 
1997 25,0 4,0 
1998 20,0 5,68 
2000 111,7 3,6 
2001 71,9 10,7 

Джерело: Державний бюджет України на відповідний рік; Мінпаливенерго 
 
342. В межах збиткової вугільної галузі не зміг ефективно функціонувати і механізм 
пайової участі державних підприємств і господарських товариств, створених в процесі 
корпоратизації та приватизації, у фінансуванні ремонту  соціальних об’єктів, що 
передавались з їх балансу у комунальну власність. Це було другою головною причиною, з 
якої місцева влада відмовлялась приймати об’єкти в свою власність. Мінпаливенерго 
неодноразово зверталось до відповідних центральних органів виконавчої влади з 
пропозицією переглянути встановлену норму пайової участі підприємств у фінансуванні.  
 
343. Невирішеність проблеми передачі об’єктів соціальної інфраструктури шахт, що 
закриваються, стало одним з факторів, який обумовлює депресивний стан територій, на 
яких вони були розміщені. Населення більшості територій, на яких шахти виступали 
містоутворюючими факторами, одночасно втратило поряд з джерелами доходів 
(заробітної плати працюючих шахтарів) такий важливий елемент системи 
життєзабезпечення як соціальне обслуговування. Частина об’єктів через відсутність 
джерел фінансування не функціонує, будинки старіють і потребують капітального 
ремонту. Недіючі об’єкти поступово руйнуються, дерев’яні деталі використовуються 
населенням для опалення, металеві здаються на металобрухт. 
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Масштаб проблеми 

 
344. Вивчення існуючої на сьогодні структури вугледобувних підприємств показало, що 
проблема передачі об’єктів соціальної інфраструктури все ще залишається гострою для 
галузі. В таблиці 2.4.3 наведені дані про кількість і структуру об’єктів соціальної 
інфраструктури, які знаходяться на балансі вугледобувних підприємств. Це, насамперед, 
найбільш “важкі” для передачі об’єкти – житловий фонд, котельні та інженерні 
комунікації. Рисунок 2.4.3 ілюструє розподіл об’єктів між областями: основна частина їх 
зосереджена в Донецькій і Луганській областях, але переважно в Луганській. Вивчення 
ситуації в галузі показало, що масштаб проблеми в наступні роки зростатиме: (а) згідно з 
програмою “Українське вугілля” політика закриття шахт продовжуватиметься: до 2008 р. 
планується закрити не менше 41 шахти; (б) згідно з проектом нової Державної програми 
приватизації на 2003-2008 рр. протягом 2003 р. проходитиме підготовка, а з 2004 р. 
розпочнеться масова приватизація у вугільній промисловості, іншими словами, проблема 
передачі соціальних об’єктів зачепить усі 180 шахт.  

 
Таблиця 2.4.3.  

 
Обсяги та склад об’єктів соціальної інфраструктури, що утримуються на балансі 

вугледобувних підприємств на 01.06.2002 р. 
 

В тому числі, по шахтах, які підлягають закриттю* 

Із них: Об’єкти соціальної 
інфраструктури 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
об’єктів,
всього Всього в Донецькій  

області 
в Луганській 

області 

Частка об’єктів 
шахт, що 
підлягають 
закриттю  

Житловий фонд Тис. кв. 
м 

6217,8 3772,9 129,6 2588,1 60,7 

Котельні Одиниць 305 164 55 108 53,8 
Інженерні мережі Км 1419,1 1061,4 270,2 461,9 74,8 
Дитячі дошкільні 
заклади 

Одиниць 209 127 37 63 60,8 

Об’єкти культури Одиниць 163 102 64 37 62,6 
Оздоровчі об’єкти Одиниць 100 61 36 17 61,0 
Спортспоруди Одиниць 76 46 29 12 60,5 
Гуртожитки Тис. кв. 

м 
219,2 120 57 39 54,7 

Бази відпочинку Одиниць 107 63 24 25 58,9 

* Згідно з програмою “Українське вугілля” 
Джерело: Мінпаливенерго. 
 
345. В цілому по вугільній галузі фактичні збитки від утримання об’єктів соціальної 
інфраструктури підприємств за 2001 р. дорівнювали 170,0 млн. грн. Дебіторська 
заборгованість на 01.01.2002 р. по даних об’єктах становила 23,9 млн. грн., кредиторська – 
431,3 млн. грн., в тому числі заборгованість населення по комунальних платежах досягла 
82,0 млн. грн. Заборгованість по заробітній платі робітникам соціальної сфери вугільної 
галузі становила 23,7 млн. грн.  Об’єкти соціальної інфраструктури продовжують вносити 
свій вклад у формування збитків галузі. 
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Рисунок 2.4.3. Розподіл між областями об’єктів соціальної інфраструктури,  
що утримуються на балансах підприємств вугільної промисловості 

станом на 01.06.2002 р. (відсотки) 
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346. Мінпаливенерго розрахувало обсяги видатків на передачу у комунальну власність 
об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вуглевидобувних підпри-
ємств, та витрати на капітальний ремонт. За розрахунками на 2003 р., в цілому вони 
досягнуть 95,62 млн. грн., в тому числі пайова участь вугледобувних підприємств –  
28,66 млн. грн. (за будівельними нормативами витрат на ремонт і бюджетними 
нормативами на утримання об’єктів). 
 

Таблиця 2.4.4 
 

Розрахунок обсягів видатків на передачу у комунальну власність  
об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних 

підприємств, та витрати на капітальний ремонт на 2003 р. 
млн. грн 

В тому числі 
Державні трансферти Області 

Загальна сума 
трансфертів на 

передачу Всього  із них на 
капітальний ремонт 

Пайова участь 
підприємств 

Донецька 42,40 29,70 15,40 12,70 
Дніпропетровська 5,32 3,72 1,27 1,58 
Луганська 43,18 30,22 12,6 12,96 
Кіровоградська 1,12 0,79 3,9 0,33 
Львівська 3,60 2,52  1,08 
Всього 95,62 66,96 33,17 28,66 

Джерело: Мінпаливенерго. 
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Висновки і рекомендації 
 
347. Якою ж має бути реакція на ситуацію, що склалася у сфері передачі соціальних 
об’єктів шахт у комунальну власність? На думку експертів, необхідно радикально змінити 
підходи до самої політики. Процедура передачі вже кілька років, як перетворилась на 
в’ялий процес, завершення якого навіть не можна прогнозувати. Це приводить до значних 
матеріальних збитків у вигляді зруйнованих будівель та інженерних мереж. Втрачається 
кваліфікований кадровий потенціал закладів, що припиняють свою діяльність. Населення 
залишається без життєво необхідних  соціальних послуг, що стає причиною політичного 
загострення в депресивних регіонах. Змінити ситуацію в цій сфері можна тільки за 
рахунок активної цільової урядової політики. Для відродження інтересу до соціальних 
об’єктів з боку місцевої влади доцільно уряду проголосити про завершення програми 
безоплатної передачі їх у комунальну власність (строк завершального етапу – не більше 2 
років). Це може стимулювати дії місцевої влади, яка все більше починає усвідомлювати 
свою відповідальність за соціальний стан своїх територій. В свою чергу, загальне 
економічне зростання в країні останніми роками створює більші можливості для 
залучення резервів місцевих бюджетів.  
 
348. Наводимо деякі рекомендації з арсеналу вдалої  політики реалізації програм 
пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків реструктуризації вугільної 
промисловості в інших країнах: 
 Інтеграція політики стосовно передачі соціальних об’єктів підприємств у 

комунальну власність у загальну політику соціально-економічного розвитку регіонів.  
Місцева влада невеликих населених пунктів не повинна залишатись один на один з 
проблемами передачі соціальних об’єктів підприємств. Практика свідчить, що в 
деяких випадках вирішення проблеми, що не під силу окремому невеликому 
населеному пункту, стає можливим в межах регіону. Наприклад, надлишкові для 
системи обслуговування місцевого населення соціальні об’єкти  можуть бути 
використані на інші цілі регіональних соціальних або бізнесових програм.  Тому 
планувати розвиток соціальної сфери регіону необхідно з урахуванням об’єктів 
соціальної інфраструктури, які знаходяться сьогодні на балансі  підприємств. Процес 
передачі об’єктів слід відобразити в плані соціально-економічного розвитку регіону і 
того населеного пункту, на території якого розміщена шахта і населення якого її 
соціальна інфраструктура обслуговує.  

 Соціальне партнерство. Значний позитивний ефект можливо досягти при 
використанні форм соціального партнерства між центральними та місцевими 
органами влади, громадськістю, профспілками.  До партнерства слід залучати нові 
фігури – підприємців, інвесторів, а також місцеві громади, потреби яких 
обслуговують соціальні об’єкти.  Необхідно сприяти появі в регіоні різних 
договірних форм співробітництва місцевої влади  територій, на яких розміщені 
шахти, з регіональною державною адміністрацією.  Соціальне партнерство має бути 
підтримане інституційно і фінансово створенням різних асоціацій, спеціалізованих 
фондів тощо. Такого роду структура (інвестиційний фонд) для організації передачі 
соціальних об’єктів підприємств на партнерських засадах і самоокупності була 
запропонована свого часу проектом ТАСIS  “Соціальні аспекти реструктуризації 
приватизованих підприємств в Україні”  (1996 – 1998 р.). 

 Орієнтація на реалістичні акції. Ще на початку формування механізмів передачі 
ставилося питання про подолання популістських  мотивів у соціальній політиці і 
перехід до  реалістичних (виходячи з фінансових можливостей місцевих і 
державного бюджетів) соціальних програм розвитку територій. Необхідно 
визначитися з реальними  потребами в соціальному обслуговуванні населення з 
урахуванням постаріння і міграції, можливостями місцевих і державного бюджетів. 
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Не завжди є необхідність відтворювати систему соціального обслуговування в 
повному обсязі і вигляді (перехід до організації багаторівневої системи надання 
послуг, використання житлового фонду, яке залишило населення, що мігрувало, 
тощо).  Вагання з вирішенням цієї проблеми на практиці приводить до того, що 
населення залишається взагалі без будь-якого соціального обслуговування. 
Причому, на жаль, останній варіант є найбільш безвідповідальним для місцевої 
влади та органів, уповноважених управляти відповідним майном. Організація 
постійно діючого соціального моніторингу в регіонах. Моніторинг процесів – це 
слабка ланка української системи управління взагалі, і питання передачі соціальних 
об’єктів не є винятком.  Це породжує безсистемність дій, що значно знижує 
ефективність реалізації політики. Налагодження постійного моніторингу  надасть 
можливість своєчасно виявляти ознаки і вживати  заходи, які дозволять запобігти 
загостренню соціальної ситуації на конкретній території. Громадськість зможе 
одержувати неупереджену об’єктивну інформацію  про процеси, які супроводжують 
проведення реструктуризації і приватизації вугільної промисловості. 

 
349. Аналіз продемонстрував низьку ефективність самого механізму, який на сьогодні 
використовується для проведення передачі об’єктів соціальної інфраструктури 
підприємств у комунальну власність у вугільній галузі. Серед заходів удосконалення 
цього механізму треба визначити такі: 
 Забезпечення прозорості, публічності і гласності реалізації політики в цій сфері. 

Громадськість, особливо населення тих територій, на яких здійснюється 
приватизація або закриття шахти, повинна мати доступ до обговорення варіантів 
рішень, що приймаються по кожному конкретному об’єкту.  Доцільно не менше ніж 
за шість місяців до початку процедури закриття або приватизації шахти розпочинати 
публічне обговорення строків, умов і фінансових засобів, необхідних для проведення 
передачі об’єктів у комунальну власність. Збільшення громадського контролю – 
один з ефективних заходів підвищення відповідальності органів управління всіх 
рівнів. 

 Необхідно провести інвентаризацію об’єктів соціальної інфраструктури 
вуглевидобувних підприємств, на основі якої скласти реєстр тих об’єктів, які 
реально необхідні для організації системи соціального обслуговування населення 
конкретних територій.  

 Слід частково переглянути умови пайової участі вугледобувних підприємств у 
фінансуванні ремонту  соціальних об’єктів, що передаються з їх балансу. Для галузі, 
яка є збитковою і функціонує на умовах постійної фінансової державної підтримки, 
ця умова блокує продовження процесу передачі, особливо об’єктів  шахт, що 
закриваються. Доцільно включити фінансування передачі соціальних об’єктів шахт, 
що закриваються, у загальний механізм трансфертів із державного бюджету.   

 Для решти підприємств – ввести реструктуризацію пайових зобов’язань строком до 
трьох років, передбачивши відшкодування пайових зобов’язань ліквідним майном, 
матеріальними ресурсами, роботами або інші варіанти. Слід розглянути можливість 
внесення змін до законодавства щодо об’єктів, які передаються до комунальної 
власності на платній основі. Наприклад, передбачити безоплатну передачу таких 
об’єктів в рахунок пайового фінансування з боку вуглевидобувних підприємств. 

 Зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок обмеження розмірів 
трансфертів із державного бюджету тільки складом об’єктів, включених до реєстру. 
Підтримка розвитку соціальної сфери за межами визначених реєстром доцільно 
здійснювати за рахунок  недержавних інвестицій – через  приватизацію об’єктів, 
створення на базі соціальних об’єктів господарських товариств за участю 
недержавних інвесторів, передача в оренду на умовах організації платного і 
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безоплатного (пільгового) обслуговування населення, участі населення на 
початковій стадії роботи об’єкта (громадська ініціатива).  

 Індивідуалізація рішень щодо подальшого використання соціальних об’єктів після 
передачі. Слід оцінити доцільність розробки спеціальних проектів використання 
об’єктів після передачі з визначенням обсягів соціального обслуговування 
населення, розрахунками джерел покриття фінансових витрат і доходів, які можливі 
в окремих випадках від  його подальшої експлуатації. Такі проекти можуть стати 
тими документами, на основі яких можуть прийматися рішення і контролюватися 
ефективність реалізації політики звільнення підприємств від соціальних об’єктів. 

 Посилення адресності фінансування передачі об’єктів. Розмір і цільове призначення 
фінансування має бути спрямоване  на конкретний об’єкт. Велике значення має 
визначення черговості передачі та індивідуальних способів подальшого 
використання об’єктів. 

 

2.5. Екологічні аспекти 
 

Учасники обговорень 
 

350. Екологічні питання обговорювалися на регіональному рівні з представниками 
Луганської та Донецької облдержадміністрацій, Державної компанії “Укрвуглереструкту-
ризація” (УДКР) та спеціалістами Інституту “Дондіпрошахт”. Представники Луганської 
облдержадміністрації вважають, що нормативно-правова й технічна база цілком достатня 
для вирішення екологічних аспектів у проектах ліквідації шахт і дозволяє переглянути 
застарілі проекти, які не враховували сьогоденних екологічних вимог. Разом з тим, 
виникають труднощі з виконанням  екологічних робіт, передбачених проектами ліквідації 
шахт. До основних причин належить недостатнє фінансування. В обсягах фінансування 
закриття шахт переважає фінансування їх фізичного закриття. Екологічні витрати 
фінансуються за залишковим принципом. Необхідно змінити державні підходи до 
вирішення проблем територій, на яких відбувається закриття шахт. 
 
351. Донецька облдержадміністрація пропонує провести комплексне еколого-
гідрогеологічне вивчення територій, де здійснюється або планується закриття підприємств 
та об’єктів гірничодобувної промисловості. За результатами вивчення рекомендується 
розробити регіональні проекти оцінки впливу закриття об’єктів на довкілля та схеми 
інженерного захисту територій. Тільки при наявності  таких проектів можлива підготовка 
обґрунтованих програм екологічної реабілітації окремих вугледобувних районів Донбасу. 
 
352. Спеціалісти Інституту “Дондіпрошахт” бачать основну причину проблем, що 
виникають при фізичній ліквідації шахт і реалізації природоохоронних заходів, в  
недостатньому фінансуванні. Вони підтримують висновок Луганської 
облдержадміністрації щодо достатності технічних та законодавчо-нормативних 
можливостей забезпечення ефективного проведення екологічних заходів, потреба в яких 
виникає при закритті шахт. 
 
353. Представники УДКР на основі досвіду проведення закриття шахт визначили 
найбільш болючі екологічні проблеми: порушення гідрологічного режиму територій, 
очистка і демінералізація шахтних вод, затоплення та просідання ґрунту, наявність 
значної кількості невиявлених порожнин (провалів, шурфів тощо), забруднення 
атмосферного повітря, відвали. При обговоренні вони відмітили, що для доведення 
відвалів до екологічно-безпечного стану використовуються підходи, що не враховують 
витрат та дорогі технології. Представники УДКР підтримали висновок про недостатність 
фінансування екологічних заходів.  
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354. Представники громадських екологічних організацій, які активно займаються 
питаннями охорони навколишнього середовища, вважають, що необхідно розробити 
механізми залучення громадських організацій у процес розробки екологічних і 
природоохоронних заходів, а також проводити громадські слухання при затвердженні 
плану закриття вугільних шахт. Були визначені найгостріші екологічні проблеми: 
порушення гідрологічного режиму, забруднення атмосферного повітря, відвали.  
Основною причиною несвоєчасного виконання екологічних заходів було названо 
недостатнє фінансування екологічних заходів і змішування потоків фінансування, що 
дозволяє перерозподіляти кошти, виділені на вирішення екологічних проблем, на інші 
заходи.  
 

Вплив роботи вугільних шахт та підприємств 
Донбасу на навколишнє середовище 

 
355. Вугільна промисловість у районах концентрації шахт, збагачувальних фабрик та 
інших промислових підприємств істотно погіршує екологічне становище. Діяльність шахт 
негативно впливає на навколишнє середовище в декількох напрямках: забруднення 
атмосфери, засолення ґрунтових вод, нагромадження відвалів та зсуви ґрунту.  Вугілля в 
Донбасі видобувається вже понад 200 років. Протягом цього часу тут працювало понад 
1000 шахт. І це призвело до значного накопичення негативного впливу шахт на 
навколишнє середовище. Велике навантаження на навколишнє середовище, яке створює 
діяльність шахт, є одним із найважливіших факторів, який необхідно взяти до уваги при 
визначенні масштабів національного вугільного сектора. Збереження неперспективних 
збиткових шахт приводить до негативних екологічних наслідків, неадекватних їх 
економічному вкладу.  
 
356. Зараз в українській частині Донбасу накопичено 1185 відвалів порід шахт та 
збагачувальних фабрик, із них діючих – 381, недіючих – 804. На сьогодні 397 відвалів 
горять (діючих – 186, недіючих – 211). У відвалах та шламонакопичувачах накопичилось 
близько 1,3 млрд. т порід із щорічним поповненням близько 60 млн. т. Безпосередньо 
зайнята відвалами площа становить 7190 га, сюди ж можна додати 200-метрові небезпечні 
зони біля кожного відвалу. Площа, що зайнята шламонакопичувачами, становить близько 
4010 га. Дослідженнями встановлено, що на 1 млн. т видобутку вугілля забруднюється й 
руйнується 4 га землі, а на 1 шахту – 83 га (3,32 га за рік експлуатації  середньої шахти). 
 
357. Використання порід відвалів останніми роками становить близько 17 % щорічної 
видачі на поверхню (для відсипання полотна доріг, виготовлених блоків тощо), у тому 
числі для заповнення виробленого простору в шахтах - тільки 9 %. Решта породи 
накопичується в відвалах, які досить часто самозаймаються. Відвали, що горять, щорічно 
викидають в атмосферу понад 500 тис. т шкідливих газоподібних речовин. В результаті 
горіння в атмосферу потрапляє величезна кількість оксидів сірки, вуглецю, азоту; пил з 
териконів вміщує велику кількість шкідливих елементів та сполук. За даними дослідження 
МакНДІ, у середньому за добу з одного відвалу, що горить, в навколишнє середовище 
викидається 150 тонн диоксиду вуглецю, 1,5 тонни диоксиду сірки, 0,4 тонни сірководню, 
0,1 тонна оксидів азоту. Атмосферу забруднюють безпосередньо й самі шахти. За рік вони 
викидають в атмосферу з вентиляцією 5,6 млрд. м3 метану, в тому числі в 
Дніпропетровській області – 172,5 млн. м3, Донецькій – 3,7 млрд. м3 та Луганській – 1,8 
млрд. м3. Найбільш забрудненою є атмосфера в містах Донецьк, Макіївка, Алчевськ, 
Єнакієве, Лисичанськ, Горлівка.  
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358. Дощові води, що потрапляють у відвали, розчиняють значну кількість розчинних 
хімічних сполук та елементів, у тому числі шкідливих, і заносять їх у ґрунтові води. В 
результаті навколо відвалів утворюються численні джерела з великим вмістом солей та 
шкідливих елементів. Загальний об’єм шахтних водоприливів становив останнім часом 
близько 2,16 млн. м3 на добу з мінералізацією шахтних вод до 4,0 г/дм3. 
 
359. Негативний вплив гірничих робіт на навколишнє середовище проявився у вигляді 
геодинамічного порушення гірничого масиву, що лежить над вугільними пластами.  Над 
вугільними виробками, площа яких становить близько 13000 км2 , площа поверхні 
гірських порід становить близько 600 км2. Більша частина з них осушена. Просідання 
поверхні, коли шахта має глибину 50-150 м, перевищує 20 %, а глибину понад 1000 м – 
близько 5-7 %. Просідання земної поверхні відбувається на площі понад 8000 км2; 
щорічно просідає близько 1000 км2 земної поверхні.  У Західному Донбасі просідання 
поверхні досягає 5 м і супроводжується підтопленням, пошкодженням водою будівель та 
споруд, вимоканням ґрунтів і дерев, появою болотяної рослинності. Площа підтоплених 
земель в межах Донецька становить 5180 га (31 % площі міста), в межах Макіївки – 1690 
га (42 % площі міста). Ще більше затоплені міста Стаханів, Первомайськ, Брянка, 
Теплогірськ та інші.  
 
360. Внаслідок інтенсивного дренування гірничого масиву, що лежать над вугільними 
пластами підземними роботами, на площі кожного гірничопромислового району 
сформувалась регіональна збезводнена зона площею в тисячі квадратних кілометрів і 
глибиною близько 40-50 м. В результаті, ґрунтовий водоносний комплекс майже повністю 
осушено. Осушено також сотні джерел, колодязів, свердловин, в багатьох балках і річках 
зникли водотоки. При розробці різних водотоків відбувається їх дренування, часткове чи 
навіть повне осушення. В об`ємі загального шахтного водоприпливу річкові води 
становлять на окремих ділянках близько 15,0 % (а всього 3,5 м3/сек), що обумовлює 
зменшення в цілому потужності річкових потоків чи навіть повне їх зникнення.  
 
361. Скид в річкову мережу шахтних вод становить 22,0 м3/сек. (1,9 млн. м3/доб.), що 
значно перевищує ресурси місцевих поверхневих воді порушує гідрологічний режим 
більшості річок і становить основну частину річкового стоку. Винос солей в об`ємі 80 
кг/сек. (біля 7,0 тис. т/добу) у річки різко порушує гідрохімічний режим останніх. В 
окремих випадках мінералізація води у річках зростає більш як вдвічі і перевищує 2,2-2,6 
г/дм3 (р. Лугань біля водяного поста Олександрівка, р. Велика Кам`янка в гирлі і т.п.). 
Така вода стає вже непридатною для зрошування земель, технічних потреб. З метою 
підвищення її якості в декілька річок (Лугань, Вовча, Кальміус тощо) організовано скид 
прісних вод з каналу Сіверський Донець – Донбас – по 0,5-1,0 м3/сек., а в р. Сіверський 
Донець здійснюється скид води по каналу Дніпро-Донбас (20-40 м3/сек.). Разом з шахтною 
водою в місцеві річки потрапляє велика (20-70 г/м3) кількість зважених твердих речовин. 
Щодоби їх у річки скидається до 85 т, що призводить до замулювання русла ріки, 
передчасного її старіння. З цієї причини багато русел річок в Донбасі довелось розчищати 
та випрямляти (Казенний Торець, Кальміус, Кринка). 
 
362. По Донбасу є інформація про 22 ставки-накопичувачі шахтних вод та промислових 
стоків збагачувальних фабрик. Загальна площа цих об`єктів – 3,3 км2, об`єм 
акумульованої в них води – 1,26 млн. м3; цілодобовий скид в них шахтної води – близько 
200 тис. м3 (2,25 м3/сек.). Днища цих гідротехнічних споруд не ізольовані, через що 
витоки з них забруднюють та засолюють перспективні водоносні горизонти, особливо у 
Західному Донбасі, де також спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод. Поряд з 
цим акумульовані води скидаються в річкову систему. Фактичний матеріал свідчить, що 
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ставки-накопичувачі мінералізованих шахтних вод свого природоохоронного призначення 
в Донбасі практично не виконують.  
 
363. Інтенсивний видобуток вугілля і пов`язане з цим дренування підземних вод 
зумовили різке порушення природного балансу підземних вод, а також загального водного 
балансу. Загальний шахтний водовідлив вдвічі перевищує величину природних ресурсів 
підземних вод, що обумовило формування дефіциту води на більшій частині території 
басейну рік Лугані, Кринки, Булавінки тощо. Загальний водний баланс інтенсивно 
порушено в межах  Донецько-Макіївського, Центрального, Чистяково-Сніжнянського та 
інших районів .  
 

Таблиця 2.5.1 
Терикони та відвали Донбасу 

Терикони та відвали 

В тому числі: 

діючі недіючі Область 
Всього Всього в тому 

числі 
горять 

Всього в тому числі 
горять 

Площа, 
зайнята 
відвалами 

(км2) 

Об`єм 
порід 

у відвалах, 
(млн.м3) 

Дніпропетровська 13 13 - - - 1,9 0,95 
Донецька 606 208 119 397 92 44,2 452,15 
Луганська 566 159 67 407 119 25,8 581,4 
Всього по Донбасу 1185 381 186 804 211 71,9 1044,5 

 
Таблиця 2.5.2  

 
Об`єкти – потенційні забруднювачі навколишнього середовища Донбасу 

Сумарні значення 
Об`єкт и 

Кількість
об`єктів Площа, 

тис. м2
Об’єм, 
тис. м3

Об`єм 
постійних 
стоків,  

тис. м3/добу 

Шламонакопичувачі центральних збагачувальних фабрик 106 11207 123268 605 
Шламонакопичувачі і золовідвали 14 3008 84387 1640 
Накопичувачі промстоків 28 4708 40380 241 
Ставки-накопичувачі шахтних вод  22 3290 1254 200 
Ставки-відстійники, ставки-освітлювачі шахтних вод 216 8986 22430 1413 
РАЗОМ 386 31200 271720 4099 

 
 

Екологічні проблеми закриття шахт 
 

364. Розпочате у 1996 р. масове закриття особливо збиткових і нерентабельних шахт та 
розрізів докорінно змінює характер техногенного навантаження на довкілля у 
вуглевидобувних регіонах. З одного боку, зупиняється відчуження землі під відвали, 
розробка поверхні гірничими роботами, зменшуються викиди вугільного пилу та метану з 
відпрацьованим шахтним повітрям, знижується забруднення атмосфери від відвалів і 
котелень, водних ресурсів від водовідливних систем, зменшується антропогенне 
навантаження. Аналіз екологічної ситуації показує, що у Донецькій, Луганській, 
Волинській областях, де закривались шахти, сталось деяке поліпшення екологічної 
ситуації та умов проживання населення.   
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365. Але, з другого боку, на шахтах, що ліквідовані, продовжуються гірничо-механічні 
процеси, пов’язані з розробкою гірничого масиву, причому їх характер істотно змінюється 
через повне або часткове затоплення шахт.  Активізується просідання поверхні, а в деяких 
районах відмічаються тектонічні прояви у вигляді підземних поштовхів. Затоплення шахт 
супроводжується витісненням метану з відробленого простору з неконтрольованим його 
виділенням на земній поверхні. Спостерігається скупчення вуглекислого газу у 
підвальних приміщеннях, у западинах рельєфу земної поверхні. Він витісняє кисень та 
створює “мертве повітря”. Особливо складні екологічні проблеми виникли у зв’язку зі 
зміною гідрологічних умов у зонах впливу підприємств, що ліквідуються. Виникає 
підтоплення великих територій, особливо розроблених ділянок, забруднення водовідборів 
та водоймищ, в тому числі водою з високою кислотністю. Є випадки коли екологічна 
ситуація виходить з-під контролю. 
 
366. За даними УДКР, процес закриття шахт супроводжується  виникненням ряду 
екологічних проблем, які потребують постійного моніторингу і комплексного вирішення: 
• у зв’язку з ліквідацією шахт припиняється відкачування з них підземних вод, а тому 

виникла потреба в управлінні гідрогеологічним режимом густонаселених 
шахтарських регіонів; 

• в водну мережу скидаються високомінералізовані шахтні води, які потребують 
постійного очищення; 

• має місце постійне та довгострокове забруднення території відходами гірничо-
видобувної промисловості. Існує потреба нейтралізації відходів та реабілітації 
земель; 

• в наявності значна кількість неврахованих порожнин (провалів, шурфів тощо), 
відбувається деформація земної поверхні над гірничими виробками шахт, які 
ліквідуються. Необхідно провести спеціальні дослідження та облік існуючих 
шахтних порожнин, а також вжити заходів щодо стабілізації провалів; 

• є окремі ділянки земної поверхні, приміщення та будівлі, які розміщені нижче рівня 
землі та мають високі концентрації шахтних газів, що витісняються з гірничих 
виробок ліквідованих шахт. Слід провести відповідні роботи з метою зниження 
концентрації газу у викидах; 

• відбувається забруднення атмосферного повітря, в першу чергу викидами з поверхні 
відвалів породи із шахт, які ліквідуються, а технології приведення  відвалів в 
екологічно безпечний стан є високо витратними. 

Органи державного контролю займають досить жорстку позицію в питаннях виконання 
вимог природоохоронного законодавства, яке не враховує складність та спрямованість  
процесів ліквідації шахт. Є потреба в більш гнучких параметрах оцінки екологічних 
ризиків, пов’язаних із ліквідацією шахт. 
 
367. Питома вага витрат на екологію в проектах ліквідації, що розробляються галузевими 
інститутами, становить 12 % від загальної суми витрат на ліквідацію підприємства і 
приблизно ідентична по кожній шахті. Відсутній аналіз можливості виникнення  
екологічних наслідків для окремо взятої шахти з урахуванням її індивідуальних 
особливостей. Ймовірність їх прояву приймається на рівні 100%. Таким чином, виникає 
нераціональність планування екологічних витрат уже на етапі створення проекту 
ліквідації шахти. 
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Приклади деяких екологічних наслідків 
у регіонах з інтенсивними процесами закриття шахт 

 
368. Для ілюстрації екологічних наслідків інтенсивного закриття шахт наводимо 
приклади по окремих територіях: 
Місто Брянка, Луганська область. Активізувався процес просідання земної поверхні, що 
призводить до інтенсивних і глибоких деформувань споруд та інженерних комунікацій на 
території міста. Тільки за 2000 р. у міськвиконком звернулося понад 70 громадян із 
заявами про пошкодження житлових будинків. Відбувається змішування питної води із 
шахтними водами підземних горизонтів. Це призвело до непридатності для пиття води з 
криниць, водозабірних свердловин жилих районів міст Єлено, Стара Замковка, Лозова, 
Павлівка. Виникла потреба в будівництві нового водоводу у ці райони. Має місце 
інтенсивне підтоплення території міста і близько розташованих земельних угідь. На цей час 
підтоплені понад 24 га, за прогнозами очікується підтоплення понад 146 га, 470 житлових 
будівель, 250 дачних ділянок і 10 підприємств. 
Місто Макіївка , Донецька область. 20 квітня 2001 р. на території Червоногвардійського 
ринку раптово виникло провалля глибиною декілька десятків метрів і діаметром близько 
тридцяти метрів. На щастя, цей випадок трапився пізно увечері, коли нікого не було на 
його території. Як виявилось, під територією ринку було ліквідовано ствол шахти 6/14.  
Місто Краснодон. На шахті імені Тюленіна з часу закриття шахти до моменту виходу 
шахтної води на поверхню пройшло 13 місяців (при проектному терміні 6 років). У 
результаті цього був підтоплений житловий масив площею 46 га, на якому розташовані 
650 будинків. 
Місто Стаханів. У місті в результаті ліквідації 4 шахт створилася надзвичайна ситуація з 
виходом метану на поверхню і проникненням його в будинки і споруди. На території, що 
визначена як небезпечна через вихід метану, розташовано 1871 житловий будинок, 283 
виробничі та адміністративні будівлі. На даний момент виявлено 78 будинків, у підвали 
яких проникає метан. Усього зареєстровано понад 60 випадків запалення шахтного метану 
в будинках і спорудах Донбасу, при цьому були травмовані понад 30 чоловік (один - 
смертельно). 
 

Чинні закони та регулятивні акти стосовно 
екологічних аспектів закриття шахт 

 
369. Фізична ліквідація шахт та природоохоронні заходи щодо екологічної безпеки 
здійснюються відповідно до ряду нормативних документів: 
• “Порядок ліквідації збиткових вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств 

вугільної промисловості”, постанова Кабінету Міністрів від 29.06.1999 р. №1164. 
• “Правила безпеки у вугільних шахтах” та інші нормативні документи, що 

регламентують безпеку робіт у вугільній промисловості. 
• “Правила ліквідації стволів вугільних шахт”, КД 12.12.005-2001 (затверджені 

Мінпаливенерго  15.02.2000 р.). 
 
370. Відповідно до нормативних документів природоохоронні заходи проекту закриття 
шахт включають: 
• запобігання підтопленню земної поверхні в межах гірничого відводу шахти, яка 

ліквідується, та на територіях, що знаходяться поруч; 
• рекультивацію, гасіння й озеленення відвалів, які знаходяться на балансі 

підприємства, що ліквідується; 
• вивід з експлуатації водоймищ-відстійників шахтних вод; 
• рекультивацію земель, що вивільняються; 
• запобігання погіршенню гідрогеологічної ситуації у регіоні. 
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371. Кількість спеціальних нормативно-правових актів, присвячених саме екологічним 
питанням закриття гірничих підприємств, є порівняно малою. Це, зокрема, постанова 
Кабінету Міністрів від 12.01.1999 р. № 31 “Про заходи щодо розв’язання еколого-
гідрогеологічних проблем, які виникають внаслідок закриття гірничодобувних 
підприємств, шахт і розрізів” . Крім цього, постановою Кабінету Міністрів № 1606 від 
31.08.1999 р. затверджено “Концепцію поліпшення екологічного стану гірничодобувних 
регіонів України”.  
 
372. Регулювання екологічних проблем, що виникають при закритті шахт, відбувається 
на основі загального екологічного законодавства. На сьогодні в Україні сформовано 
досить широку систему екологічного законодавства, що охоплює питання правового 
регулювання захисту основних екологічних об’єктів – надр, землі, води, повітря. 
Основними законодавчими актами є Кодекс України про надра від 27.07.19994 р.  
№ 132/94-ВР, Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР, Земельний кодекс 
України від 18.12.1990 р. № 561-XII, Закон України “Про охорону атмосферного повітря” 
від 16.10.1992 р. № 2707-XII, Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 
25.06.1991 р. № 1264-XII, а також постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. 
№ 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”. 
Зазначені нормативні акти передбачають створення відповідних органів державного 
контролю, визначають їх завдання, функції, повноваження. Є підстави вважати, що 
загальне правове регулювання екологічних питань в Україні в цілому є адекватним і 
створює достатню законодавчу базу для забезпечення нормального стану довкілля та 
екологічної безпеки населення.  
 
373. Однак проблема полягає у тому, щоб, по-перше, адаптувати чинні екологічні 
нормативи до конкретних реалій вугледобувних регіонів. Зокрема, чинні нормативи 
забруднення не можуть бути однаковими для курортних регіонів, у яких відсутня активно 
діюча промисловість та немає довгої історії екологічного забруднення, та для 
вугледобувних областей, екологія яких знаходиться в катастрофічному становищі. По-
друге, доцільно відпрацювати методологію оцінки екологічних ризиків закриття шахт та 
систему нормативів, прив’язану до часових періодів нормалізації екологічного стану на 
територіях ліквідованих шахт. Для того, щоб заощадити цільові бюджетні кошти, виділені 
на закриття шахт, Міністерству екології та природних ресурсів доцільно було б ініціювати 
внесення змін і доповнень до “Порядку встановлення нормативів збору за забруднення 
навколишнього середовища і стягнення цього збору”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів від 01.03.1999 р. № 303, в частині встановлення пільг по екологічних платежах 
шахтам, які ліквідуються, за умови виконання ними планових робіт по оздоровленню 
екологічної ситуації. 
 
374. Законодавство України практично не враховує екологічних вимог у процесі 
приватизації. При зміні форми власності відповідальність за екологічну шкоду, заподіяну 
підприємствами до проведення приватизації, фактично перекладається на нового 
власника. У цьому зв'язку виникає необхідність розмежування відповідальності за 
екологічні наслідки між колишнім і новим власником. Екологічні наслідки, що виникли в 
процесі діяльності підприємства під час перебування його у власності держави до його 
приватизації, мають бути зобов'язанням держави й усуватися за рахунок державних 
коштів. На практиці це може призвести до великих труднощів. Для того, щоб їх уникнути, 
необхідно законодавчо закріпити проведення обов'язкового екологічного аудита в процесі 
підготовки підприємства до приватизації і розробити та затвердити методику, що 
регламентує визначення розмірів екологічного збитку навколишньому середовищу в різні 
періоди діяльності вугільної шахти. 
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375. Наводимо деякі точки зору з приводу екологічних проблем закриття шахт. 
 
Луганська облдержадміністрація 
На цей час створена достатньо пророблена нормативно-правова й технічна база для 
вирішення екологічних аспектів у проектах ліквідації шахт. Це дозволяє здійснювати 
облік усього комплексу шкідливих наслідків ведення гірничих робіт, а також переглянути 
застарілі проекти, які не враховували сьогоденних екологічних вимог. Разом з тим, багато 
екологічних проблем на сьогодні залишаються невирішеними. Під час закриття шахт 
кошти, передбачені на екологічні заходи у проектах закриття шахт, виділяються не в 
повному обсязі. В обсягах фінансування закриття шахт переважає фінансування робіт по 
їх фізичному закриттю. Екологічні витрати фінансуються за залишковим принципом. 
Зміни у державних підходах до вирішення проблем територій, на яких відбувається 
реструктуризація, не можуть відкладатися далі і потребують негайного вирішення. 
 
Донецька облдержадміністрація 
Необхідно провести комплексне еколого-гідрогеологічне вивчення територій, де 
здійснюється або планується закриття підприємств та об’єктів гірничодобувної 
промисловості; за результатами вивчення розробити відповідні регіональні проекти 
оцінки їх впливу на довкілля, схеми інженерного захисту територій та інше. Тільки при 
наявності результатів цих робіт можлива розробка обґрунтованих програм екологічної 
реабілітації окремих вугледобувних регіонів та районів Донбасу. 
Інститут “Дондіпрошахт” 
Проблеми, що виникають при фізичній ліквідації шахт і реалізації природоохоронних 
заходів, в основному пов’язані з недостатнім фінансуванням. 
Державна компанія “Укрвуглереструктуризація” 
Найболючіші екологічні проблеми: 
• управління гідрологічним режимом територій густонаселених шахтарських міст; 
• очистка і демінералізація шахтних вод, що скидаються у водойми та ріки; 
• достовірний прогноз площин поверхні, що будуть підтоплені, експертна оцінка 

придатності ґрунту на території гірничих відводів шахт, що ліквідуються; 
• наявність значної кількості невиявлених порожнин (провалів, шурфів, тощо) на 

шахтах, що ліквідуються і тих, що ліквідовані раніш, продовження деформацій 
земної поверхні над гірничими виробками; 

• забруднення атмосферного повітря, у першу чергу, викидами з поверхні відвалів 
шахт, що ліквідуються; 

• високовитратні та дорогі технології доведення породних відвалів до екологічно 
безпечного стану; 

• надмірно жорстка політика державних контролюючих організацій у питаннях 
виконання природоохоронних вимог законодавства по ліквідації шахт, без 
урахування спрямованості цього процесу, в тому числі в частині заходів щодо 
покращення екологічної ситуації в шахтарських регіонах; 

• залишковий принцип фінансування витрат на виконання заходів щодо забезпечення 
екологічної безпеки при закритті шахт. 

 
Висновки та рекомендації 

 
376. Велике навантаження на навколишнє середовище, яке створює діяльність шахт, є 
одним із найважливіших факторів, який необхідно взяти до уваги при визначенні 
масштабів національного вугільного сектора. Збереження неперспективних збиткових 
шахт приводить до негативних екологічних наслідків, неадекватних їх економічному 
вкладу. 
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377. Екологічна безпека ліквідації вугільних підприємств безпосередньо залежить від 
своєчасності виконання природоохоронних заходів. Ліквідація вугільних шахт, що 
здійснюється без урахування прогнозної оцінки екологічних наслідків, в умовах 
недостатнього і несвоєчасного фінансування природоохоронних заходів призводить до 
серйозного погіршення екологічної обстановки. 
 
378. Причини неефективності екологічних заходів при ліквідації шахт: 
• має місце змішування напрямків фінансування закриття шахт, що дозволяє 

перерозподіляти кошти, виділені на вирішення екологічних питань, на користь 
інших проблем, в першу чергу соціальних, а також на погашення непередбачених 
витрат; 

• відсутність у Мінпаливенерго й УДКР відповідної компетенції, і як наслідок, 
зацікавленості у ефективному проведенні заходів з охорони навколишнього 
середовища як під час ліквідації шахт, так і після її завершення; 

• у місцевих обласних адміністрацій відсутня достатня компетенція та джерела 
фінансування для проведення заходів з охорони навколишнього середовища; 

• відсутність індивідуального підходу, до планування витрат на екологічні заходи. 
Відсутність можливості ухвалення гнучкого рішення з погляду витрат, яке б 
ґрунтувалося на оцінці можливих екологічних ризиків. Необхідно чітко розподілити 
оперативні екологічні заходи в процесі фізичного закриття шахт (плани ліквідації 
шахт) і довготривалі заходи щодо охорони навколишнього середовища (регіональні 
або національні програми). Це має відображатися і в системі фінансування;  

• слід перейти від стандартного до індивідуального підходу стосовно визначення 
складу екологічних заходів при закритті конкретної шахти і розрахунку потрібних 
для цього фінансів. 

 
379. Крім того, як показує досвід УДКР, неефективно діє також і система моніторингу 
довкілля через відсутність фінансування та нерозвиненість відповідної інфраструктури. 
Необхідним є вірогідний та оперативний територіальний прогноз підтоплення поверхні, 
експертна оцінка втрати якості ґрунту на площах гірських відводів шахт, що ліквідуються. 
Державна та відомча мережі гідроспостережних свердловин (гідрогеологічний 
моніторинг) практично не функціонують. В результаті цього органи державного 
геологічного нагляду припускаються помилки в оцінці дійсної гідрогеологічної ситуації, а 
в деяких випадках просто не можуть здійснити прогноз зміни гідрогеологічної ситуації у 
районі шахти, яка ліквідується. Вирішити існуючі юридичні та організаційні проблеми 
можна шляхом створення спеціалізованого підприємства, заснованого на державній 
власності. Метою його діяльності має стати забезпечення ефективного моніторингу 
екологічного стану територій закриття шахт. Підприємство може бути підпорядковано 
відповідному профільному міністерству (зокрема, Міністерству екології та природних 
ресурсів). Фінансування його діяльності повинно здійснюватись за рахунок коштів 
Державного бюджету.  
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ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Закони: 

1. “Гірничий закон України” від 06.10.1999 р.  №1127-XIV  
2. “Про охорону навколишнього середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII  
3. “Водний кодекс України” від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР  
4. “Кодекс України про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР  
5. “Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних 

підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за 
рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і 
місцевими бюджетами та державними цільовими фондами” від 17.01.1997 р. 
№ 10/97-ВР  

6. “Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 р. № 2707-XII  
7. “Про зупинення дії Закону України “Про банкрутство” щодо банкрутства 

вугледобувних, вуглепереробних та шахтобудівних підприємств вугільної 
промисловості” від 18.11.1999 р. № 1240-XIV  

8. “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 28/97–ВР 
9. “ Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р.  №586-XII   
10. “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України”  від 23.03.2000 р. № 602-III 
11. “Бюджетний кодекс України” від 21.06.2001р. №2542-III 
12. Конституція України  від 28.06.1996 р. 
13. “Про ціни та ціноутворення”  від 03.12.1990 р. № 507 XII  
 
Укази Президента України: 

14. “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та 
приватизації” від 11.05.1994 р. № 224   

15. “Про структурну перебудову вугільної промисловості” від 07.02.1996 р. № 116/96 
16. “Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” від 28.10.1996 р. № 1005/96 
17. “Питання Міністерства екології та природних ресурсів” від 29.10.2000 р. № 724/2000 
18. “Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці та вдосконалення державного 

нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості” від 16.01.2002 р. 
№ 26/ 2002 

19. Послання Президента України до Верховної Ради “Європейський вибір. 
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 
2002-2011р.”  

 
Державні програми і концепції 
20. Програма “Українське вугілля” затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.09.2001 р. № 1205 
21. “Програма підвищення безпеки праці на вугільних шахтах” затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.07.2002 р. №939 
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22. “Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах 
України” затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р.  
№ 160 

23. “Програма забезпечення екологічної безпеки, охорони і поліпшення стану 
навколишнього природного середовища, раціонального природокористування і 
відтворення природних ресурсів на території м. Донецька” 

24. Програми соціально-економічного розвитку України на 2002-2003 р.  
25. Програми соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей на 

2002-2003 рр. та до 2010 року. 
26. Державна програма зайнятості населення на 2001-2004 роки затверджена Законом 

України від 07.03.2002 р. №3076-III 
27. “Концепція державної регіональної політики” від 25.05.2002 р. №341/2001 
28. “Концепція поліпшення екологічного стану гірничодобувних регіонів України” від 

31.08.1999 р.  № 1606   
  
Постанови Кабінету Міністрів України: 

29. “Про хід виконання рішень Президента України та Уряду України щодо стабілізації 
роботи вугільної промисловості” від 03.06.1996 р. № 603 

30. “Про стан справ у вугільній промисловості та хід виконання Указу Президента 
України від 7 лютого 1996 року № 116 “Про структурну перебудову вугільної 
промисловості” від 16.05.1996 р. № 521   

31. “Про результати перевірки стану справ у вугільній промисловості Донецької та 
Луганської областей і додаткові заходи щодо поліпшення роботи цієї галузі” від 
18.07.1996 р. № 881 

32. “Про хід структурної перебудови вугільної промисловості” від 28.03.1997 р. № 280 
33. “Про заходи соціального захисту працівників, вивільнюваних у зв’язку із закриттям 

(ліквідацією) неперспективних вугледобувних та вуглепереробних підприємств 
Міністерства вугільної промисловості” від 28.06.1997 р. № 623 

34. “Порядок ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств 
Міністерства вугільної промисловості” від 29.06.1999 р. № 1164  

35. “Про затвердження “Положення про державну систему моніторингу довкілля”  від 
30.03.1998 р. № 391 

36. “Про заходи щодо розв’язання еколого-гідрологічних проблем, які виникають 
унаслідок закриття гірничодобувних підприємств, шахт і розрізів” від 12.01.1999 р.  
№ 31 

37.  “Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього 
середовища і стягнення цього збору” від 01.03.99 р. № 303 

38. “Про затвердження Порядку визначення та надання державної підтримки 
вугледобувним підприємствам” від 17.12.2001 р. № 1733 

39. “Про ліквідацію збиткових шахт та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.03.1997 р. № 280”  від 28.02 2002 р. № 224 

40.  “Про затвердження заходів з організаційного забезпечення виконання Програми 
“Українське вугілля” на 2002 рік” від 30.03.2002 р. №438 

41. “Про затвердження Порядку фінансування вугледобувних підприємств, які повинні 
бути підготовлені до ліквідації” від 28.02.2002 р. N 223 
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42. “Про заходи щодо поліпшення підприємств вугільної галузі” від 06.07.2002 р. № 938  
43. „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 

року №280” від 23.04.2001 р. № 368 
 
Нормативні документи: 
44. Наказ Мінвуглепрому України  від 24.02.1995 р. №60 “Про затвердження 

Прейскуранта оптових регульованих цін на вугілля, продукти збагачення вугілля та 
брикети” 

45. Наказ Мінвуглепрому України від 29.04.1996 р. № 158 “Про затвердження Оптових 
цін на вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети” 

46. Наказ Мінвуглепрому України від 21.10.1996 р. № 534 “Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Мінвуглепрому України від 29.04.1996 р. №158,” 

47. Наказ Мінвуглепрому від 03.07.1997 р. № 284 “ Про скасування оптової ціни на 
вугілля та вугільну продукцію” 

48. Проект “Методики ціноутворення на вугілля та вугільну продукцію для теплових 
електростанцій” 

49. Баланс виробництва та розподілу по основних напрямках використання вугільної 
продукції (складений Державним департаментом вугільної промисловості 
Мінпаливенерго України)  

50. “Правила безпеки у вугільних шахтах” та інші нормативні документи, що 
регламентують безпеку робіт у вугільній промисловості. 

51. “Система управління охороною праці у вугільній промисловості України” 
52. “Правила ліквідації стволів вугільних шахт”, КД 12.12.005-2001. Затверджено 

Мінпаливенерго  15.02.2000 р. 
 
Інші інформаційні матеріали: 
53. Звіт за результатами опитування, що було проведено в рамках проекту TACIS 

«Оказание поддержки при решении вопросов, связанных с  социальными 
последствиями реструктуризации угольной промышленности Донбасского региона 
Украины», июль 1998 г.  

54. Кононов И.Ф., Кононова Н.Б., Денщик В.А. Кризис и самоорганизация: Шахтерские 
города Донбасса в период реструктуризации угольной промышленности: социальное 
и экологическое измерения. Монография. — Луганск: Альма-матер, 2001. — 144 с. 

55. Анішина Н., Верба Д. Реструктуризація вугільної  промисловості України та 
соціальний захист осіб, вивільнених внаслідок ліквідації шахт. Матеріали НДІ 
соціально-трудових відносин, м. Луганськ.  

56. Социальная оценка структурной перестройки угольной промышленности в Украине: 
смягчение отрицательных социальных последствий. – Отчет об исследовании. – 
Мировой банк, Киевский международный институт социологии, 1998.  

57. Робочі матеріали до проекту програми „Подолання бідності населення Луганської 
області на період до 2009 року”. – Луганська обласна державна адміністрація, 2002.  

58. К выступлению начальника Главного управления экономики Луганской  
облгосадминистрации С.В. Косарева на совещании 9.10.2002 р.” – Комітет з питань 
територій приоритетного розвитку Луганської облдержадміністрації  
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59. Аналітична довідка щодо функціонування територій приоритетного розвитку в 
Луганській області станом на 01.10.2002 р. – Комітет з питань територій 
приоритетного розвитку Луганської облдержадміністрації  

60. Робочі матеріали до проекту програми „Подолання бідності населення Луганської 
області на період до 2009 року”. – Луганська обласна державна адміністрація, 2002.  

61. “Оценка эффективности работы программы TACIS EDUK 9601 в Украине 
“Поддержка в решении вопросов, связанных с социальными последствиями 
реструктуризации угольной промышленности в Донбассе”. - Отчет по результатам 
опроса, проведенного в Луганской области. – Выполнен группой экспертов из числа 
сотрудников НИИ социально-трудовых отношений Министерства труда Украины 
(под рук. Мельника С.В.). 

62. Стратегії розвитку територій Донецької та Луганської областей. 
63. Аналітичні матеріали проекту ESDP, що реалізується Мінекономіки. 
64. Проект звіту Світового банку з проблем регіонального розвитку в Україні. 
65. Федеральный Закон Российской федерации "О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промышленности"  от 20.07.1996г. № 81-ФЗ 

66. Материалы Рабочей группы Госсовета Российской Федерации по вопросам 
Государственной политики развития угольной отрасли. 

67. Report 3 DOE/EIA-0484 (2002) March 26, 2002 International Energy Outlook 2002-Coal. 
68. Council regulation #1407/2002 On State aid to the Coal Industry. Official Journal of the 

European Communities L 205 2.8.2002   
69. European Commission, Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. 

Green Paper, Com (2000) 769 final of 29.11.00 
70. BP Statistical Review 2001 
 
Адреси Web – сторінок 
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_122010.html – законодавча сторінка 
Європейської комісії. 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/coal.html - Офіційна статистична сторінка енергетичної 
адміністрації Сполучених Штатів Америки (EIA) 
http://www.worldenergy.org/ - Світова енергетична рада (WEC) 
http://www.oecd.org - Організація з економічного співробітництва і розвитку (OECD) 
http://www.iea.org - Міжнародне енергетичне агентство (IEA) 
http://www.unece.org/energy - Енергетичний підрозділ Європейської Економічної  комісії 
Організації Об’єднаних Націй 
http://www.ptu.com.ua - Порти України 
http://www.ceps.be - The Centre for European Policy Studies 
http://www.eu-energy.com - Antony Froggatt Web site – Reports and information on Energy 
Policy on the European continent 
http://www.kkrva.se - The Royal Swedish Academy of War Sciences  
http://www.rosugol.ru  - Портал “Российский Уголь” 
http://www.bp/com - British Petroleum website  
http://www.eneken.ieej.or.jp - Institute of Energy Economics of Japan  
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