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Монополія 
неможлива  

без держави

В яких сферах економіки України простежуєть-
ся найбільша монополізація ринків?

Якщо розглядати українську економіку сьогод-
ні, то маємо деякі історичні умови її формування. 
Саме так виникла висока концентрація на певних 
ринках. Приклади – українська металургія чи хі-
мічне виробництво. Колись ці підприємства об-
слуговували потреби всього СРСР. Після розпаду 
країни підприємство перейшло до приватного 
власника, але водночас виникли передумови для 
його домінування на певному ринку, бо його гео-
графічні межі звузилися від 1/6 частини суходолу 
до території України. 

Наголошу, що монополізація можлива лише в 
межах якогось ринку. Говорити про монополіза-
цію галузі – некоректно. Якщо в тій чи тій галузі 
мало учасників – це ще не свідчить про монопо-
лізацію. Треба дивитися на ринок і концентра-
цію гравців саме в ньому. Наприклад, візьмемо 
умовну ситуацію – ринок ритуальних послуг. На 
цьому ринку, уявімо, є 10 тисяч гравців, але це 
не означає, що ринок конкурентний. Імовірніше, 
йтиметься про 10 тисяч монополістів – по одному 
на кожному з 10 тисяч ринків у межах окремих на-
селених пунктів. А з другого боку, є той же ЗАЗ –  
це підприємство єдине в Україні, але нікому на-
віть на думку не спаде назвати його монополістом, 
оскільки межі ринку автомобілів виходять далеко 
за межі України, а точніше, є глобальними. Тобто 
монополізація залежить від ринку, який визнача-
ється конкретними товарними, географічними і 
часовими межами.

Яка взагалі природа появи монополій і як мають 
відрізнятися підходи до них з боку регулятора? 

Типологія монополій може бути різною від-
повідно до їх походження. Існують природні мо-
нополії – коли конкуренція в певній сфері не є 
економічно доцільною. Зазвичай це мережа, яку 
дублювати нераціонально – беремо той же газо- 
чи нафтопровід. І з точки зору держави діяльність 
на цих ринках має бути відокремленою від діяль-
ності на ринках, які не є монополізованими. При-
клад такого підходу – анбандлінг «Нафтогазу», 
який відповідає світовим практикам. Також де які 
сфери поза межами природних монополій мо-
нополізовані самою державою – приміром, коли 
держава на законодавчому рівні обмежує права ін-
ших учасників. Зовсім інша історія – коли держава 
через певні корупційні схеми або лобізм штучно 
створює бар’єри, надаючи певні ексклюзивні пра-
ва якомусь гравцю.

І ще один тип – «добра» мо-
нополія – коли компанія ви-
ривається на ринку внаслідок 
якихось досягнень. Наприклад, 
компанія «Тесла», яка зробила 
унікальний винахід, отримала 
унікальний товар і «захопила» 
ринок. Зрозуміло, що виникнен-
ня такого домінування не є чи-
мось негативним. Працювати з 
монополіями треба по-різному. 
Щодо природних монополій, то 
повинна бути адекватна держав-
на політика – із наявністю регу-
лятора (в транспорті його досі 
немає) та анбандлінгом, тобто 
відокремлення природної моно-
полії, наприклад, мережі від ко-
мерційної складової, щодо якої 
може бути конкуренція. А от у 
випадках, коли монополізація 
відбувається внаслідок діяль-
ності приватних суб’єктів, там 
АМКУ, використовуючи інстру-
менти контролю за економіч-
ними концентраціями, діє або 
на випередження – не допускає 
монополізації, або, розслідую-
чи зловживання монопольним 
становищем, може застосувати 
примусовий поділ. Нагадаю, що 
концентрації великого бізнесу 
можливі лише за умови отри-
мання попереднього дозволу 
Антимонопольного комітету. 

У яких галузях найбільш від-
чутний вплив монополій?

Якщо говорити про монополії 
в різних сферах, то насамперед 
на думку спадають енергетика, 
нафтогазова сфера, металургія, 
транспорт, залізниця, пошта, 
тобто сфери, де присутні еле-
менти природних монополій чи 
які історично високо концентро-
вані. Перший великий блок про-
блем – фундаментальні галузі і 
ринки, де є інтегрованими кон-
курентні ринки й природні мо-
нополії (енергетика, транспорт, 
зв’язок). Другий блок – там, де 

Монополіза-
ція можлива  
лише в ме-
жах якогось 

ринку.  
Говорити  

про монопо- 
лізацію  
галузі –  

некоректно
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присутні державні підприєм-
ства, тобто є державна участь в 
економіці. Третій блок – це коли 
ринок є ніби конкурентним, але 
на ньому або суміжних ринках 
існують антиконкурентні юри-
дичні практики або природні 
обмеження. Одним з прикладів 
є ринок нафтопродуктів, де, з 
одного боку, є надзвичайна на-
сиченість автозаправними стан-
ціями (6,5 тис. АЗС), але джерело 
постачання – на 80% імпорт з 
Білорусі, тобто перероблена ро-
сійська нафта. Інший приклад –  
штучна комерційна монополіза-
ція ринку дистрибуції сигарет, з 
якою АМКУ працює впродовж 
останніх п’яти років.

У двох блоках проблем, які ви 
визначили, велику роль відіграє 
держава. Її вплив може бути і 
негативним?

Так. Часто монополії виника-
ють або за участі держави, або 
через її неефективність.

А чи існують чисті монополії в 
«бізнесовій» моделі? 

Виникнення таких бізнесових 
монополій зазвичай відсилає 
нас до етапу приватизації. При-
клад – сфера металургії, де існує 
2 великих національних гравці. 
Але говорити про монополіза-
цію саме на ринку металургії 
не доводиться, адже Україна 
є членом ВТО, йде постійний 
транскордонний рух товарів, і 
монополію тут можна створити 
тільки за умови введення за-
хисних мит. А це прерогатива 
держави. Отже, бачимо дина-
мічну ситуацію: в одних умовах 
наявність лише двох гравців не 
є ознакою монополізації, од-
нак за певного втручання дер-
жави така монополізація може 
з’явитися. На цьому прикладі 
очевидно, що монополія без 
держави практично неможлива. 

Адже майже всі підприємства зараз перебувають в умо-
вах конкурентних світових ринків. 

Дії держави можуть як призводити до створення мо-
нополій, так і мають захищати конкуренцію. Яка 
роль АМКУ в цьому?

За доведеними результатами вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій чи зловживань домінуючим 
становищем АМКУ накладає штрафи, зобов’язує при-
пинити порушення і може прийняти рішення про при-
мусовий поділ монополіста. Проте не варто думати, що 
метою АМКУ є знищення бізнесу. Діяльність Комітету як 
державного органу спрямована забезпечити дотримання 
гравцями ринку правил добросовісної конкуренції. А на 
тих ринках, де конкуренція об’єктивно неможлива, зо-
крема на ринках природної монополії, провідну роль у 
стриманні монопольних проявів відіграють створені дер-
жавою спеціальні органи – нацкомісії. Такі комісії діють 
в енергетиці, комунальних послугах, зв’язку і скоро буде 
створено транспортного регулятора. 

Що враховує Комітет під час своїх розслідувань? 
Почнімо з того, що ми намагаємося уникнути оцінок 

певних ізольованих дій. Тому що в конкурентній практи-
ці є такі випадки, коли сукупність окремих законних дій 
може призвести до негативних наслідків. І саме на оцінці 
наслідків для конкуренції ми й намагаємося концентру-
ватися. Наприклад, вертикальна інтеграція. Завжди тре-
ба дивитися, до яких наслідків вона призведе. Вона може 
бути позитивним явищем, часто саме так її оцінюють 
наші іноземні колеги. Адже вона зменшує собівартість, 
скорочує витрати, пов’язані з дистрибуцією товарів, і 
дозволяє надати кращу якість кінцевому споживачеві. 
Однак вона може мати й негативні наслідки – якщо від-
бувається в умовах обмеженого ринку або якщо такий 
ринок є суміжним з обмеженим ринком.

Чи можна віднести паливно-енергетичний комплекс до 
пріоритетних для АМКУ?

Так. Він займає 30–40% питомої ваги в економіці краї-
ни. Тому велика концентрованість у цих секторах є, 
відповідно, дуже відчутною для учасників ринків і су-
спільства загалом. 

На ринку електроенергії вже відчуваються зміни, зу-
мовлені змінами в законодавстві?

Протягом останніх двадцяти років конкуренцію на 
ринку електроенергії штучно обмежили адміністратив-
ним регулюванням з боку держави, наслідком чого було й 
непрозоре функціонування вугільної галузі України. На-
гадаю, що в Україні 70% вугілля видобувають на шахтах 
«ДТЕК» і понад 20% – на державних шахтах, які отримують 

державну підтримку. Ще у 2016 р.  
АМКУ надав рекомендації ор-
ганам влади і регулятору щодо 
зняття бар’єрів для розвитку 
конкуренції на ринку електро-
енергії, зокрема, шляхом ство-
рення умов для входження на 
ринок імпортерів. З липня 2019 р.  
ринок електроенергії лібералі-
зовано. На ринок входять нові 
компанії, з-поміж них – імпор-
тери. Однак поки що їх обсяги 
не складають гідну конкуренцію, 
важко змусити вертикально-ін-
тегровані компанії зменшувати 
ціну для кінцевого споживача.

Як змінилася ситуація на рин-
ку природного газу після роз-
ділення функцій постачання і 
розподілу? 

Ринок природного газу лі-
бералізовано у 2015 р. Відо-
кремлення функцій постачання 
природного газу від послуги з 
його транспортування якраз 
і мало б сприяти можливості 
вільного вибору споживачем 
будь-якого постачальника. 

Що стосується промислових 
споживачів, то вони справді 
таку можливість отримали. На 
жаль, побутові споживачі, які 
споживають до 70 % газу в дер-
жаві, як купували, так і наразі 
змушені купувати газ виключно 
в регіональних збутових компа-
ній за регульованою ціною.

Ринок газу схожий з ринком 
електроенергії?

На кожному із цих ринків з 
точки зору розвитку конкурен-
ції є свої досягнення і проблеми. 
Позитивним кроком на шляху 
до лібералізації ринку газу було 
проведення анбандлінгу «Наф-
тогазу». З січня 2020 р. Україна 
має незалежного оператора га-
зотранспортної системи, який 
повинен забезпечити рівний до-
ступ будь-якого постачальника 

до цих мереж. Відтак переваги для споживача є очевид-
ними, оскільки можливості для вибору постачальника 
в нього збільшаться. Водночас, зважаючи на структуру 
групи «Нафтогаз» і ексклюзивні права, які ця група от-
римала внаслідок покладання на неї державою спеціаль-
них обов’язків з постачання природного газу для потреб 
населення й теплокомуненерго, ринок газу залишається 
висококонцентрованим. А лібералізація ринку електро-
енергії тільки розпочалася. Окремі його сегменти, такі, 
як ринок допоміжних послуг, ще навіть в повній мірі не 
запрацювали.

Зараз є кілька проєктів реформи конкурентного зако-
нодавства. Як ви можете їх оцінити?

АМКУ найбільше зацікавлений у тому, щоб наше про-
фільне законодавство розвивалося і дозволяло краще 
захищати права доброчесних компаній. Протягом 2-х 
років ми співпрацювали з експертами ЄС у рамках про-
грами «Твіннінг», оцінюючи розбіжності між нашим і єв-
ропейським законодавством у сфері конкуренції. Наша 
головна мета – погодити українське законодавство з між-
народним. І зараз проєкт «Твіннінг» має продовжитися. 
Тому незабаром ми дамо на розгляд керівництва держави 
спільні з експертами ЄС напрацювання щодо необхідних 
і прогресивних змін у конкурентне законодавство. Ча-
стину з них відображено в згаданих вами законопроєк-
тах, але тільки частину.

Необхідність змін поясню таким прикладом. По кож-
ному своєму вагомому рішенню АМКУ вимушений двічі 
судитися – спочатку відстояти саме рішення, а потім – 
стягнення штрафу. Зазвичай у всіх трьох судових інстан-
ціях. Зрозуміло, що сплата того ж штрафу до бюджету 
країни відтерміновується не на місяці, а на роки.

Або інша проблема. Замість того, щоб фокусуватися 
на вирішенні системних і найважливіших для економіки 
проблем, пов’язаних із розвитком конкуренції, ми зараз 
як державний орган змушені розпорошувати увагу й реа-
гувати на кожне, хай навіть найдрібніше, звернення. А 
таких – декілька тисяч на рік.

Тому якісні зміни, і насамперед законодавчі, дуже по-
трібні. І ми сподіваємося, що їх таки впровадять най-
ближчим часом.

Розмову вів  
Павло ПОЛІКАРЧУК

Замість того, щоб фокусуватися на 
вирішенні системних і найважливіших для 
економіки проблем, пов’язаних із розвитком 
конкуренції, ми як державний орган 
змушені розпорошувати увагу й 
реагувати на кожне, хай навіть 
найдрібніше, звернення



В. Васильківська, 91–93
 +38 044 220 11 33 metropole.com.ua

АПАРТАМЕНТИ ТА ОФІСИ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

2018

В. Васильківська, 91–93+38 044 223 11 33 metropole.com.ua

METROPOLE розташований на центральній вулиці Києва, на відстані 
пішої прогулянки від станцій метро Палац Україна та Олімпійська.
На території комплексу міститься бізнес-центр класу А, фітнес-центр 
та спа, підземний паркінг, ресторани, магазини, школа раннього 
розвитку, відкритий дитячий майданчик та ландшафтний парк.
Власна інфраструктура дає змогу жити та працювати в одному 
комплексі: робити покупки, відпочивати з сім’єю, займатися спортом 
та влаштовувати ділові зустрічі. 
Великі панорамні вікна МETROPOLE у поєднанні з високими 
стелями ідеально вписуються у будь-які інтер’єрні рішення: від 
класичних — до сучасних.
Найбільш престижна і широковідома професійна премія у сфері 
нерухомості та архітектури European Property Awards у цьому 
році визнала проект METROPOLE переможцем у 4 номінаціях.

До складу журі конкурсу входять 80 незалежних професійних 
експертів, у колегії суддів головують члени Палати лордів 
парламенту Великобританії. Проекти оцінюють за такими 
критеріями, як дизайн, якість, сервіс, інновації, оригінальність 
та надійність.
Крім згаданих нагород, мультифункціональний комплекс 
METROPOLE — постійний переможець серії конкурсів 
з нерухомості та архітектури на території України. 
METROPOLE отримав нагороду як найкращий комплекс 
преміум-класу на конкурсі Всеукраїнської будівельної 
премії IBUILD 2018 конфедерації будівельників України. 
Також METROPOLE нагороджений як найкращий проект 
майбутнього у конкурсі EE Real Estate Project Awards 2018 — 
премії, де визначаються найкращі компанії і проекти шляхом 
голосування міжнародних журі.
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Очікування бізнесу
у промисловості: Як ви оцінюєте по-

точний обсяг замовлень? Як ви оцінюєте 
поточний обсяг запасів готової продук-
ції? Як, на вашу думку, зміниться обсяг 
виробництва?

у будівництві: Як ви оцінюєте поточний 
обсяг замовлень? Як, на вашу думку, змі-
ниться кількість працівників?

у роздрібній торгівлі: Як змінився об-
сяг продажу (оборот)? Як ви оцінюєте по-
точний обсяг запасів товарів? Як, на вашу 
думку, зміниться обсяг продажу (оборот)?

у сфері послуг: Як змінилася бізнес-си-
туація? Як змінився попит на послуги? 
Як, на вашу думку, зміниться попит на 
послуги?

Розглянемо детально, що означають 
ці індикатори і як вони характеризу-
ють ситуацію в українській економіці.

В Україні Держстат щокварталь-
но публікує Індикатор економічних 
настроїв (ІЕН). Це зведена оцінка 15 
стандартизованих, сезонно скориго-
ваних показників, з яких 11 – компо-
ненти індикаторів ділової впевненості 
в промисловості, будівництві, роз-
дрібній торгівлі, сфері послуг, а 4 – 
компоненти індикатора споживчої 
впевненості. Перевищення рівня ІЕН 
більш ніж на 100 пунктів свідчить про 
те, що очікування є кращими, ніж у 
середньому за весь період.

Більшість макроекономічних індикаторів публікується зі значним часовим лагом. Однак для 
економістів і політиків необхідне розуміння поточної ситуації. Тому значну популярність у 
всьому світі мають результати опитувань бізнесу і населення, що формують статистичні 
бази та різноманітні індикатори для оцінювання економічної ситуації. 

Сергій НІКОЛАЙЧУК, 
заступник Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Держстат почав публікувати цей індекс з 
2017 р., і в опитуваннях беруть участь пред-
ставники понад 5 тис. підприємств. Результати 
опитувань демонструють, що різке покращен-
ня настроїв відбувалося з ІІ кварталу 2019 р., 
а в ІV кварталі 2019 р. ІЕН сягнув історичного 
максимуму. Навіть незважаючи на очікуване 
уповільнення зростання ВВП і стрімке падін-
ня промислового випуску в ІV кварталі.

ЯК  БУЛО ДОСЯГНУТО МАКСИМУМУ ІЕН? 
Для цього детальніше подивимося на мето-

дологію його обчислення. На початку Держ-
стат збирає з респондентів відповіді на такі 
питання:
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Індикатор економічних настроїв (ІЕН) - - - - - - - - 76,0 87,3 98,9 94,9 105,5 99,9 105,6 101,3 103,2 106,6 109,2 111,5

Індикатор ділової впевненості в переробній 
промисловості -12,6 -15,1 -16,6 -14,1 -10,7 -9,8 -10,5 -10,0 -7,5 -5,4 -3,0 -4,4 -3,1 -3,6 -4,6 -4,1 -3,4 -5,1 -4,6 -5,1

Індикатор ділової впевненості в будівництві -42,4 -48,4 -45,7 -37,0 -33,4 -31,4 -31,6 -28,3 -26,7 -26,3 -23,7 -23,6 -19,9 -22,1 -18,8 -17,6 -10,6 -15,2 -14,9 -18,8

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі -11,7 -9,0 -2,3 5,3 -3,7 0,7 6,7 7,3 -1,0 2,7 5,7 12,0 5,3 5,3 10,7 14,3 3,0 6,7 13,7 13,7

Індикатор ділової впевненості у сфері послуг -37,0 -29,3 -23,0 -18,3 -22,3 -14,3 -8,3 -9,0 -14,7 -8,0 -3,7 -6,3 -5,0 -5,0 0,3 -3,0 -3,0 -0,3 3,3 1,0

Індикатор споживчої впевненості - - - - - - - - -28,5 -28,0 -25,8 -27,0 -27,9 -27,0 -29,6 -30,1 -25,2 -22,0 -11,0 -5,8

Індекс ділового очікування (ІДО) 83,5 94,5 100,2 104,0 98,4 108,5 109,2 108,7 113,3 114,3 117,4 115,2 120,6 118,3 117,2 117,3 119,7 117,8 115,3 112,0

ІНДИКАТОРИ 
ДІЛОВОЇ 
АКТИВНОСТІ

Дані Державної служби статистики України та Національного банку України

Індикатор відображає очікування 
керівників компаній щодо змін еко-
номічного стану і перспектив розвитку 
ринків. Його збирає Державна служба 
статистики вибірковим обстеженням 
5 300 підприємств щоквартально.

Залежно від сектора індикатори оці-
нюють на основі опитувань про поточ-
ний рівень замовлень і запасів готової 
продукції, змін обсягів продажів за 
останні три місяці, прогнозу обсягів 
виробництва та продажів, а також 
зміни числа співробітників у наступні 
три місяці.

Найбільшим у визначенні індикато-
ра економічних настроїв є внесок 
індикатора ділової активності в 
промисловості - 40%, за ним сфера 
послуг - 30%, будівництво з роздріб-
ною торгівлею - по 5%. Вага споживчих 
настроїв становить 20%.

у сфері фінансових послуг: Як змі-
нилася бізнес-ситуація? Як змінився 
попит на послуги (обсяг реалізації 
послуг)? Як, на вашу думку, змінить-
ся попит на послуги (обсяг реаліза-
ції послуг)?

Представники бізнесу дають якісні 
відповіді на ці питання, такі, як «збіль-
шився»/«збільшиться», «не змі нив-
ся»/«не зміниться», чи «знизивcя»/
«знизиться». Агрегування балан-
сів відповідей дозволяє скон ст-
руювати індикатори ділової впев-
неності за ключовими видами 
діяльності (див. графік).
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Усі індикатори ділової впевненості демонстру-
ють тенденцію до покращення очікувань з 2015 р., 
що, однак, пригальмувалася у IV кварталі. Голов-
ним чином це зниження впевненості відбулось у 
будівництві, насамперед за рахунок оцінок щодо 
обсягів поточних замовлень. Цікаво, що баланс 
очікувань у будівництві стабільно від’ємний, не-
зважаючи за впевнене зростання галузі високими 
темпами останні 3 роки. Можливим поясненням 
є значна частка компаній зі сфери житлового бу-
дівництва, де зростання в останні роки є достатньо 
млявим, на відміну від будівництва нежитлових та 
інженерних споруд.

Також за рахунок оцінок щодо обсягів поточ-
них замовлень погіршилися негативні показники 
ділової впевненості у переробній промисловості, 
що логічно з огляду на зниження випуску галузі в 
ІV кварталі. Крім того, зменшилося значення по-
зитивних показників у сфері послуг – на тлі погір-
шення очікувань щодо зміни попиту. Позитивний 
показник ділової впевненості у роздрібній торгівлі 
залишився без змін і був найвищим серед видів 
діяльності.

Фактично покращення ІЕН відбулося за раху-
нок індикаторів споживчої впевненості, що розра-
ховуються з використанням даних, отриманих із 
зовнішніх джерел («ІНФО САПІЄНС»), за такими 
показниками: 

•  індекс очікуваних змін особистого матеріаль-
ного становища (х2);

•  індекс очікуваного розвитку економіки країни 
впродовж найближчого року (х3);

•  індекс очікуваної динаміки 
безробіття (ІОДБ);

•  індекс імовірності заоща-
дження грошей протягом на-
ступних дванадцяти місяців.

Окремо «ІНФО САПІЄНС» 
публікує свій Індекс споживчих 
настроїв (ІСН) щомісяця на ос-
нові вибіркового обстеження 
домашніх господарств. Під час 
дослідження опитують 1000 
осіб віком від 16 років. Вибірка 
репрезентативна за статтю і ві-
ком, враховує міське та сільське 
населення й розмір населеного 
пункту.

Для визначення ІСН респон-
дентам ставлять такі запитання:

Як змінилося матеріальне 
становище вашої сім’ї за останні 
шість місяців?

Як, на вашу думку, зміниться 
матеріальне становище вашої 
сім’ї впродовж наступних шести 
місяців?

Індекс споживчих настроїв*
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*Джерело «ІНФО САПІЄНС» поточного, так і  очікуваного майбутнього матері-
ального становища.

Опитування бізнесу в Україні з 2006 р. також 
проводить Нацбанк. За результатами анкетного 
опитування підприємств щокварталу Нацбанк об-
числює Індекс ділових очікувань (ІДО). Це агре-
гований показник щодо очікуваного розвитку 
підприємств у наступні 12 місяців. Його розрахо-
вують за результатами опитувань підприємств як 
середньоарифметичне значення балансів відпові-
дей щодо:

• фінансово-економічного стану підприємств, 
загальних обсягів реалізації продукції власного 
виробництва;

• інвестиційних видатків на проведення буді-
вельних робіт;

• інвестиційних видатків на машини, обладнан-
ня та інвентар, кількості працівників. 

Значення індексу понад 100 означає перевагу 
в суспільстві позитивних економічних настроїв, 
нижче 100 – негативних.

З результатів цього індексу видно, що бізнес по-
зитивно оцінює подальше економічне зростання в 
Україні. Прогнози щодо розвитку власних підпри-

ємств залишаються на високому рівні. 
Зокрема, у наступні 12 місяців бізнес очікує 

зростання обсягів виробництва товарів і послуг: 
баланс відповідей 21,9% (у ІІІ кварталі 2019 р. – 
30,5%). А також високий рівень ділової активнос-
ті: ІДО становить 112% (у ІІІ кварталі 2019 р. – 
115,3%). Такий рівень ділової активності зберіга-
ється завдяки високим оцінкам щодо загальних 
обсягів реалізації продукції власного виробни-
цтва, фінансово-економічного стану підприємств, 
а також інвестиційних видатків на машини, облад-
нання та інвентар.

При цьому пожвавлення ділової активності очі-
кують респонденти всіх видів економічної діяль-
ності, крім сільського господарства (ІДО – 94,4%). 
Найоптимістичніші прогнози – у підприємств до-
бувної промисловості (ІДО – 121,5%) та інших ви-
дів діяльності (121%).

Можна зробити висновок, що індикатори еко-
номічних настроїв демонструють позитивні очіку-
вання бізнесу, значно кращі, ніж у попередні роки. 
Водночас у ІV кварталі 2019 р. спостерігається 
певне послаблення цих позитивних очікувань, що 
насамперед може бути пов’язано зі зниженням 
обсягів промислового випуску. Тоді як індикато-
ри споживчих настроїв та інвестиційного попиту 
залишаються на дуже високому рівні, засвідчуючи 
подальше стрімке зростання внутрішнього ринку. 

Можна зробити висновок, 
що індикатори економічних 

настроїв демонструють позитивні 
очікування бізнесу, значно кращі, 

ніж у попередні роки

Позитивний показник ділової 
впевненості у роздрібній 

торгівлі залишився без змін і був 
найвищим серед видів діяльності

Говорячи про економічну си-
туацію в країні загалом, ви вва-
жаєте, що наступні дванадцять 
місяців будуть для економіки 
країни сприятливим чи неспри-
ятливим часом?

Як ви охарактеризували б на-
ступні п’ять років – як сприят-
ливий чи несприятливий час для 
економіки країни?

Як ви гадаєте, тепер загалом 
сприятливий чи несприятливий 
час робити великі покупки для 
дому?

За кожним із цих запитань 
визначають відповідний індекс:

• індекс поточного особи-
стого матеріального становища 
(х1);

• індекс очікуваних змін осо-
бистого матеріального станови-
ща (х2);

• індекс очікуваного розвит-
ку економіки країни впродовж 
найближчого року (х3);

• індекс очікуваного розвит-
ку економіки країни впродовж 
найближчих п’яти років (х4);

•  індекс доцільності робити 
великі покупки (х5).

Значення індексу обчислюють 
шляхом віднімання від частки 
позитивних відповідей частки 
негативних і до цієї різниці до-
дають 100, щоб уникнути появи 
від’ємних величин. 

Як видно з графіка, споживчі 
настрої також суттєво покра-
щились у 2019 р. Однак останні 
2 місяці відбувся невеликий від-
кат з максимуму у вересні, що 
було пов’язано як з оцінками 
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За різними оцінками рівень 
тінізації виробництва етилово-
го спирту в Україні становить 
від 30 до 50% від загальної кіль-
кості виробництва. При цьому 
основна частина незаконно ви-
готовленого спирту припадає 
не на харчовий спирт, який ви-
користовують для виробництва 
лікеро-горілчаних виробів, а на 
технічний спирт, що є насампе-
ред складником пального.

Наприкінці минулого року 
ДПС значно посилила контроль 
за виробництвом і обігом спир-
ту, що призвело до суттєвого 
збільшення обсягів його реа-
лізації на внутрішньому ринку 
протягом 4-го кварталу 2019 р. 
Якщо в жовтні 2019 р. цей по-
казник становив лише 70,5% до 
відповідного періоду 2018 р., у 
листопаді – вже 98,5%, то в груд-
ні – 117,9%. Це свідчить про на-
явність позитивної тенденції у 
сфері детінізації ринку спирту. 

Проте загалом виклики у сфе-
рі обігу підакцизної продукції 
залишаються дуже серйозними. 
Для підвищення ефективності 
боротьби з виробництвом і роз-
повсюдженням контрафактної 
продукції у грудні 2019 р. ми 
створили окремий Департамент 
контролю за обігом та оподат-
куванням підакцизних товарів. 
І це рішення виявилося вдалим. 

Спирт і алкоголь: 
війна сірим ринкам

Уже з першого місяця роботи цей структурний 
підрозділ довів свою ефективність. 

Протягом січня 2020 р. Департамент контролю 
за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
Державної податкової служби України повністю 
замінив представників на акцизних складах вироб-
ників спирту і біоетанолу та встановив відеокаме-
ри. Для упередження виробництва необлікованого 
етилового спирту на спиртових заводах різних об-
ластей України також було проведено раптові пе-
ревірки стану збереження пломб на комунікаціях 
брагоректифікаційних установок та інвентариза-
ції спирту. Крім цього, ми запровадили практику 
спільного контролю разом з податковою міліцією 
і представниками від «Укрспирту».

Ця системна робота дає результати вже сьогодні. 
Свідченням того, що процес детінізації запущено, 
є тенденція до стабільного зростання надходжень 
від «Укрспирту» до зведеного бюджету.  

Проведені податковою заходи вже покращили 
ситуацію навколо ДП «Укрспирт» і надалі, впев-
нений, зрушать динаміку контрафактного ринку в 
країні у цілому. 

У контексті боротьби з ті-
ньовим ринком ми також нала-
годжуємо активну співпрацю з 
громадським суспільством, щоб 
спільно, пліч-о-пліч боротися із 
цим негативним явищем. Ми по-
кладаємо великі надії на розви-
ток наших електронних сервісів, 
інтегрованих до Електронного 
кабінету платника податків.

Так, наприкінці січня у спів-
праці з Міністерством фінансів 
стартував пілотний проєкт «По-
шук акцизної марки». Завдяки 
цьому сервісу будь-хто зможе 
самостійно перевірити похо-
дження алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів – дізнатися 
дату видачі акцизної марки, а 
також суб’єкта господарюван-
ня, який її отримав. І найголов-
ніше – у разі виявлення товару, 
акцизна марка якого відсутня в 
реєстрі, подати скаргу, щоб по-
даткова служба оперативно від-
реагувала на порушення. 

Також буквально на днях розпочав роботу 
онлайн-проєкт «Перелік транспортних засобів, 
що переміщують пальне або спирт етиловий». 
Він дозволяє швидко відстежувати, чи законно 
транспортні засоби перевізників здійснюють пе-
реміщення пального або спирту на внутрішньому 
ринку. 

Підсумовуючи сказане вище, хочу запевнити: 
війна Уряду з тіньовими ринками підакцизних то-
варів ведеться на всіх рівнях і податкова в остан-
ні місяці продемонструвала вагомі результати. Чи 
можна стверджувати, що в цій сфері вже наведено 
лад? Ні, попереду ще багато роботи. Але можу з 
упевненістю заявити, що за лічені місяці досягнуто 
більше, ніж за багато років імітації боротьби. І ми 
не зупинимося, допоки чорні й сірі ринки спирту 
та інших підакцизних товарів не стануть історією.  

Основна частина незаконно виготовленого 
спирту припадає не на харчовий спирт, 
який використовують для виробництва 
лікеро-горілчаних виробів, 
а на технічний спирт, що 
є насамперед складником 
пального

Ліквідація тіньового ринку підакцизних товарів – одна з актуальних проблем, 
над вирішенням якої податкова активно, крок за кроком працює спільно із 
правоохоронними органами і місцевою владою. Детальніше про боротьбу з сірими 
ринками розповів Сергій ВЕРЛАНОВ, голова Державної податкової служби України

Динаміка сплати податків 
ДП «Укрспирт»

жовтень 2019 грудень 2019листопад 2019 січень 2020

36,1 М
ЛН

 Г
РН 41,2 М

ЛН
 Г

РН32,8 М
ЛН

 Г
РН 37,7 М

ЛН
 Г

РН
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Градус
сподівань

Як зміни індексу споживчих настроїв впливають 
на продаж продуктів за ціновими групами? Чи 
відчуваєте збільшення доходів українців? 

У 2019 р. індекс споживчих настроїв досягнув 
максимального рівня за останні 6 років, що не мог-
ло не призвести до приросту споживчих витрат. 
Однак, враховуючи цінову групу нашої категорії, 
а також сезонність продукту, такі високі спожив-
чі настрої працюють частіше на користь товарів 
тривалого користування. Стабільний курс гривні 
і зростання реальних доходів дає споживачам від-
чуття, що вони можуть дозволити собі більше, ніж 
раніше, – нову побутову техніку, автомобілі тощо.

Як ви оцінюєте можливість розвитку крафто-
вого виробництва в Україні? Яка його загальна 
частка на ринку? 

Частка крафтового виробництва пива на ринку 
України становить приблизно 1%. Культура і мето-
ди виробництва таких авторських продуктів тільки 
починають розвиватися. Неповторний смак на-
роджується завдяки кропіткій роботі ентузіастів, 
що не повинна бути зрегульована обмеженнями 
чи штучними критеріями. Крім того, крафтові ви-
робники, як і інші пивовари, стимулюють інтерес 
споживача до категорії пива й культури його спо-
живання. Це відкриває можливості для розвитку.  

 
Що найбільше стримує розвиток бізнесу в Україні? 

По-перше, бізнес не розвиватиметься і серйозні 
інвестиції не прийдуть без достатнього рівня полі-
тичної і регуляторної передбачуваності. По-друге, 
захист прав і власності бізнесу неможливий без 
дієвого принципу верховенства права в держа-
ві. Крім того, стабільний економічний ріст є за-
порукою для поліпшення економічних настроїв. 
Звичайно, будь-який міжнародний інвестор чи 
локальний бізнес хоче бачити середньострокові й 
довгострокові перспективи для розвитку, а також 
мінімізувати всі можливі ризики. 

Які подальші плани компанії на 2020 р.? 
У 2020 р. ми плануємо рости і пропонувати на-

шим споживачам цікаві продуктові новинки. Крім 
того, я впевнений, що реалізація довгостроко-
вої програми компанії «ЦІЛЬ 4 нулі» забезпечить 
відповідальний розвиток нашого бізнесу, який 
працює в гармонії із суспільством та довкіллям, 
постійно зменшуючи викиди вуглецю, втрати 
води, кількість нещасних випадків на виробни-
цтві, а також безвідповідальне споживання.

Розмову вела Марія ДАНЮК

Євген ШЕВЧЕНКО, 
генеральний директор компанії 

Carlsberg Ukraine

плати в розвинених країнах ЄС у 
8–12 разів перевищують україн-
ські. Щодо регуляторного сере-
довища в цілому, я сподіваюся, 
що Україна повторить стрибок 
угору в міжнародному рейтингу 
Doing Business і у 2020 р.  

Як можете оцінити вплив міс-
цевої влади на конкуренцію 
за інвестора? Чи існує вона 
взагалі?

Державна політика у сфері 
децентралізації безумовно змі-
нює вплив місцевої влади на 
бізнес. Розвинені міста можуть 
стати ключовими джерелами 
наповнення бюджетів. Нещо-
давно побачив цікавий аналіз 
регіонального бізнес-клімату від 
BRDO, СУП і FORBIZ. Виявля-
ється, головною проблемою на 
місцях є підключення до елек-
тромереж, а створити підприєм-
ство в Житомирі можна швидше 
(за 7 днів), ніж у Кошице в Сло-
ваччині (за 19 днів). 

Водночас збільшення повно-
важень автоматично тягне за 
собою і збільшення можливо-
стей та відповідальності за ство-
рення сприятливого середовища 
для розвитку на місцях. Будь-які 
необґрунтовані обмеження еко-
номічних свобод для легального 
бізнесу можуть призвести лише 
до розвитку тіньового ринку. 
Звичайно, подібні рішення не 
матимуть нічого спільного з 
конкуренцією за інвесторів чи 
наповненням бюджетів. Украй 
важливим є ретельний аналіз 
співвідношення поставлених 
цілей регулювання та обраних 
методів. 

Які фактори впливають на 
економічні настрої компаній 
вашої сфери діяльності? 

Після майже десятирічного 
падіння обсягів галузі (почина-
ючи з 2008 р.) ринок пива пока-
зує кращі результати протягом 
останніх двох років. За експерт-
ною оцінкою галузевої компанії 
«Укрпиво», обсяг виробництва 
пива (крім безалкогольно-
го) за 2019 р. становив понад  
180 млн дал, що можна вважати 
закріпленням позитивного ре-
зультату 2018 р. Загальні подат-
кові надходження у свою чергу 
зростають гармонійно з ринком, 
і щороку наша компанія входить 
до ТОП-30 найбільших платни-
ків податків.

Найбільш очевидним факто-
ром, який впливає на економіч-
ні настрої, є, звісно, поліпшення 
макроекономічних показників. 
Відносно стабільний курс грив-
ні, ріст ВВП і реальних дохо-
дів громадян стимулює більш 
активну і впевнену споживчу 
поведінку. Аграрний розвиток 
і рекордні врожаї також доз-
воляють нам отримувати біль-
ше високоякісної сировини. У  
2019 р. українці зібрали понад 
75 млн т зерна, і частка пивовар-
ного ячменю, однієї з найбільш 
високорентабельних культур, 
поступово збільшується. Тим 
не менше, категорія пива є над-
то чутливою до погодних умов, 
тому прохолодне літо минулого 
року не дозволило нам досягну-
ти значного росту продажів. 

Не менш важливими факто-
рами стабілізації і поступового 
зростання ринку пива є вива-
жена регуляторна й фіскальна 
політика держави. Наразі став-
ка акцизного збору на пиво вже 
досягла мінімального європей-
ського рівня. Варто згадати, що 
купівельна спроможність усе ж 
відрізняється: мінімальні зар-

Carlsberg Ukraine, до складу якого входять заводи в м. За-
поріжжя, м. Київ та м. Львів, є частиною Carlsberg Group, 
однієї з провідних пивоварних компаній у світі. У порт-
фелі Carlsberg в Україні є пиво, алкогольні та безалко-
гольні напої таких торговельних марок, як «Львівське», 
Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, 
«Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Guinness, Seth&Riley's 
Garage, Warsteiner, Grimbergen та інші.
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вітаміни росту

«мізків» за кордон. Українці залишаються в країні, 
розвивають прикладну науку і мають гідну ком-
пенсацію своєї надважливої праці. Це у свою чергу 
сприяє створенню якісного вітчизняного продук-
ту за повним ланцюжком доданої вартості в сере-
дині країни. 

Які фактори впливають на інвестиції? 
На прийняття рішень щодо інвестицій впливає 

чимало факторів. Але ключова мотивація завжди 
одна: ми прагнемо мати найсучасніші виробництва 
фармацевтичної галузі в Україні, що відповідають 
європейським стандартам, і, звичайно, виробляти 
якісні ліки, доступні для громадян. 

«Фармак» – найвпливовіша компанія фармацев-
тичного ринку. Ми задаємо вектор з розробками 
та інноваціями, тож мусимо відповідати своєму 
статусу і активно інвестуємо в розвиток виробни-
чих потужностей та власного R&D. 

При розробці інвестиційної політики ми, зокре-
ма, керуємося і потребами пацієнтів, і світовими 
трендами в галузі та науковими розробками – щоб 
пропонувати українцю оптимальні ліки на вимогу 
часу. 

Як змінилася конкурентна позиція компанії на 
внутрішньому і зовнішньому ринках за попе-
редній рік?

З 2010 р. «Фармак» – незмінний лідер ринку 
фармацевтичної галузі в Україні. За результатами 
2019 р., частка компанії приблизно 6%*, що фак-
тично відповідає частці ринку компанії і у 2018 р.  

У 2019 р. «Фармак» впровадив у виробництво 
20 нових продуктів. Основним напрямком зали-
шається виробництво протизастудних, ендокри-
нологічних, гастроентерологічних, кардіологічних 
і неврологічних препаратів.

Чи здійснюватимуться інвес-
тиції в поточному році і яке їх 
цільове призначення?

Здійснюватимуться – як і то-
рік, і позаторік, і п’ять чи десять 
років тому. В середньому компа-
нія реінвестує в бізнес приблиз-
но 95% своїх прибутків. 

За період з 1995 по 2019 рр. 
«Фармак» успішно реалізував 
на своїх виробничих майдан-
чиках значну кількість проєктів 
капітальних інвестицій. Вони 
суттєво збільшили виробни-
чу потужність підприємства. 
Загальний бюджет інвестицій 
склав приблизно 280 млн дола-
рів США. Більше того, з 2006 р. 
компанія співпрацює з Євро-
пейським банком реконструкції 
та розвитку в реалізації частини 
цих інвестицій. 

За ці роки було запущено 
нові лінії з виробництва рідких 
і твердих лікарських засобів, ак-
тивних фармацевтичних інгреді-
єнтів, сиропів. Також здійснено 
модернізацію і переоснащення 
лабораторій контролю якості та 
наукових лабораторій з дослі-
джень і розробки. 

У 2020 р. ми плануємо на 30% 
збільшити інвестиції порівняно 
з 2019 р.: до 1,2 млрд грн. Цільове 
призначення незмінне – розви-
ток бізнесу, оновлення виробни-
чих потужностей, фінансування 
досліджень і запуск нових ліків. 

До речі, наразі в компанії пра-
цює 160 учених, 40 з яких мають 
наукові ступені. Ми пишаємо-
ся тим, що запобігаємо відтоку 

Впровадження якої світової практики стимулюватиме розвиток 
вітчизняного фармацевтичного виробництва і що впливає 
на економічні очікування компаній цієї сфери – в інтерв’ю з 
Володимиром КОСТЮКОМ, виконавчим директором ПАТ «Фармак».

Ми задаємо вектор 
з розробками та 
інноваціями, тож 
мусимо відповідати 
своєму статусу і 
активно інвестуємо в 
розвиток виробничих 
потужностей та 
власного R&D

У 2020 р. 
ми плануємо 

на 30% 
збільшити 
інвестиції 

порівняно з 
2019 р.: до 

1,2 млрд грн

*За даними  аналітичної системи дослідження ринку 
«PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima 
Research» серед топ-20 маркетуючих організацій за об-
сягами роздрібної реалізації у грошовому вираженні за 
2018–2019 рр.
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Наразі в розробці приблиз-
но 110 лікарських засобів, і це 
складнокомпонентні сучасні лі-
карські препарати, які необхідні 
мільйонам жителів як у нашій 
країні, так і за її межами.

Як ви оцінюєте можливість 
розвитку вітчизняного вироб-
ництва в Україні?

У національних виробни-
ків лікарських засобів значний 
потенціал. Компанії готові ін-
вестувати в розвиток. Над роз-
робками нових препаратів 
працюють провідні науковці. На 
наші ліки є попит у населення 
через їхню якість і доступність. 
За умови загальної підтримки 
й уваги держави до певних ас-
пектів регулювання галузі, цей 
потенціал може бути суттєво 
збільшено. 

Так, українська фармацевтич-
на галузь в основному спрямо-
вана на розробку і виробництво 
генериків. Це ліки, що за власти-
востями відповідають інозем-
ним оригінаторам, але за ціною 
є доступнішими для громадян. 

При цьому доволі гостро сто-
їть питання переходу до світової 
практики, що використовується 
в ЄС і США, – «принципу Бо-
лар». Його запровадження дасть 
змогу українським виробникам 
починати розробку й реєстрацію 
генериків до закінчення терміну 
дії патенту на оригінальний пре-
парат і випускати відповідний 
продукт на ринок одразу після 
завершення строку патентного 
захисту. Реалізація зазначеної 
практики однозначно стимулю-
ватиме розвиток вітчизняного 
виробництва. Наразі у Верхов-
ній Раді перебувають на розгля-
ді відповідні законопроєкти. Ми 
сподіваємося, що після доопра-
цювання до другого читання їх 
приймуть як Закон. 

«Фармак» є активним учасником програми 
«Доступні ліки» – частка компанії  
в постачанні ліків за програмою  

реімбурсації становить 14%

Окрім цього, українські ліки мають попит за 
кордоном. Вітчизняні виробники – активні екс-
портери до країн пострадянського простору, ЄС та 
інших країн світу. До прикладу, в 2019 р. експорт 
продукції «Фармак» у 28 країн світу склав 22,6% 
від загального обсягу продажів компанії. 

На жаль, у стратегії експорту країни фармацев-
тичну продукцію не включено до перспективних 
секторів економіки для розвитку експорту відпо-
відно до Експортної стратегії України. Допомо-
га держави щодо розвитку експорту лікарських 
засобів також могла б зробити значний внесок у 
розвиток вітчизняного виробництва і наукоємної 
промисловості в цілому. 

Які чинники мають найбільший вплив на еко-
номічні очікування компаній вашої сфери 
діяльності?

«Фармак», як і будь-який великий гравець на 
ринку та інвестор, повинен бути впевненим у 
стабільності й передбачуваності державної регу-
ляторної і фіскальної політики. Ми розраховуємо 
на діалог із представниками влади, що дослуха-
ються до проблем і викликів галузі та сприяють 
врегулюванню таких питань. За таких умов значно 
мінімізується вплив на стабільність економічної 
діяльності компанії. 

Серед основних загальних факторів – макроеко-
номічні показники, купівельна спроможність на-
селення, доступність кваліфікованої робочої сили, 
відкритість зовнішніх ринків для української про-
дукції тощо. 

З-поміж галузевих чинників – державна програ-
ма «Доступні ліки». «Фармак» є активним учасни-
ком програми – частка компанії в постачанні ліків 
за програмою реімбурсації становить 14% (для лі-
кування серцево-судинних захворювань і діабету). 
Тож прозоре формування і поступове розширення 
переліку ліків, умов реімбурсації, формули розра-
хунку оптово-відпускної ціни на ліки з переліку –  
запорука можливості здійснювати повноцінне бю-
джетне планування ведення бізнесу. 

 
Розмову вела

Марія ДАНЮК
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Структура податкових надходжень за галузями економіки за 2019 р. Дані Державної податкової служби України (станом на 01.01.2020 р.)

КВЕД Назва виду економічної діяльності Усього, 
тис. грн

У тому числі

ПДФО і ВЗ Податок на 
прибуток

Рентна 
плата

Акцизний податок з 
вироблених в Українi  товарiв

ПДВ з вироблених в 
Українi товарiв

Бюджетне 
вiдшкодування ПДВ

Податки 
на майно

Екологiчний 
податок 

Єдиний 
податок

_A Сiльське господарство, лiсове господарство та рибне господарство 57 094 374,4  22 232 167,8  1 168 427,9  1 496 834,7  23 941,5  20 990 459,5  3 799 939,1  4 895 691,0  83 693,2  5 816 986,9  
_A01 Сiльське господарство, мисливство та надання пов'язаних iз ними послуг 51 196 487,5  20 809 663,5  1 028 042,9  51 177,2  23 718,6  18 797 043,9  3 733 106,4  4 612 970,1  80 247,7  5 682 849,9  
_A02 Лiсове господарство та лiсозаготiвлi 5 663 826,7  1 357 780,6  136 794,0  1 439 149,4  70,1  2 155 436,5  59 118,6  203 206,6  2 843,7  100 112,5  
_A03 Рибне господарство 234 060,2  64 723,7  3 590,9  6 508,1  152,8  37 979,0  7 714,1  79 514,3  601,8  34 024,5  
_B Добувна промисловiсть i розроблення кар'єрiв 104 001 704,7  7 806 942,9  26 385 858,1  43 029 781,6  2 480 341,5  22 027 246,6  9 030 672,4  1 498 883,8  639 956,4  5 099,1  
_B05 Добування кам'яного та бурого вугiлля 7 863 126,6  2 524 875,8  2 679 011,1  410 010,6  939,7  2 073 087,5  0,0  94 093,0  78 139,3  325,9  
_B06 Добування сирої нафти та природного газу 72 841 445,3  1 290 411,8  13 050 225,3  38 164 499,7  2 469 023,7  17 560 067,6  39 537,2  251 594,6  48 083,0  0,0 
_B07 Добування металевих руд 18 264 630,0  2 672 551,6  9 719 396,6  3 815 534,6  9 834,3  743 111,6  8 238 535,2  782 165,3  497 232,1  0,0 
_B08 Добування iнших корисних копалин та розроблення кар'єрiв 3 714 887,0  842 360,7  660 770,1  617 964,6  520,7  1 139 879,6  747 429,7  344 731,9  14 527,0  1 667,4  
_B09 Надання допомiжних послуг у сферi добувної промисловостi та розроблення кар'єрiв 1 317 615,7  476 743,1  276 454,9  21 772,1  23,1  511 100,3  5 170,2  26 299,1  1 974,9  3 105,8  
_C Переробна промисловiсть 169 007 144,9  37 458 743,3  16 981 732,6  770 335,6  63 687 346,1  39 634 184,5  76 597 817,4  6 204 495,1  1 199 247,4  1 868 382,1  
_C10 Виробництво харчових продуктiв 15 076 731,0  5 956 164,9  2 696 163,4  56 745,8  109 960,9  5 404 591,0  14 776 724,0  611 224,6  40 419,9  162 355,3  
_C11 Виробництво напоїв 18 333 352,2  1 032 368,5  745 357,4  278 991,4  12 361 507,6  3 600 452,6  329 154,1  163 301,6  5 519,9  4 619,3  
_C12 Виробництво тютюнових виробiв 52 085 444,2  208 264,5  836 509,6  77,9  43 037 380,3  8 006 284,6  28 653,0  10 170,8  131,3  0,1  
_C13 Текстильне виробництво 898 975,7  408 953,8  124 656,0  700,4  21,9  265 489,6  427 074,0  56 911,4  471,1  39 381,7  
_C14 Виробництво одягу 1 512 282,0  871 598,8  100 164,2  125,8  331,5  314 286,2  167 512,3  63 898,6  435,2  158 243,3  
_C15 Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв 720 855,1  447 693,1  57 448,4  394,3  18,3  152 696,7  247 397,4  32 139,9  718,3  29 380,9  

_C16 Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; 
виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння 2 377 608,6  953 592,1  485 126,2  2 185,9  427,7  455 431,6  3 026 217,7  226 801,0  11 098,7  235 649,2  

_C17 Виробництво паперу та паперових виробiв 2 414 944,1  694 967,3  491 169,8  12 829,2  70,8  1 091 878,7  946 004,1  82 543,6  12 028,9  27 361,6  
_C18 Полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаної iнформацiї 1 858 693,9  476 644,5  256 644,1  109,4  20,8  627 845,7  110 433,5  50 960,5  393,4  93 619,2  
_C19 Виробництво коксу та продуктiв нафтоперероблення 9 608 624,5  664 438,9  552 691,5  2 627,0  8 124 337,1  84 239,1  485 447,3  132 497,8  46 797,0  82,3  
_C20 Виробництво хiмiчних речовин i хiмiчної продукцiї 4 408 173,0  1 699 489,0  513 520,5  40 428,4  24 709,0  1 560 036,6  1 661 549,0  441 236,4  85 531,7  28 152,6  
_C21 Виробництво основних фармацевтичних продуктiв i фармацевтичних препаратiв 2 590 719,6  1 286 074,2  1 051 631,1  726,8  995,6  162 574,2  843 750,3  74 467,3  731,0  4 277,9  
_C22 Виробництво гумових i пластмасових виробiв 2 862 941,4  1 135 291,1  565 169,7  1 794,2  74,2  951 840,2  1 208 338,5  141 617,6  2 225,9  60 311,6  
_C23 Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї 8 064 621,6  2 243 037,6  1 450 804,5  87 537,0  734,0  3 472 812,0  978 899,6  576 393,6  103 271,6  126 739,6  
_C24 Металургiйне виробництво 13 022 412,9  5 011 752,3  2 091 451,5  256 745,5  89,1  2 856 665,8  42 055 023,4  1 927 577,9  865 976,6  7 881,8  
_C25 Виробництво готових металевих виробiв, крiм машин i устатковання 5 966 883,0  2 107 512,9  974 751,2  1 164,2  302,0  2 325 303,2  1 337 569,7  302 628,2  5 770,3  213 539,6  
_C26 Виробництво комп'ютерiв, електронної та оптичної продукцiї 2 668 897,1  995 900,4  481 352,1  835,4  25,6  1 019 029,4  220 749,5  84 627,5  489,7  25 492,4  
_C27 Виробництво електричного устатковання 2 921 492,1  1 315 023,3  692 799,2  1 368,8  6,3  738 583,9  1 608 992,6  140 534,3  3 266,3  25 383,2  
_C28 Виробництво машин i устатковання, н.в.i.у. 6 238 846,1  2 809 522,6  866 743,3  12 122,8  26,0  1 783 641,5  1 527 117,4  393 331,6  5 988,2  60 305,5  
_C29 Виробництво автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв 2 624 438,1  1 672 204,7  295 840,6  376,5  23 499,3  552 586,7  1 644 724,3  62 072,2  560,5  5 198,2  
_C30 Виробництво iнших транспортних засобiв 4 005 334,9  1 969 245,2  743 528,8  11 343,7  1,3  819 796,4  1 515 940,6  265 744,0  4 580,7  9 239,2  
_C31 Виробництво меблiв 1 625 515,2  842 311,3  225 560,7  200,8  238,5  329 978,7  948 527,9  114 306,5  1 831,5  105 109,9  
_C32 Виробництво iншої продукцiї 721 183,6  390 687,8  100 216,3  197,9  54,9  99 091,4  351 190,2  55 630,0  364,8  68 113,6  
_C33 Ремонт i монтаж машин i устатковання 6 398 175,0  2 266 004,5  582 432,5  706,6  2 513,6  2 959 048,6  150 827,1  193 878,2  644,9  377 944,1  
_D Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 56 438 727,3  9 973 739,3  8 114 318,0  680 597,7  4 783 547,1  21 501 776,8  5 370 454,6  1 587 332,2  3 725 465,0  52 634,4  
_D35 Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 56 438 727,3  9 973 739,3  8 114 318,0  680 597,7  4 783 547,1  21 501 776,8  5 370 454,6  1 587 332,2  3 725 465,0  52 634,4  
_E Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами 6 073 127,1  2 416 696,7  344 028,6  424 958,6  82,8  2 189 245,1  350 777,3  322 467,7  272 222,7  68 062,5  
_E36 Забiр, очищення та постачання води 3 881 559,4  1 469 037,0  212 073,2  413 561,2  0,0  1 423 592,6  17 833,1  219 381,6  107 289,9  9 471,9  
_E37 Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод 242 769,7  123 419,5  4 377,5  8 423,1  24,7  78 060,4  0,0  8 935,1  5 987,3  12 683,7  
_E38 Збирання, оброблення й видалення вiдходiв; вiдновлення матерiалiв 1 909 981,4  809 285,4  124 481,5  2 924,7  58,1  671 725,9  332 944,2  91 867,5  158 266,5  44 059,3  
_E39 Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами 38 816,6  14 954,7  3 096,4  49,6  0,0  15 866,2  0,0 2 283,4  678,9  1 847,6  
_F Будiвництво 25 053 993,3  7 061 290,4  2 633 766,3  442 138,8  58 547,2  11 205 582,7  1 094 880,0  2 070 314,1  8 371,0  1 531 698,8  
_F41 Будiвництво будiвель 12 748 883,6  3 568 832,3  1 127 659,4  4 390,4  303,0  5 582 528,6  961 341,2  1 798 178,6  2 476,1  628 591,1  
_F42 Будiвництво споруд 5 331 549,4  1 706 097,2  743 911,0  3 060,8  533,9  2 532 127,9  63 053,0  160 421,7  4 544,8  177 348,7  
_F43 Спецiалiзованi будiвельнi роботи 6 973 560,2  1 786 360,9  762 196,0  434 687,5  57 710,3  3 090 926,2  70 485,8  111 713,8  1 350,1  725 759,1  
_G Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв 121 385 965,2  31 715 521,6  22 652 854,6  1 035 956,9  205 773,4  45 646 752,8  42 883 949,0  3 186 540,9  28 655,8  6 962 499,9  
_G45 Оптова та роздрiбна торгiвля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 9 132 444,3  1 962 949,5  1 896 115,6  389,9  12 468,2  4 186 858,5  138 842,8  403 469,3  1 066,7  655 534,2  
_G46 Оптова торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами 71 440 557,6  15 898 798,9  16 718 591,9  1 024 033,7  165 214,2  29 532 299,2  42 587 383,1  1 477 597,0  23 996,3  2 273 342,2  
_G47 Роздрiбна торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами 40 812 963,3  13 853 773,2  4 038 147,2  11 533,2  28 091,0  11 927 595,2  157 723,1  1 305 474,6  3 592,8  4 033 623,4  
_H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть 66 847 334,9  20 085 891,7  9 448 887,6  1 603 127,4  13 847,9  24 537 340,8  7 744 798,4  5 480 938,4  74 774,2  2 272 074,8  
_H49 Наземний i трубопровiдний транспорт 38 901 864,5  12 158 936,0  5 140 900,6  1 566 558,5  10 933,2  14 377 776,3  1 830 246,1  3 642 417,9  66 905,3  1 724 864,8  
_H50 Водний транспорт 437 392,8  118 860,3  75 656,0  10 292,0  3,5  170 868,8  3 636,1  57 348,0  74,1  3 421,9  
_H51 Авiацiйний транспорт 833 181,0  740 424,6  46 989,2  7,2  1,1  25 111,1  593 959,5  16 253,3  2,0  941,8  
_H52 Складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 24 990 417,3  6 088 328,2  4 167 721,6  26 164,4  2 910,1  9 368 394,7  5 316 956,6  1 684 174,0  7 603,3  519 160,4  
_H53 Поштова та кур'єрська дiяльнiсть 1 684 479,3  979 342,7  17 620,2  105,3  0,0 595 189,9  0,0 80 745,2  189,4  23 685,9  

 порівняно з 2018 р.
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КВЕД Назва виду економічної діяльності Усього, 
тис. грн

У тому числі

ПДФО і ВЗ Податок на 
прибуток

Рентна 
плата

Акцизний податок з 
вироблених в Українi  товарiв

ПДВ з вироблених в 
Українi товарiв

Бюджетне 
вiдшкодування ПДВ

Податки 
на майно

Екологiчний 
податок 

Єдиний 
податок

_I Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 7 016 926,7  2 505 105,2  411 889,1  3 789,3  6 261,9  2 087 215,2  130 621,1  548 158,1  1 185,8  799 659,1  
_I55 Тимчасове розмiщування 2 254 112,5  667 402,1  91 718,6  2 339,4  764,2  785 935,5  75 274,0  294 845,2  752,9  240 211,5  
_I56 Дiяльнiсть iз забезпечення стравами та напоями 4 762 814,2  1 837 703,1  320 170,5  1 449,8  5 497,7  1 301 279,8  55 347,1  253 312,8  432,9  559 447,7  
_J Iнформацiя та телекомунiкацiї 32 320 426,3  6 542 950,9  4 476 639,6  2 427 984,2  500,2  11 492 587,4  41 090,8  481 271,4  400,4  6 791 132,5  
_J58 Видавнича дiяльнiсть 1 130 832,1  497 521,2  103 471,8  72,1  55,0  258 381,3  1 178,5  19 812,4  12,0  249 395,0  
_J59 Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм, видання звукозаписiв 1 516 388,3  431 295,2  133 804,9  1 301,6  15,3  765 089,0  1 122,4  11 900,9  16,1  163 845,8  
_J60 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телевiзiйного мовлення 2 023 192,4  606 081,1  228 337,9  18 161,0  0,0  1 085 740,5  676,2  54 154,4  124,0  29 854,4  
_J61 Телекомунiкацiї (електрозв'язок) 14 551 349,5  1 745 914,0  2 841 873,2  2 407 595,3  83,4  7 005 020,9  17 753,1  349 381,8  228,9  160 424,1  
_J62 Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними дiяльнiсть 9 843 453,0  2 254 673,8  851 598,4  507,8  268,5  1 410 817,5  15 179,5  28 943,5  14,7  5 288 287,9  
_J63 Надання iнформацiйних послуг 3 255 210,9  1 007 465,7  317 553,4  346,4  78,0  967 538,2  5 181,2  17 078,4  4,6  899 325,2  
_K Фiнансова та страхова дiяльнiсть 39 084 709,4  14 886 910,3  8 839 327,6  185,8  58,0  2 144 557,7  90 689,6  642 831,1  1 034,0  224 393,5  
_K64 Надання фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення 36 288 384,6  13 957 696,6  7 385 879,0  168,7  0,0  2 013 321,0  66 943,3  584 602,6  1 016,3  1 698,6  

_K65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсiйне забезпечення, крiм обов'язкового 
соцiального страхування 2 033 567,1  609 131,3  1 362 612,9  0,4  0,0 38 663,3  23 167,9  18 272,0  11,9  4 576,4  

_K66 Допомiжна дiяльнiсть у сферах фiнансових послуг i страхування 762 757,7  320 082,4  90 835,7  16,8  58,0  92 573,3  578,5  39 956,5  5,7  218 118,5  
_L Операцiї з нерухомим майном 21 038 951,0  3 617 694,3  2 047 990,9  8 449,9  1 244,3  6 689 115,8  952 851,5  6 470 316,2  7 005,7  2 111 199,7  
_L68 Операцiї з нерухомим майном 21 038 951,0  3 617 694,3  2 047 990,9  8 449,9  1 244,3  6 689 115,8  952 851,5  6 470 316,2  7 005,7  2 111 199,7  
_M Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 62 968 990,7  12 376 322,7  11 907 787,2  39 616,1  948,3  21 698 900,1  3 046 948,0  636 023,1  3 325,4  3 378 482,0  
_M69 Дiяльнiсть у сферах права та бухгалтерського облiку 4 442 963,7  2 142 630,6  210 635,9  28,5  128,3  1 094 026,2  18 060,3  61 626,6  398,7  930 242,5  
_M70 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв); консультування з питань керування 38 749 521,4  2 593 242,7  9 921 524,7  676,9  182,7  13 138 558,7  1 952 571,9  186 112,0  778,5  625 842,0  
_M71 Дiяльнiсть у сферах архiтектури та iнжинiрингу; технiчнi випробування та дослiдження 6 204 326,4  2 138 839,0  473 022,5  30 431,2  233,5  2 705 676,6  57 898,4  146 263,2  773,9  592 483,4  
_M72 Науковi дослiдження та розробки 5 714 654,2  3 155 259,6  473 094,4  8 240,6  70,5  1 245 487,4  981 499,1  171 330,2  1 193,1  152 718,1  
_M73 Рекламна дiяльнiсть i дослiдження кон'юнктури ринку 6 262 156,8  1 560 714,8  778 439,2  174,8  119,3  3 151 674,7  30 248,4  49 585,9  14,3  712 791,9  
_M74 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 1 141 828,6  470 059,8  41 638,8  37,6  181,2  258 614,6  6 669,9  15 578,9  27,1  346 944,5  
_M75 Ветеринарна дiяльнiсть 453 539,7  315 576,1  9 431,7  26,5  32,8  104 861,7  0,0  5 526,2  139,8  17 459,6  
_N Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування 14 485 433,7  5 733 224,3  1 248 554,2  5 424,9  408,3  5 513 257,4  435 639,8  373 301,2  15 289,8  1 566 073,8  
_N77 Оренда, прокат i лiзинг 2 539 474,9  393 452,6  730 824,0  670,0  28,8  988 549,1  344 300,9  87 453,3  -1 544,0  337 454,9  
_N78 Дiяльнiсть iз працевлаштування 1 511 591,5  754 562,2  27 168,0  -0,2  18,7  618 314,1  3 043,7  1 266,3  1,4  108 514,9  

_N79 Дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв, надання iнших послуг iз 
бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть 751 164,7  258 198,8  29 029,8  56,4  110,0  261 636,8  2 830,1  21 241,7  17,3  178 027,6  

_N80 Дiяльнiсть охоронних служб та проведення розслiдувань 2 930 027,0  1 340 767,5  109 311,0  387,1  94,3  1 158 397,3  22 129,4  16 974,9  17,8  303 364,1  
_N81 Обслуговування будинкiв i територiй 4 506 994,4  2 191 674,5  123 023,4  4 150,7  76,9  1 656 289,2  61 466,0  205 850,3  16 573,1  297 602,0  
_N82 Адмiнiстративна та допомiжна офiсна дiяльнiсть, iншi допомiжнi комерцiйнi послуги 2 246 181,2  794 568,6  229 197,9  160,9  79,7  830 071,0  1 869,7  40 514,7  224,1  341 110,2  
_O Державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування 50 812 129,8  49 020 841,8  37 968,9  11 702,8  35,7  1 487 979,1  5 325,0  191 671,1  19 671,7  7 827,5  
_O84 Державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування 50 812 129,8  49 020 841,8  37 968,9  11 702,8  35,7  1 487 979,1  5 325,0  191 671,1  19 671,7  7 827,5  
_P Освiта 15 056 316,7  14 120 919,6  67 661,3  14 672,7  82,1  453 669,6  6 984,9  112 239,9  6 511,2  272 878,8  
_P85 Освiта 15 056 316,7  14 120 919,6  67 661,3  14 672,7  82,1  453 669,6  6 984,9  112 239,9  6 511,2  272 878,8  
_Q Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 17 371 638,0  15 870 874,4  298 966,2  11 280,0  142,0  604 488,7  26 669,6  195 503,8  4 635,2  372 919,6  
_Q86 Охорона здоров'я 15 503 536,4  14 047 456,6  298 516,1  10 189,7  120,2  601 459,7  26 669,6  177 523,5  3 860,3  351 717,0  
_Q87 Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання 679 923,9  671 678,6  82,8  1 051,4  0,0 321,2  0,0 4 333,8  745,2  1 665,2  
_Q88 Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання 1 188 177,7  1 151 739,2  367,2  38,9  21,8  2 707,9  0,0 13 646,4  29,7  19 537,4  
_R Мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок 3 577 498,8  2 483 864,6  157 565,3  5 226,6  383,9  468 064,2  16 613,7  171 034,8  655,0  270 573,3  
_R90 Дiяльнiсть у сферi творчостi, мистецтва та розваг 1 153 080,4  855 627,7  15 732,8  62,6  81,5  158 120,2  1 214,6  29 045,6  94,1  92 139,1  
_R91 Функцiювання бiблiотек, архiвiв, музеїв та iнших закладiв культури 648 256,0  552 327,9  2 018,0  3 808,4  30,3  62 435,7  4 629,5  19 275,9  124,5  5 780,5  
_R92 Органiзування азартних iгор 248 131,9  130 845,4  115 824,7  0,0  0,0 554,3  0,0 155,2  0,0  505,2  
_R93 Дiяльнiсть у сферi спорту, органiзування вiдпочинку та розваг 1 528 030,4  945 063,6  23 989,8  1 355,5  272,1  246 954,1  10 769,6  122 558,2  436,4  172 148,6  
_S Надання iнших видiв послуг 3 088 268,4  1 819 943,7  40 335,7  1 798,3  1 184,8  338 044,5  13 275,8  231 173,2  533,8  624 352,2  
_S94 Дiяльнiсть громадських органiзацiй 1 511 627,6  1 275 018,7  7 969,3  926,4  8,7  102 009,4  11 677,3  112 694,7  215,8  4 683,1  
_S95 Ремонт комп'ютерiв, побутових виробiв i предметiв особистого вжитку 486 715,1  131 612,3  20 291,3  60,1  204,9  118 364,4  74,4  18 203,5  28,7  197 142,1  
_S96 Надання iнших iндивiдуальних послуг 1 089 925,6  413 312,6  12 075,2  811,8  971,2  117 670,6  1 524,1  100 275,0  289,2  422 527,1  
_T Дiяльнiсть домашнiх господарств 1 570,8  717,9  0,2  2,8  0,0 8,8  0,0 116,4  0,0 724,7  
_T97 Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги 1 441,5  657,1  0,0 0,0  0,0 8,8  0,0 95,3  0,0 680,3  
_T98 Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв та послуг для власного споживання 129,3  60,8  0,2  2,8  0,0 0,0 0,0 21,1  0,0 44,4  
_U Дiяльнiсть екстериторiальних органiзацiй i органiв 92 779,2  87 823,4  0,0 0,0 0,0 0,0 85 107,0  4 929,8  0,0 26,0  
_U99 Дiяльнiсть екстериторiальних органiзацiй i органiв 92 779,2  87 823,4  0,0 0,0 0,0 0,0 85 107,0  4 929,8  0,0 26,0  

IНШI ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI АБО ВИД ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ 11 988 376,1  7 640 271,3  52 214,2  10 995,8  78 796,0  118 095,5  176 120,2  2 688 715,0  -59,1  272 532,2  
Усього: 884 806 387,5  275 458 458,2  117 316 774,0  52 024 860,4  71 343 473,0  240 828 572,8  151 901 225,4  37 993 948,1  6 092 574,5  35 270 213,4 
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«Будівельники чекають, 
коли запрацює 
банківська система»
Олександр ГЛІМБОВСЬКИЙ,
голова наглядової ради групи компаній «Альтіс»

Розкажіть коротко про групу компаній 
«Альтіс».

Ми працюємо на українському ринку з 1994 р.  
Початок бізнесу пов’язаний з продажем буді-
вельних матеріалів, підрядами на виконання 
покрівельних, фасадних робіт і склопрозорих 
огороджувальних конструкцій. Маємо власне 
виробництво склопакетів, лінію термічної об-
робки скла, потужності з переробки металоплас-
тикових та алюмінієвих фасадних конструкцій.

З 2002 р. ми почали працювати вже у статусі 
генерального підрядника. Паралельно розви-
нули власний проєктний сектор, згодом запра-
цювали ще і як генеральний проєктувальник. 
Спочатку на власних проєктах, а потім і на ін-
ших проєктах ринку. 

Починаючи з 2013 р., ми представлені на за-
кордонних ринках. Наші компанії є в Польщі, 
Грузії та Казахстані. Українських будівельників, 
що працюють за кордоном, можна перерахувати 
на пальцях – конкуренція на тамтешніх ринках 
неабияка, доволі важко отримувати дозвільні 
документи і співпрацювати з державними орга-
нами за кордоном, нелегко змінювати технічні 
стандарти, які в різних країнах свої. В кожній 
іноземній країні власна специфіка роботи з 
представниками регулюючих і контролюючих 
департаментів, свій менталітет у спілкуванні з 
підрядними організаціями. 

Нам це вдалося завдяки 
системному підходу до всіх про-
цесів, починаючи з проєкту-
вання і закінчуючи реалізацією 
потужних інфраструктурних 
об’єктів за допомогою власних 
виробничих потужностей. 

Зараз цілеспрямовано розви-
ваємо виробничі потужності в 
таких напрямках: проєктування, 
скло, бетон, метал та інженерні 
мережі, включаючи IT сектор. 

Паралельно працюємо в 
принципово різних сферах бу-
дівельної галузі: житловому та 
промисловому будівництві, у 
секторі торгово-розважальних 
центрів. 

Окремо слід зазначити наші 
потужності, зайняті в інфра-
структурному будівництві. Вже 
маємо перелік значних реалі-
зованих проєктів: новий термі-
нал Міжнародного аеропорту 
«Львів» ім. Данила Галицького, 
новий термінал Міжнародного 
аеропорту «Запоріжжя», новий 
термінал внутрішніх рейсів і 
розширення терміналу транзит-
них рейсів Міжнародного аеро-
порту «Бориспіль», будівництво 
нових перонів для літаків в аеро-
портах Херсона і Борисполя.

Сьогодні група компаній 
«Альтіс» включає 17 підпри-
ємств, що виконують повний 
цикл будівництва. 

Наші роботи – ТРЦ «Квадрат» і ТЦ «ЦУМ» у 
м. Києві, ТРЦ «Караван» у Харкові та Дніпрі, 
ТРЦ «ТАМ-ТАМ» і «ПОРТ-СІТІ» у м. Луцьк, ТРЦ 
«МАРШАЛ» і «САДИ ПЕРЕМОГИ» у м. Одеса, 
кілька десятків торгових центрів світових 
брендів BILLA та METRO.
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У замовника повинні бути люди, які 
мають відповідний рівень компетенції і 
які можуть приймати рішення. Відсутність 
чітко злагодженого прийняття рішень для 
динамічного процесу будівництва –  
це стовідсоткові проблеми 

Наші замовники – це і при-
ватні компанії, і державні 
підприємства. 

Які чинники мають найбіль-
ший вплив на економічні очі-
кування компаній вашої сфери 
діяльності?

Наша спеціалізація – робо-
та «під ключ» на умовах гене-
рального підряду. Ми надаємо 
всі супутні послуги, бо маємо 
і досвід, і персонал, і необхідне 
обладнання.

Що стосується чинників, які 
впливають безпосередньо на ро-
боту компанії, то їх два: відпо-
відне фінансування і розуміння, 
що саме потрібно замовнику.

По-перше, будь-який замов-
ник, незалежно від форми влас-
ності, повинен чітко розуміти 
вартість будівництва і джерела 
фінансування.

По-друге, замовник – це не 
єдина особа, а цілий штат лю-
дей різних напрямків зі своїми 
функціями.

По-третє, у замовника по-
винні бути люди, які мають від-
повідний рівень компетенції і 
які можуть приймати рішення. 
Відсутність чітко злагодженого 
прийняття рішень для динаміч-
ного процесу будівництва – це 
стовідсоткові проблеми. Це зрив 
термінів виконання робіт і не-
минучі збитки як для замовни-
ка, так і для генпідрядника.

Гроші і розуміння мають бути 
як у державних замовників, так 
і в приватних клієнтів. Це важ-

ливо, особливо в умовах, коли в країні прак-
тично не працює ринок іпотеки. 

Останні два роки відповідно до індексу ді-
лової впевненості  будівельники мали сплес-
ки надій на початку року і до кінця року цей 
індекс знижувався. І так декілька років по-
спіль. Із чим це може бути пов’язано?

Наразі будівельники очікують тільки од-
ного: коли нарешті запрацює банківська 
система. До цього ми всі перебуваємо в 
підвішеному стані. Банкам треба на зако-
нодавчому рівні створити умови, щоб вони 
провадили основну діяльність, а саме: креди-
тували населення і бізнес. Якщо ми вийдемо 
на кредитування хоча б під 12% річних – це 
буде прорив у будівельній галузі. З’явиться 
попит на іпотеку – з’явиться попит на житло, 
будівельники почуватимуть себе вільніше на 
всіх стадіях будівництва. Це кажучи вже про 
приватний сектор. Державний сектор також 
потребує змін. Ті ж аеропорти змушені від-
давати понад 80% свого прибутку державі – 
але ж таким великим об’єктам теж потрібно 
розширюватися, модернізуватися. Держав-
ний механізм вкрай неповороткий.   

Наразі маємо зміну влади в країні, тому 
будівельники знову оживилися і також очі-
кують змін. 

Який вплив має будівництво на економіку?
Це одна з визначальних галузей економі-

ки. Я б сказав – локомотив. Адже будівель-
на галузь – це нові об’єкти інфраструктури, 
тисячі метрів житла, робочі місця, зв’язок з 
іншими галузями – тому що нове житло по-
требує сантехніки, плитки, шпалер, нових 
меблів, підключення газу, води й електри-
ки, долучаються дорожники. Відкриваються 
нові школи й садочки поблизу нового житла. 
Будівельна галузь є вирішальною. 

Якщо говорити мовою цифр, то будівниц-
тво пов’язане ще з 70-ма галузями економіки. 
І для бюджетів – державного й місцевих, і для 
бізнесу важливо, щоб будівництво зростало. 

За минулий рік внесок у ВВП України саме 
від будівельної галузі становив 2,5%, тоді як 
у країнах Європейського Союзу цей показ-
ник становить 6% і вище.  

Які зараз існують фактори, що стриму-
ють будівництво?

Лише фінансові. Згідно з даними Держста-
тистики торік обсяг будівництва зріс більш 
як на 7% порівняно з 2018 р. Тож позитивна 
динаміка все-таки є. Однак хотілося б значно 
інтенсивнішого зростання. 

Сподіваємося на ініційовані державою де-
регуляцію будівельної галузі, відкриття ка-
дастрів, державні програми для збільшення 
попиту на житло (для ветеранів, військових, 
дітей-сиріт тощо), доступну іпотеку. 

На ваш погляд, чи здійснюватимуться 
інвестиції в поточному році? Які може-
те дати прогнози розвитку української 
економіки?

Інвестиції в будівництво – це завжди ви-
гідно. Зараз ми спостерігаємо певне зміц-
нення гривні, позитивні прогнози Уряду, 
падіння облікової ставки і заяви Президен-
та щодо кредитування бізнесу під невели-
кий відсоток. Тому перспективи позитивні. 
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, 
що Україні потрібна конкурентна буді-
вельна галузь як один із флагманів еконо-
міки, пообіцяв ліквідувати корупцію в 
державних органах, що контролюють галузь.  
2020-й – рік ініційованого Урядом «Великого 
будівництва».

Водночас держава поки що пасивно ста-
виться до своїх обов’язків – запровадження 
нових ставок по кредитуванню, програм з 
доступності житла тощо.  

Згідно з нашим аналізом багато об’єктів 
інфраструктури зношені й потребують ка-
пітальних ремонтів і модернізації, розши-
рення. Вони витрачають мільйони гривень 
унаслідок відсутності, наприклад, тих же 
енергоефективних рішень. Вони не в змозі 
отримати більші прибутки через роботу за-
старілого технологічного обладнання. 

Якщо ми вийдемо на 
кредитування хоча б під 12% 

річних – це буде прорив  
у будівельній галузі

Транспортна сфера зараз пра-
цює в основному на базі, збудо-
ваній ще за радянського періоду. 
Щорічно стрімко збільшується 
пасажиропотік і вантажні пе-
ревезення. Але переважна маса 
об’єктів транспортної інфра-
структури вже досягла пікової 
потужності.

Досі дуже стримано розвива-
ється логістичний сектор, а це 
недоотримані податки для дер-
жави і втрачені тисячі робочих 
місць по всій країні.

 Зростає попит на житло. За 
статистичними підрахунками 
нині понад 2,5 мільйони укра-
їнців хотіли б придбати житло, 
але жорсткі умови кредитуван-
ня є стримуючим фактором. 
Тому лібералізація фінансового 
ринку могла б дати поштовх бу-
дівельній галузі, що у свою чергу 
оновило б усю економіку країни.

Розмову вела
Марія ДАНЮК

За минулий рік внесок у ВВП 
України саме від будівельної 

галузі становив 2,5%, тоді як у 
країнах Європейського Союзу цей 

показник становить 6% і вище

ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА ЖИТЛО.  
ЗА СТАТИСТИЧНИМИ  
ПІДРАХУНКАМИ НИНІ ПОНАД

МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ2,5
ХОТІЛИ Б ПРИДБАТИ ЖИТЛО,  

АЛЕ ЖОРСТКІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ  
Є СТРИМУЮЧИМ ФАКТОРОМ
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найбільших компаній України
за сумою сплати податкових платежів за 2019 р.

ТОП-100

* Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)Символ «-» означає, що редакція ще не отримала згоди на оприлюднення інформації ** Акцизний податок із вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) *** Рентна плата за користування надрами

Дані Державної податкової служби України (станом на 01.01.2020 р.)

Місце Назва компанії Вид діяльності Усього, 
тис. грн

у тому числі

Податок на 
прибуток ПДВ* Акцизний 

податок**
Рентна 

плата***
Плата за 

землю
Екологiчний 

податок ПДФО і ВЗ Інші податки
Приріст сум 

сплати 2019 р. 
до 2018 р.

Податковий 
борг

Відшко-
довано ПДВ

Місце в 
рейтингу 
за 2018 р.

1 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" Добування природного газу 47 688 245,39 8 974 636,72 10 019 935,00 2 083 514,26 25 380 085,91 55 349,37 33 936,01 1 129 294,73 11 493,37 13,48% 0,00 0,00 1

2 ПАТ НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-
офiсiв) 34 191 409,31 9 719 026,26 11 937 130,01 0,00 0,00 10 280,91 1,75 271 089,46 12 253 880,92 21,59% 0,00 0,00 2

3 ПрАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" Виробництво тютюнових виробiв 17 223 127,69 671 924,43 2 761 792,27 13 722 006,94 0,00 1 772,81 51,19 82 047,09 -16 467,03 16,59% 0,00 27 000,00 5
4 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,00 0,00 22
5 АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Вантажний залiзничний транспорт 16 568 652,38 1 754 273,04 6 902 802,63 793,29 25 167,54 1 423 578,01 7 292,94 6 352 107,36 102 637,58 49,60% 18,06 0,00 6
6 ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" Виробництво електроенергiї 15 749 232,61 2 312 938,63 3 706 392,03 658 827,51 2 222,08 196 927,27 1 074 809,57 2 122 439,58 5 674 675,94 91,85% 374 788,51 0,00 9
7 ПрАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" Виробництво тютюнових виробiв 13 943 951,12 777,39 2 636 582,79 11 263 945,60 4,44 930,65 27,95 42 912,06 -1 229,76 -13,13% 0,00 0,00 3
8 ПАТ "УКPНAФТА" Добування сирої нафти 13 251 927,64 1 075 548,16 3 718 636,80 329 643,96 7 148 134,21 169 585,85 12 904,97 782 577,48 14 896,21 -17,14% 15 855 994,58 0,00 4
9 ПАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" Виробництво тютюнових виробiв - - - - - - - - - - 0,00 0,00 7

10 ПАТ "УКРТАТНАФТА" Виробництво продуктiв 
нафтоперероблення 8 297 844,98 326,70 3 695,69 8 113 901,08 216,02 23 593,27 8 793,15 146 442,64 876,44 -9,13% 0,00 0,00 8

11 АТ "УКРТРАНСГАЗ" Трубопровiдний транспорт 7 160 933,32 2 165 287,59 4 225 455,62 2 504,09 15 396,94 90 074,43 56 018,61 563 868,25 42 327,79 -3,37% 0,00 0,00 10
12 ПрАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" Виробництво тютюнових виробiв 7 100 390,55 100,56 1 185 036,79 5 880 835,64 16,82 5 043,06 22,46 28 170,32 1 164,89 -4,08% 0,00 0,00 11

13 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими 
виробами

6 768 441,77 924 271,12 2 934 742,01 0,00 0,00 538,66 26,87 1 635 389,04 1 273 474,08 49,06% 0,00 0,00 16

14 ПрАТ "КИЇВСТАР" Дiяльнiсть у сферi безпроводового 
електрозв'язку 5 958 311,78 1 694 335,12 2 925 001,47 0,00 0,00 27 895,52 13,37 316 231,29 994 835,02 15,63% 3,39 0,00 15

15 ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Торгiвля електроенергiєю - - - - - - - - - - 0,00 0,00 12
16 ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугiлля 4 067 055,46 2 070 306,49 736 389,58 939,70 213 390,36 39 011,75 24 751,61 974 335,84 7 930,12 -29,45% 0,00 0,00 14
17 ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" Добування природного газу 3 942 366,78 1 353 385,84 1 144 931,28 0,00 1 420 843,71 2 343,36 238,57 20 562,31 61,70 -35,80% 0,00 0,00 13
18 ДП НАЕК "УКРЕНЕРГО" Передача електроенергiї 3 409 063,24 984 894,90 1 434 370,99 0,00 147,67 42 157,92 134,39 449 133,74 498 223,63 160,32% 13,56 0,00 47

19 ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 3 404 579,88 2 670 813,49 0,00 0,00 265 677,36 121 831,42 48 540,84 295 729,10 1 987,66 1,19% 0,00 1 175 886,25 18

20 ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 3 399 356,93 2 351 823,95 1,06 5,08 605 761,32 58 477,51 97 955,34 279 796,53 5 536,14 20,11% 0,00 303 867,01 24

21 ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв 3 311 020,01 1 238 278,22 0,00 34,55 31 991,10 772 263,32 339 842,32 914 092,53 14 517,98 -15,72% 0,00 8 340 130,34 17

22 ПрАТ "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" Добування природного газу 3 047 164,42 717 808,63 905 000,79 0,00 1 387 504,83 4,43 55,30 36 707,70 82,73 -7,13% 0,00 0,00 20

23 ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" Дiяльнiсть у сферi безпроводового 
електрозв'язку - - - - - - - - - - 0,11 0,00 25

24 ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" Допомiжне обслуговування водного 
транспорту 2 928 791,79 500 414,48 458 843,65 22,02 149,75 13 258,38 223,12 378 225,35 1 577 655,04 -12,84% 0,00 0,00 19

25 ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" Виробництво пива - - - - - - - - - - 0,00 0,00 23
26 ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергiї 2 852 744,67 6 248,96 1 844 415,48 191 381,25 911,13 10 992,30 490 906,47 252 976,36 54 912,72 -11,18% 7 190,84 0,00 21

27 ТОВ "НОВА ПОШТА" Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi 
транспорту - - - - - - - - - - 2,41 0,00 30

28 ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 2 723 148,75 1 744 354,53 31 167,23 1,09 572 860,43 42 907,59 95 463,78 233 699,36 2 694,75 62,22% 34 921,03 328 025,20 36

29 ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 2 555 993,47 1 622 066,62 157,17 492,79 416 726,50 56 890,49 126 560,11 327 134,02 5 965,76 51,01% 0,00 3 557 808,63 35

30 ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
Роздрiбна торгiвля iншими 
невживаними товарами в 
спецiалiзованих магазинах

2 488 602,85 778 231,27 721 700,01 0,00 36,05 49 013,89 247,53 912 091,24 27 282,85 6,70% 0,00 0,00 28

31 ТОВ "ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА" Виробництво тютюнових виробiв - - - - - - - - - - 0,00 0,00 27
32 ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергiї - - - - - - - - - - 0,00 0,00 37
33 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 6,52 0,00 54
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34 ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ" Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування 
спиртних напоїв 1 860 333,07 9 916,63 296 376,95 1 543 408,22 14,33 1 245,00 4,06 7 130,36 2 237,52 -8,38% 0,00 0,00 33

35 ДП " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" Допомiжне обслуговування авiацiйного 
транспорту 1 807 817,83 467 822,96 15 831,32 61,50 488,98 2 602,53 177,59 206 019,10 1 114 813,85 12,78% 0,01 63 563,63 39

36 ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" Виробництво пива 1 648 017,97 6 067,23 150 378,53 1 360 088,61 475,43 10 676,00 218,27 104 683,69 15 430,21 3,28% 0,00 0,00 40
37 ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,12 0,00 41

38 ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"
Оптова торгiвля твердим, рiдким, 
газоподiбним паливом i подiбними 
продуктами

1 592 444,71 252 877,52 519 816,93 0,00 773 902,01 444,58 48,60 45 155,10 199,98 -34,02% 0,00 0,00 26

39 ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 6,20 0,00 50

40 ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" Трубопровiдний транспорт 1 504 864,33 41 010,71 501,29 0,00 2,98 888,79 6,46 22 839,66 1 439 614,45 2,17% 0,00 0,00 44

41 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими 
виробами

- - - - - - - - - - 0,00 0,00 57

42 ПрАТ "ОБОЛОНЬ" Виробництво пива 1 442 291,10 1 726,08 311 493,98 985 770,40 290,97 12 682,15 391,66 93 906,20 36 029,66 15,77% 0,00 0,00 49
43 ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергiї 1 428 124,20 220 069,64 563 002,53 117 132,99 0,00 0,00 431 691,75 75 487,80 20 739,51 5,53% 15 711,57 0,00 46
44 АТ "УКРПОШТА" Дiяльнiсть нацiональної пошти 1 427 710,95 14 723,12 482 972,55 0,00 5,54 45 067,82 186,72 867 156,23 17 598,98 20,31% 210,07 0,00 51

45 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" Дiяльнiсть у сферi проводового 
електрозв'язку - - - - - - - - - - 9,78 0,00 38

46 АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергiї 1 377 171,08 501,43 175 600,96 192 581,25 226,68 24 312,87 779 147,52 178 102,85 26 697,53 42,76% 27 327,12 48 999,12 59

47 ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 1 304 214,81 364 917,84 0,00 0,00 441 387,15 208 859,65 62 154,62 215 869,97 11 025,59 3,50% 0,00 1 410 086,82 48

48 ПрАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" Добування кам'яного вугiлля 1 299 128,83 302 983,65 507 864,22 0,00 126 418,88 5 543,44 8 561,96 344 800,42 2 956,26 25,30% 0,00 0,00 55
49 ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА" Оптова торгiвля тютюновими виробами - - - - - - - - - - 0,00 0,00 34
50 ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 1 186 945,00 444 330,85 156 868,79 18,05 343 187,57 17 657,82 115,14 223 038,65 1 728,14 91,35% 0,00 9 147,11 80

51 ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування 
спиртних напоїв 1 165 978,65 2 224,61 119 083,88 1 001 101,65 59,95 3 790,58 33,27 37 931,85 1 752,87 5,44% 0,00 0,00 53

52 АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,00 0,00 69

53 ПрАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв 1 131 154,59 0,00 1 089 009,57 0,00 0,00 1 626,74 0,00 40 433,83 84,45 98,76% 0,00 0,00 86

54 ПІІ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг 
мобiльного харчування - - - - - - - - - - 0,00 0,00 66

55 АТ "АЛЬФА-БАНК" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,00 0,00 62
56 АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергiї 1 090 007,87 50 541,08 183 473,31 161 598,38 0,11 64 963,13 442 981,99 118 881,87 67 568,01 -49,65% 0,00 0,00 31
57 СП "ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ" Добування сирої нафти 1 082 857,64 182 750,00 255 713,34 39 253,41 573 164,27 917,98 613,72 30 199,04 245,88 5,36% 153 345,20 0,00 56
58 ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН" Складське господарство 1 071 310,36 302 241,31 560 572,94 0,00 5,18 0,00 23,27 208 500,66 -33,00 28,49% 0,00 0,00 65
59 АТ "УКРТРАНСНАФТА" Трубопровiдний транспорт 1 041 216,52 320 430,04 234 551,73 0,00 15,82 13 912,71 292,79 245 041,07 226 972,36 6,45% 0,00 0,00 58

60 ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" Дiяльнiсть у сферi безпроводового 
електрозв'язку - - - - - - - - - - 0,00 0,00 61

61 ТОВ "ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ'ЮШН" Оптова торгiвля тютюновими виробами 1 007 256,64 113 857,83 12 531,44 0,00 0,00 0,00 0,00 53 288,06 827 579,31 98,18% 0,00 307 117,38 100
62 ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Розвiдувальне бурiння 997 690,08 204 774,55 289 456,48 57 293,38 426 112,42 449,19 20,25 19 567,62 16,20 -29,45% 0,00 0,00 45

63 ПрАТ "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв 986 659,24 293,00 0,00 0,00 22 297,65 70 316,88 173 534,44 648 119,70 72 097,56 -56,44% 0,00 8 137 428,86 29

64 ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв - - - - - - - - - - 0,00 6 468 439,45 32

65 ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 959 150,85 337 435,03 67 466,53 0,00 202 475,47 52 362,69 4 618,14 293 827,84 965,15 14,31% 0,00 0,00 64

66 ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА"

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими 
виробами

- - - - - - - - - - 0,00 0,00 63

67 ПАТ "МОТОР СІЧ"
Виробництво повiтряних i космiчних 
лiтальних апаратiв, супутнього 
устатковання

912 936,38 286 502,30 5 943,67 1,11 252,93 20 194,44 2 133,04 579 716,92 18 191,97 -4,20% 0,00 958 976,47 60

* Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)Символ «-» означає, що редакція ще не отримала згоди на оприлюднення інформації ** Акцизний податок із вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) *** Рентна плата за користування надрами* Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)Символ «-» означає, що редакція ще не отримала згоди на оприлюднення інформації ** Акцизний податок із вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) *** Рентна плата за користування надрами
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68 ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв - - - - - - - - - - 0,00 0,00 68

69 ТОВ "НАПОЇ ПЛЮС" Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування 
спиртних напоїв 870 691,15 76 037,37 234 931,27 527 991,05 172,28 15,91 32,43 24 438,54 7 072,30 34,48% 0,00 0,00 77

70 ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугiлля 864 308,48 0,00 592 819,12 0,00 29 009,14 18 456,50 7 447,76 215 997,97 578,00 25,38% 0,00 0,00 72
71 АТ "УКРСИББАНК" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,00 0,00 89
72 ДП ПОЛІГРАФКОМБІНАТ "УКРАЇНА" Друкування iншої продукцiї - - - - - - - - - - 0,00 0,00 87
73 ПрАТ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забiр очищення та постачання води 757 714,31 109 626,15 288 493,39 0,00 11 068,62 105 590,60 14 191,76 189 964,55 38 779,26 26,24% 0,00 0,00 82
74 АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Розподiлення електроенергiї 756 177,88 148 999,78 350 579,35 0,00 0,03 44 245,17 3,88 207 865,61 4 484,06 45,29% 0,01 0,00 97
75 ТОВ "ГУГЛ" Рекламнi агентства - - - - - - - - - - 0,00 0,00 101

76 ТОВ "ЛЕМТРАНС" Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi 
транспорту - - - - - - - - - - 0,00 0,00 79

77 ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ"

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими 
виробами

- - - - - - - - - - 0,00 0,00 110

78 АТ "ТУРБОАТОМ"
Виробництво двигунiв i турбiн, 
крiм авiацiйних, автотранспортних i 
мотоциклетних двигунiв

720 325,65 160 051,22 210 732,85 0,00 70,81 20 119,42 44,66 97 150,56 232 156,13 65,54% 0,00 0,00 115

79 ПАТ "УКРГАЗБАНК" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,00 0,00 95

80 ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв 704 357,46 0,00 92 222,57 51,48 10,01 227 514,56 27 883,87 310 407,60 46 267,38 33,98% 0,00 2 581 244,76 96

81 ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" Виробництво цементу 669 062,59 125 809,31 368 592,56 0,34 20 703,11 12 421,87 23 286,07 116 999,20 1 250,14 82,35% 0,44 0,00 133
82 АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Передача електроенергiї 666 646,32 147 550,13 336 144,59 0,00 0,00 30 231,03 47,90 150 743,78 1 928,90 44,54% 0,00 0,00 108

83 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Виробництво труб, порожнистих 
профiлiв i фiтингiв зi сталi 655 676,67 346 403,73 0,00 0,00 0,00 131 238,75 9 198,63 166 409,35 2 426,22 247,04% 0,00 824 469,63 271

84 ПрАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" Оптова торгiвля тютюновими виробами - - - - - - - - - - 0,00 0,00 117

85 ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Ремонт i технiчне обслуговування 
машин i устатковання промислового 
призначення

- - - - - - - - - - 0,00 0,00 114

86 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Iншi види грошового посередництва - - - - - - - - - - 0,00 0,00 90

87 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ" Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування 
спиртних напоїв - - - - - - - - - - 0,00 0,00 43

88 ПрАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталi та 
феросплавiв 623 195,30 4 040,90 2 024,67 0,00 0,00 67 649,11 60 680,80 488 077,66 722,16 -60,36% 0,00 6 332 242,86 42

89 ДП "АНТОНОВ"
Дослiдження й експериментальнi 
розробки у сферi iнших природничих i 
технiчних наук

621 124,32 4 037,38 0,00 0,00 149,40 8 220,33 347,93 367 645,54 240 723,74 -12,48% 0,00 246 588,10 70

90 ТОВ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ" Добування залiзних руд 603 462,68 233 035,31 10,18 9 315,00 241 477,66 13 599,18 39 020,69 66 883,86 120,80 75,68% 0,00 652 127,11 139

91 ТОВ "ГЛОБАЛ СПИРИТС ГРУП" Дистиляція, ректифікація та змішування 
спиртних напоїв - - - - - - - - - - 0,00 0,00 -

92 ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" Добування природного газу 586 881,53 113 880,98 169 765,29 0,00 296 775,52 0,00 25,97 6 432,15 1,62 -4,24% 0,00 0,00 81

93 ДчП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" Виробництво какао, шоколаду та 
цукрових кондитерських виробiв - - - - - - - - - - 0,00 239 977,14 75

94 ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" Будiвництво споруд електропостачання 
та телекомунiкацiй - - - - - - - - - - 0,00 0,00 218

95 ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"
Оптова торгiвля твердим, рiдким, 
газоподiбним паливом i подiбними 
продуктами

- - - - - - - - - - 70 236,23 0,00 400

96 ДП КБ "ЛУЧ"
Дослiдження й експериментальнi 
розробки у сферi iнших природничих i 
технiчних наук

- - - - - - - - - - 0,00 541 254,72 148

97 ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" Передача електроенергiї 563 022,17 163 035,31 273 102,60 0,00 0,00 11 750,26 0,49 112 722,81 2 410,70 44,89% 1,18 0,00 127
98 ПрАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" Виробництво коксу та коксопродуктiв - - - - - - - - - - 0,00 0,00 52

99 ПІІ "ТОЙОТА-УКРАЇНА" Торгiвля автомобiлями та легковими 
автотранспортними засобами - - - - - - - - - - 0,00 0,00 83

100 ПАТ "ФАРМАК" Виробництво фармацевтичних 
препаратiв i матерiалiв 540 643,54 281 398,24 9 122,67 312,93 30,10 10 315,44 132,34 237 444,51 1 887,32 10,06% 0,00 94 281,02 103

* Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)Символ «-» означає, що редакція ще не отримала згоди на оприлюднення інформації ** Акцизний податок із вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) *** Рентна плата за користування надрами



 

Кожна

ЧЕТВЕРТА 
гривня доходів 

продуктового ритейлу

ПОДАТОК 
НА ПРИБУТОК

ІНШІ ПОДАТКИ

ПОДАТОК НА ДОХОДИ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ І 
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

покупців щодня

1 082 
магазинів у

275
населених пунктах

Сплачено податків і 
єдиного соціального внеску

8 млрд 263 млн грн
924 млн грн

58% від галузі

1,274 млрд грн

17% від галузі

1,635 млрд грн

20% від галузі

2,935 млрд грн 

43% від галузі

ПОДАТОК
НА ДОДАНУ

ВАРТІСТЬ
Усього сплачено 

податків за 2019 рік

6,768 мл
рд

 гр
н

28% усіх податків 
роздрібної торгівлі

найбільша мережа і
найбільший платник 
податків у ритейлі 

3 500 000

працівників

52 000

Джерело даних – Державна податкова служба України
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Що зараз відбувається у по-
датковому полі?

Нині ми спостерігаємо той пе-
ріод, коли задекларовано чима-
ло податкових змін. Наприклад, 
закон №1210 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України…» було представлено 
як компроміс між владою і біз-
несом. Компроміс на папері 
нібито і є, але такі організа-
ції, як Американська торго-
вельна палата, Європейська 
бізнес асоціація тощо, вже 
заявили, що не всі їх пропо-
зиції враховані.

Як наслідок, маємо документ, 
який, імовірно, забезпечува-
тиме зростання надходжень за 
рахунок чесного бізнесу. Адже 
збільшення відповідальності не 
сприятиме виведенню з тіні не-
легального бізнесу.

Чи справедливо, коли відпові-
дальність за порушення по-
кладають на директора або 
бухгалтера замість юридичної 
особи?

Звичайно, ні. Справедливим, 
на мою думку, є покладання 
відповідальності саме на юри-
дичну особу. Адже для бюджету 
притягнення конкретної особи 
до відповідальності без надхо-
дження відповідних коштів у 

Як вплинуть податкові зміни на чесний 
бізнес і чи допоможе це державі збільшити 
доходи, розмовляємо з Владиславом РОЗМОШЕМ, 
адвокатом, керівником консалтингової 
компанії «ПРК Груп»

Компроміс 
на папері

вигляді податків є малоефективним. Податкове 
навантаження, фінансова відповідальність і невід-
воротність покарання повинні бути такими, щоб 
вигідніше було сплачувати податки, ніж ухилятися 
від них. Допоки цю модель не введуть, тіньового 
сектора економіки не позбутися.

Шкода, що Закон №1210 нічого такого не за-
проваджує, знову сумлінний платник податків за-
платить і за себе, і за тіньовий сектор економіки, 
а останній як існував, так і продовжить існувати.

Тобто знову бізнес має захищати себе в судах?
Звернення до суду є ефективним способом, але 

довготривалим. Оскарження рішень в адміністра-
тивному порядку до ДПС у більшості випадків не 
має жодного сенсу. Такі скарги залишаються без 
задоволення.

У судовому ж порядку близько 90% усіх справ ви-
рішуються на користь платників. Причина одна –  
доволі низький фаховий рівень. Численні реор-
ганізації, люстрація, невідповідні заробітні плати 
призвели до того, що в податковій службі майже 
не залишилося фахівців.

Усе це призводить до ненадходження значних 
коштів до бюджету і створює безліч проблем для 
добросовісних платників податків. 

Чи можна ввести якісь критерії, які визначили 
б мораторій на перевірку сумлінних платників?

Звичайно, повинен бути потужний аналітичний 
блок, щоб у податкової було розуміння, хто як пра-
цює. Для цього необхідно проаналізувати всі галузі 
економіки, подивитися податкове навантаження, 
зрозуміти, який рівень сплати податків має бути, 
потім виявити окремі підприємства (групу підпри-
ємств), які цього не роблять або створюють умови, 
за яких можлива мінімізація, вияснити причини і 
прийняти відповідні управлінські рішення. Роботу 
слід проводити з тими, хто не платить, інші повин-
ні знати податкову лише як сервісну службу. 

Яка мета реорганізації податкової в одну юри-
дичну особу?

Я вважаю, що виключно популістська. В дер-
жаві залишиться єдина юридична особа. І люди 
сприймають це позитивно, адже це «реформи». 
Однак ніхто не розуміє, як така система працюва-
тиме. Чомусь у районі нам потрібна поліція, швид-
ка, рятувальники, а от податківці не потрібні. Як 
приклад – центральний орган не втручатиметься в 
місцеві податки, у нього інші функції – забезпечи-
ти надходження до Державного бюджету. 

Хто ж контролюватиме на 
місцях податкові порушення?

Ефективно? Нікому буде...

Чи є інші дієві інструменти 
протидії несумлінному бізнесу?

Такі функції є в Нацполіції. 
Це Кодекс про адміністративні 
правопорушення, там є стат-
ті про незаконну господарську 
діяльність. Приходить поліція, 
фіксує факт, установлюють осо-
бу, складають адміністративний 
протокол, у його рамках можуть 
вилучити майно, а справу пе-
редати до суду… Однак такий 
метод дієвий виключно на рівні 
кіоску.

Але податкова теж не може 
безперервно перевіряти всі під-
приємства, до того ж, як ви й 
казали, під перевірку знову по-
траплять саме ті, хто пла-
тить податки?

Я радив би сконцентрува-
тися на створенні потужного 
аналітичного блоку, зокрема 
й за допомогою міжнародних 
організацій, МВФ. В останніх, 
наприклад, можна попросити 
аналітиків, допомогу з навчан-
ням людей тощо.

У створенні такого аналітич-
ного блоку зацікавлені всі. Для 
держави це знищення тіньово-
го сектора економіки, а для ре-
ального бізнесу це відсутність 
проблем з боку податкової, от-
римання виключно сервісних 
послуг, які спростять ведення 
бізнесу в цілому.

У всякому разі ми завжди раді 
допомогти бізнесу із захистом 
його прав і законних інтересів, 
тим більше маємо для цього ве-
ликий позитивний досвід.

Розмову вів  
Павло ПОЛІКАРЧУК



Структура 
податкових 
платежів 
у паливно-
енергетичному 
комплексі

ПЕК
191 594 522,27

22%Ук
ра

їн
а

8
8

4 
8

06
 3

8
7,

54 Податок на прибуток 

 35 852 497,26 (31%*)

Екологiчний податок

3 867 530,27 (64%*)
за 2019 рік, тис. грн

ПДФО та ВЗ 

 16 965 349,29 (6%*)

Акциз із вироблених 
в Українi товарiв 

15 424 883,68 (22%*)

Рентна плата за користування надрами

 39 595 417,69 (88%*)

ПДВ з вироблених в Україні товарів

 58 083 554,34 (24%*)

 *відсоток від 
загальної суми 
відповідного податку 
по всій Україні
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Вид діяльності  Усього  Податок на 
прибуток 

 ПДВ з 
вироблених в 

Українi товарiв 

 Рентна плата за 
користування 

надрами 

 Акцизний 
податок з 

вироблених в 
Україні товарiв 

 Екологiчний 
податок  ПДФО та ВЗ 

Видобування нафти, газу та 
газового конденсату  73 937 134,45  13 272 337,23  17 955 824,65  38 188 431,63  2 469 024,25  50 094,67  1 722 884,93 

Виробництво, передача та 
продаж електроенергії  49 805 087,10  7 729 198,19  18 845 016,01  3 923,30  4 766 583,27  3 531 941,20  7 004 798,40 

Дiяльнiсть хед-офiсiв  35 065 439,83  9 745 839,33  12 185 905,88  241,58  80,47  729,78  753 172,95 
Оптова та роздрібна 
торгівля твердим, рiдким, 
газоподiбним паливом

 9 714 613,95  1 995 555,57  4 327 321,91  986 498,84  46 981,26  2 624,07  1 687 573,05 

Нафтопереробка  8 673 768,00  45 954,94  71 513,99  817,44  8 124 311,25  10 572,15  356 995,94 
Добування  вугiлля  7 863 588,35  2 679 014,56  2 073 338,93  408 799,50  939,70  78 139,34  2 525 017,55 
Теплогенерація  3 645 194,41  75 712,73  1 545 230,75  6 686,76  16 345,14  182 860,07  1 556 037,41 
Розподілення та продаж газу 
через трубопроводи  2 889 696,17  308 884,69  1 079 402,21  18,65  618,34  10 568,99  1 358 869,05 

Сума по ПЕК  191 594 522,27  35 852 497,26  58 083 554,34  39 595 417,69  15 424 883,68  3 867 530,27  16 965 349,29 
Усього по Україні  884 806 387,54  117 316 774,04  240 828 572,77  44 938 894,17  71 343 472,96  6 092 574,45  275 458 458,23 

Частка ПЕК 21,7% 30,6% 24,1% 88,1% 21,6% 63,5% 6,2%



Де криються деталі?
Бліц-відповіді на питання до 
Андрія ГЕРУСА, голови Комітету 
Верховної Ради України з питань 
енергетики та житлово-
комунальних послуг 

КАДРОВЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ І 
НОРМАТИВНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 

З початком 2019 р. про-
довжилися вже розпочаті 
раніше реформи, але вони су-
проводжувалися низькою якіс-
тю законотворчої діяльності і 
недостатньою активністю Уряду 
з імплементації чинного законо-
давства та Енергетичної страте-
гії України до 2035 р. 

Слід відзначити, що неви-
значеність статусу НКРЕКП 
після прийняття рішення 
Конституцій ного суду №5-р від 
13.06.2019 р. у 2019 р. збільшила 
вплив політики на галузь, а це 
помітно уповільнило процес ре-
формування ринків енергетики і 
комунальних послуг за принци-
пами, визначеними у Договорі 
про приєднання до Енергетич-
ного співтовариства.  

Тривалий виборчий процес 
і кадрове перезавантаження 
Верховної Ради й Кабміну та-
кож сприяли зниженню темпів 
імплементації законодавства ЄС 
і прийняттю низки суперечли-
вих законодавчих актів.

Створення об’єднаного Мі-
ністерства енергетики та захи-
сту довкілля стало викликом, 
який не подолано й сьогодні, що 
полягає в перезавантаженні ар-
хітектури центрального органу 
державної влади і налагодженні 

взаємодії між його підрозділами, секторами га-
лузі та учасниками ринку.

Спроби нової влади врегулювати правовий 
статус НКРЕКП відповідно до рішення Кон-
ституційного суду шляхом прийняття Закону 
№2490-1 від 25.11.2019 р. призвели до збільшення 
можливостей політичного маніпулювання цим 
органом і порушення європейського законодав-
ства, зокрема, через встановлення Регулятором 
граничних цін у сегментах ринку електроенергії, 
а також з огляду на збільшення можливостей 
впливу цього органу на суб’єктів ринку через 
посилення ліцензійного контролю. Крім цього, 
створено ризики для незалежної і професійної 
діяльності НКРЕКП, а саме через недостатньо 
чітко визначений статус органу, заангажований 
порядок звільнення й ротації членів Нацкомісії. 
Через можливість обрання членами конкурсної 
комісії народних депутатів України, представ-
ників центральних органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів існує ймовірність по-
літизації добору кандидатів у члени Регулятора. 

ГАЗОВІ ПЕРИПЕТІЇ
Реформа корпоративного управління в нафто-

газовій сфері лише обмежилася вимогою Уряду 
щодо цілей НАК «Нафтогаз України» в частині 
провадження ринкової діяльності та виконання 
спеціальних функцій – жодних кадрових рішень 
з приводу невиконання програми з нарощування 
видобутку і збитковості Оператора ГТС України 
на рівні центрального апарату управління ком-
панії не було прийнято. 

Завдяки запуску електронних аукціонів і кон-
курсів на укладання угод про розподіл продукції 
досягнуто певного прогресу в частині впрова-
дження конкурентних процедур надання надр 

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Аналізуючи досягнення і виклики 2019 р. для української 
енергетики, слід відзначити, що він став роком радикальних, 
але водночас суперечливих реформ, які створюють високі 
ризики для євроінтеграції цього сектора економіки в 
інтересах виробників і споживачів енергетичних ресурсів.
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Над якими законопроєктами нині 
активно працює Комітет? 

Планується внести зміни до 
закону про ЖКП і спростити 
надання послуг споживачам, ухва-
лити комплексний закон щодо по-
водження з побутовими відходами, 
ухвалити новий закон про енерго-
сервісні контракти, щоб знизити ви-
трати енергоресурсів, внести зміни 
до законодавства для спрощення та 
здешевлення процедури приєднан-
ня до електричних мереж, законо-
давчо стимулювати запровадження 
ENERGY STORAGE, ухвалити закон 
про використання біопалива, щоб 
знизити залежність від імпорнтних 
вуглеводнів.

Країна, як ми бачимо, вже має де-
який досвід від впровадження сти-
мулюючої ренти по видобутку. 
Який результат можна отримати 
у разі вирішення питання зі «спля-
чими ліцензіями» та що на нього 
може впливати?

Досвід по стимулюючій ренті 
поки неочевидний. Але щодо «спля-
чих ліцензій», ми очікуємо, що бу-
дуть рішення, які стимулюватимуть 
компанії або видобувати газ, або від-
мовлятися від ліцензій.

Якими ви бачите сценарії розвитку 
ПЕК у разі прийняття запропоно-
ваної Урядом концепції «зеленого» 
енергетичного переходу України до 
2050 року?

Це сценарій децентралізації енер-
гетичної системи і наближення гене-
рації до кінцевого споживача. 

Роль крупної генерації зменшуватиметься, а все 
більше з’являтиметься просюмерів – споживачів, 
які генеруватимуть електричну енергію. Цей тренд 
очевидний.

Враховуючи прагнення енергетичної незалеж-
ності, на чому Україна має сфокусуватися прин-
ципово і ні на крок не відступати для досягнення 
цілі?

На збільшенні видобутку газу і на зниженні спо-
живання енергоресурсів.

Зараз ідуть активні дискусії навколо «зеленого» 
тарифу. Якими можуть бути компромісні рі-
шення щодо нього?

Не знаю. Деякі учасники ринку ще не готові до 
компромісу, бо вважають, що тарифи на електро-
енергію для кінцевих споживачів повинні зростати 
доти, поки не покриють усі «зелені» тарифи.

На вашу думку, низка яких законодавчих норм 
може скоротити можливість недобросовісної 
конкуренції, дискримінаційної поведінки і спри-
ятиме належному функціонуванню ринків та 
енергетики в цілому?

Це не питання законодавчих норм – це питання 
роботи Антимонопольного комітету.

РЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГ

І частина
подолання перешкод



2019 р. внаслідок збільшення вартості природного 
газу на 24% відбулося зростання тарифів на тепло, 
які не перевищили відсоток зростання вартості 
блакитного палива. Незважаючи на зменшення 
ціни природного газу в ІІІ–IV кварталі 2019 р. від-
булося зростання платежів за гаряче водопоста-
чання в середньому на 15% залежно від регіонів 
України, а тарифи на теплопостачання в бік змен-
шення не були перераховані. 

ЕКСПАНСІЯ ВДЕ
Для відновлюваної енергетики в цілому 

2019 р. слід вважати роком швидкого нарощу-
вання потужностей ВДЕ та їх частки в обсягах 
виробленої електроенергії, що призвело до сут-
тєвого збільшення фінансового навантаження на 
споживачів. Загальний дохід підприємств-вироб-
ників електроенергії з ВДЕ у 2019 р. склав 28 млрд 
грн, а встановлена потужність об’єктів віднов-
лювальної енергетики України була збільшена до 
5 ГВт, що у 2,3 рази більше за аналогічний показ-
ник попереднього року. Маючи найбільший в Єв-
ропі «зелений» тариф, Україна підійшла до межі 
технологічного обмеження будівництва нових 
електростанцій з використанням ВДЕ, що стри-
мує виконання Енергетичної стратегії України до 
2035 р. і, відповідно, трансформаційний перехід 
від використання переважно викопних видів па-
лива до екологічно чистої енергії. 

Відтак ключовий виклик для розвитку ВДЕ – 
удосконалення  первинного і вторинного зако-
нодавства в частині зниження «зеленого» тарифу 
шляхом впровадження аукціонної моделі підтрим-
ки учасників ринку ВДЕ, а також розвитку балан-
суючих і акумулюючих потужностей. У 2019 р. в 
Україні введено в експлуатацію 4505 МВт потуж-
ностей відновлюваної електроенергетики, інвес-
тиції за рік склали близько 3,7 млрд євро. Завдяки 
таким високим темпам впровадження Україна по-
сіла 8-ме місце в рейтингу інвестиційної привабли-
вості в цьому секторі порівняно з 63-ю позицією в 
минулому році. 

НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРА 
Проблемні питання вугільного сектора енер-

гетики не знайшли у 2019 р. навіть часткового 
вирішення. Державний сектор вугільної галузі 
перебуває в занепаді через недостатнє фінансу-
вання і відсутність ефективних заходів з ліквіда-
ції збиткових вугледобувних та вуглепереробних 
підприємств, а також реструктуризації економіки 
вугледобувних регіонів. Внаслідок несформова-

ного ринку вугільної продукції 
кошти, що передбачені в Держ-
бюджеті на структурні рефор-
ми, були вкотре спрямовані на 
погашення заборгованості із 
заробітної плати. У січні–грудні 
2019 р. українські шахтарі видо-
були 24,8 млн т енергетичного 
вугілля, що на 9,3% менше за 
аналогічний показник минулого 
року. Із цього обсягу приватні 
підприємства видобули 22,1 млн 
т палива, або на 7,4% менше по-
рівняно з 2018 р. 

ТРАНЗИТ НАФТИ
Обсяги транзиту нафти змен-

шилися, порівняно з 2018 р., на 
14% – до 13,5 млн т, що стало 
наслідком переривання тран-
спортування нафти через хлор-
органічні забруднення нафти в 
системі трубопроводів з боку 
РФ.   

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Державна програма «теплих 

кредитів», як і в попередні роки, 
фінансувалася незадовільно. 
Незважаючи на це, в частині  
імплементації європейського 
законодавства Україна загалом 
продовжувала курс, закладений 
у попередні періоди. Уряд визна-
чив національні цілі України з 
енергоефективності на період до 
2020 р., розпочав роботу Фонд 
енергоефективності. Разом з тим 
деякі вкрай важливі положення 
Директив 2012/27/ЄС, 2010/31/
ЄС, 2010/30/ЄС так і не увійшли 
до українського законодавства, 
що спричинило відсутність діє-
вих інструментів для належної 
організації заходів з підвищення 
енергоефективності. 

Світлана ЧЕКУНОВА,
Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО,

Максим БІЛЯВСЬКИЙ
та Віктор ЛОГАЦЬКИЙ,

Центр Разумкова

у користування. Однак проблеми із залученням 
достатньої кількості іноземних інвестицій у га-
зовидобуток залишаються актуальними. Поряд 
із цим назріла необхідність перегляду концеп-
ції стимулювання видобутку газу. За підсумком 
12 місяців 2019 р. видобуток природного газу в 
Україні, порівняно з попереднім роком, змен-
шився на 1% і склав 20,7 млрд куб. м. Водночас 
державна компанія «Укргазвидобування» зни-
зила видобуток газу на 3,7% – до 14,8 млрд куб. 
м, хоч вона все ще очолює  рейтинг найбільших 
платників податків у країні.  

Транзит газу у 2019 р. склав 89,6 млрд куб. м, 
що на 3% більше за показники попереднього 
року. Конфлікт між урядовою позицією й ба-
ченням НАК «Нафтогаз України» щодо процесу 
відокремлення оператора ГТС було врегульо-
вано після зміни Уряду. Це дозволило укласти 
п’ятирічний контракт на транзит газу з ПАТ 
«Газпром». Проте реформа газового сектора 
значною мірою втратила цінність через подаль-
шу участь НАК «Нафтогаз України» як посеред-
ника транзиту російського газу між російською 
монополією й новоутвореним Оператором ГТС 
України.  

ЗАПУСК НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Упродовж останніх років в Україні цілеспря-

мовано створювалася нормативно-правова 
база для роботи в умовах нового ринку елек-
троенергії, проте сам ринок було запущено в 
доволі жорстко регульованому режимі. Зали-
шаються відкритими питання: сертифікації опе-
ратора системи передачі; запровадження ринку 
допоміжних послуг; удосконалення механізму 
покладання спеціальних обов’язків і поступово-
го приведення цін для всіх категорій споживачів 
до ринкових індикативів. 

Водночас діюча система покладання спеціаль-
них обов’язків і відкриття ринку для імпорту 
електроенергії з Росії створила дискримінацій-
ні умови для атомної та гідрогенерації, а також 
суперечить багаторічній роботі державних ор-
ганів влади України й компанії «Укренерго» 
щодо інтеграції з європейською енергомере-
жею. Сукупний обсяг генерації електроенергії 
в Україні у 2019 р. зменшився на 1,7%  порівня-
но з аналогічним періодом минулого року – до 
152,04 млрд кВт-год. Українські компанії розпо-
чали імпорт електроенергії в Україну в істотних 
обсягах з липня 2019 р., коли країна лібералізува-
ла ринок поставок електричної енергії з Білорусії 

та РФ. Таким чином, у другій по-
ловині звітного року в об’єднану 
енергосистему України надійшло 
2,6 млрд кВт-год, що склало 
більше 30% від експорту елек-
троенергії. Незважаючи на деякі 
зміни в структурі генерації, об-
сяги споживання електроенергії 
залишилися без помітних змін, 
на рівні 122 млрд кВт-год.

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА: НЕЗНАЧНІ 
ЗРУШЕННЯ

Протягом року Україна 
просунулась в імплементації 
європейських засад у норма-
тивно-правову базу для атомної 
промисловості. Було ухвалено 
відповідний закон України, що 
імплементує Директиву Ради 
2014/87/Євратом, 2013/59/Євра-
том, 2006/117/Євратом. 

Також успішно проведено 
комплекс різнопланових переві-
рок та інших заходів із залученням 
міжнародних партнерів, які під-
твердили високий рівень ядерної 
безпеки і дотримання ДП «НАЕК 
"Енергоатом"» усіх стандартів 
МАГАТЕ, незважаючи на хро-
нічне недофінансування та дис-
кримінаційне становище цієї 
компанії на ринку електрое-
нергії внаслідок установлення 
необґрунтовано низького та-
рифу на відпуск електричної 
енергії ДП «НАЕК "Енергоа-
том"» в покладання спеціальних 
обов’язків після запуску ринку 
електроенергії. 

ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ 
Після запровадження нової 

моделі ринку відбулося збіль-
шення ціни електроенергії для 
українських промислових спо-
живачів у середньому на 25%, а 
для побутових споживачів та-
рифи не змінилися. Тарифи на 
комунальні послуги протягом 
2019 р. продовжували зростати, 
зокрема, в першому кварталі 
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Сергій МАСЛІЧЕНКО,  
заступник міністра енергетики 
та захисту довкілля України

Про вас кажуть як про «зелено-
го енергетика» з досвідом. 

13 років я працював у між-
народних фінансових організа-
ціях. У Європейському банку 
реконструкції та розвитку обій-
мав посаду асоційованого 
директора департаменту енер-
гоефективності і зміни клімату. 
Брав участь у створенні таких 
програм, як термомодернізація 
житлових будинків IQ Energy, 

програма Energiewende – перехід на сталу, кліма-
тично нейтральну енергетику. 

Тобто в Концепції ми намітили стратегічні на-
прямки руху, але в інших документах нижчого 
порядку, наприклад, в Інтегрованому плані з енер-
гетики та клімату, даватимемо більше деталей – 
політику, заходи, обсяги фінансування, інвестиції 
до 2030 р. 

Раніше Мінприроди розробляло свої стратегії –  
кліматичні й екологічні; Мінпаливенерго створю-
вало власні радянські секторальні плани й стратегії, 
і кожен сектор діяв окремо. Моє завдання зараз –  
забезпечення комплексного підходу. 

Окрім стратегії, якими ще напрямками ви 
опікуєтеся?

Друге моє завдання – впровадження корпора-
тивної реформи державних підприємств і доведен-
ня до ладу системи корпоративного управління на 
таких підприємствах, як «Енергоатом» та інших. 
Корпоративну реформу започаткували, але її ще 
не завершили, особливо це стосується підзвітності 
і взаємодії наглядових рад з акціонером.

І третій напрямок, яким я займаюся, – це ін-
вестиції у сектор газовидобутку через проведення 
конкурсів угод про розподіл продукції. Нам по-
трібно залучати інвесторів у сектор газовидобутку. 

Що дасть корпоратизація того ж «Енерго - 
атома»?

Варто створити акціонерне товариство з ефек-
тивною системою корпоративного управління, з 
працюючою наглядовою радою, внутрішнім ауди-
том, ризик-менеджментом і комплаєнсом. У під-
приємства одразу з’явиться можливість залучати 
додаткові кошти від світових банків або міжна-
родних партнерів, тобто розвиватися. У держави 
немає вільних коштів, тож їх треба залучити. Єв-
ропейський банк реконструкції та розвитку разом 
з Євроатомом уже надав значні кошти на покра-
щення системи безпеки ядерних блоків «Енерго-
атома». І одна з умов ЄБРР – зробити реформу 
корпоративного управління на підприємстві. Це 
було ще у 2013 р., з тих пір процес затягнувся.  

«Європейські банки 
не дадуть коштів на 

модернізацію ТЕС чи 
видобуток вугілля»

фінансування альтернативної енергетики USELF 
(Ukraine Sustainable Energy Lending Facility), фі-
нансування енергоефективності через комерційні 
банки (UKEEP), фінансування інновацій і транс-
феру технологій FINTECC тощо. 

Тож довелося займатися і так званим «зеленим» 
переходом у країнах Східної і Південно-Східної 
Європи, Північної Африки, на Кавказі. Ми працю-
вали з урядами різних країн, розробляли спільні 
стратегії – що варто зробити, щоб цей «зелений» 
перехід, тобто збільшення відновлюваних джерел 
енергії у країні, відбувся. Ми допомагали бізнесу, 

фінансуючи проєкти «зеленої» 
енергетики.

Саме тому я знаю, як усе це 
відбувається в Європі. Але весь 
цей час я був в Україні і знаю 
тутешню ситуацію. «Зеленим» 
переходом почав займатися 
давно, тому коли випала наго-
да долучитися до нової коман-
ди Міністерства й Уряду, я був 
упевнений, що мій досвід і знан-
ня тут знадобляться. 

Нещодавно Міністерство енер - 
г етики представило проєкт 
Концепції «зеленого» енер-
гетичного переходу до 2050 
року. Якими є основні напрям-
ки «зеленого» енергетичного 
переходу?

Зараз у Міністерстві я очолюю 
цей стратегічний напрямок, але 
займаюся не лише Концепцією 
«зеленого» енергетичного пере-
ходу, яку ми вже презентували. 

За доволі короткий термін, до 
вересня цього року, нам потріб-
но розробити декілька страте-
гічних документів для України. 
Серед тих документів, котрі вже 
готуються, – Національно-ви-
значений внесок України за Па-
ризькою угодою, який базується 
на економіко-математичній мо-
делі і дає прогноз викидів пар-
никових газів до 2030 р. На його 
основі ми створили Концепцію 
«зеленого» енергетичного пе-
реходу як рамковий документ. 
Ключова ідея Концепції – роз-
повісти і українцям, і всьому 
світові, куди ми рухатимемося 
наступні 30 років. Ми також 
вивчали досвід Данії, Нідерлан-
дів та Німеччини. У Німеччині, 
приміром, була навіть політична 

 Інвестори вкладатимуть кошти  
у відновлювану  енергетику –  

тому що за нею майбутнє
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Перехід на альтернативні джерела енергії 
обійдеться нам не набагато дорожче, ніж 
коштуватиме модернізація наявної 
застарілої інфраструктури
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Якою буде фінансова політика і підтримка дер-
жави в стимулюванні «зеленого» енергетичного 
переходу?

Нашу енергетику побудовано за радянських 
часів, вона застаріла і постійно виходить з ладу, 
вона екологічно небезпечна. Тому нам доведеться 
вкладати гроші. Але якщо дивитися з позиції залу-
чення фінансування – ніхто не дасть коштів на мо-
дернізацію застарілої ТЕС чи видобуток вугілля. 
Більшість європейських банків навіть не розгля-
дає цього аспекту фінансування, бо використан-
ня вугілля найсильніше забруднює нашу планету 
і спричиняє зміни клімату. А сонячна й вітрова 
енергетика навпаки – найчистіша і в пріоритеті 
серед інвесторів, до того ж її вартість постійно 
зменшується. Інвестори вкладатимуть кошти у від-
новлювану  енергетику – тому що за нею майбутнє. 
Ми разом з командою економістів прорахували: 
перехід на альтернативні джерела енергії обійдеть-
ся нам не набагато дорожче, ніж коштуватиме мо-
дернізація наявної застарілої інфраструктури. 

Держава повинна бути помічником і стимулю-
вати ці зміни. Ми не говоримо зараз, що вона  ро-
битиме це за власний рахунок, але вона і не може 
за цим пасивно спостерігати. Тому роль держа-
ви – надати допомогу, щоб запустити процес. Це 

зміни регуляторного середовища, 
приведення до ладу законодав-
ства, забезпечення роботи ринків, 
зменшення ризиків для інвестора.

Яка роль енергоефективнос-
ті в декарбонізації економіки 
України?  

Енергоефективність та енерго-
збереження є пріоритетними на-
прямами енергетичної політики 
більшості країн світу. Підвищен-
ня енергоефективності дозволяє 
зменшити споживання енергетич-
них ресурсів, забезпечуючи при 
цьому зростання економіки і задо-
волення потреб громадян, а також 
призводить до підвищення кон-
курентоздатності національної 
економіки. Однак енергоємність 
і вуглецеємність ВВП України 
залишаються надзвичайно ви-
сокими порівняно з нашими єв-
ропейськими сусідами. Тому для 
України курс на декарбонізацію є 
пріоритетним. 

Що для цього потрібно?
У нас, приміром, споживання 

втричі більше, ніж у європейських 
країнах, за рахунок важкої про-
мисловості. Та й пересічні грома-
дяни споживають багато  – через 
неутеплені стіни, проживання в 
аварійних будинках. Якщо брати 
навіть імпорт газу – то ми вироб-
ляємо 20 млрд кубів й імпортуємо 
10 млрд кубів. Потрібна реформа 
енергоефективності для змен-
шення споживання – після цього 
ми зможемо споживати стільки, 
скільки самі виробляємо. Адже ті 
самі будівлі можна утеплити, мо-
дернізувати, переобладнати ко-
тельні. Звісно, при найшвидших 
темпах це забере 5–7 років. Але 
починати варто. Тоді вже можна 
буде говорити про виробництво 
енергоресурсів – сонячну чи віт-
рову енергетику, але їх уже потріб-
но буде менше. Концепція – це не 
кінцевий результат, а поетапний. 
Не можна сказати, що за рік чи 

два ми її впровадимо і все зробимо. На це потрібні 
час і політична воля. 

Ні атомна енергетика, ні гідроенергетика не да-
ють можливості швидко вводити додаткові по-
тужності відновлюваної енергетики. Чим вони 
мають заміщатися?

Ми бачимо вихід у чотирьох напрямках. Пер-
ший – будівництво акумулюючих потужностей. 
Наприклад, в Австралії Ілон Маск побудував ве-
летенський акумулятор і врятував практично весь 
південь Австралії. По-друге, ми не виключаємо 
використання природного газу – в усьому світі він 
розглядається як перехідне паливо. По-третє, є 
така стратегія, як управління попитом – у багатьох 
країнах є інвестори, які працюють з великими під-
приємствами – споживачами електроенергії. Вони 
домовляються і за рахунок дистанційного управ-
ління  зменшують попит, тобто підлаштовують 
попит під генерацію. Є дефіцит електроенергії в 
енергосистемі – значить є стимул зменшити спо-
живання. І четвертий напрямок – це приєднання 
до європейської електричної мережі, яке заплано-
ване на 2023 р., і тоді в нас буде єдина енергетична 
система. 

Розмову вів  Павло ПОЛІКАРЧУК

Планові зміни структури виробництва електричної енергії



Які ви бачите перспективи видо-
бутку газу у 2020 році?

Зараз ми спостерігаємо стійку 
тенденцію до зменшення вартості 
газу на світовому ринку. В таких 
умовах багато виробників здійсню-
ють перегляд своїх планів і про-
грам, залишаючи в експлуатації 
лише високорентабельні свердло-
вини і відтерміновуючи введення в 
експлуатацію нових.

«Нафтогаз» у межах стратегії ви-
добутку теж проведе аудит існую-
чих потужностей з видобування і 
розвиватиме насамперед економіч-
но доцільний видобуток.

Які проблеми створює чинна си-
стема субсидій і покладання спе-
ціальних обов’язків? Які взагалі 
переваги і недоліки має механізм 
ПСО?

Я неодноразово казав, що будь-
яке субсидіювання і нормативне 
встановлення цін для різних кате-
горій споживачів – це антиринкові 
механізми і підґрунтя для корупції. 
Одним з прикладів такого викори-
стання ПСО був відбір газу по ре-
гульованій ціні, начебто для потреб 
населення, з наступним продажем 
його промисловості за ринковою 
вартістю. 

Нафтогаз 2.0

Андрій КОБОЛЄВ, 
голова правління
НАК «Нафтогаз України» 

Зараз борги за «небаланси» від 
добового балансування перене-
сено на нового оператора. Та-
кож борги має і «Укртрансгаз». 
Яка стратегія «Нафтогазу» 
щодо їх погашення?

На сьогодні загальний об-
сяг боргів по небалансах пе-
ред «Укртрансгазом» становить  
44 млрд грн. І паралельно по-
чинає накопичуватися нова за-
боргованість, уже перед ОГТСУ. 
Єдиний вихід із ситуації, який 
я бачу, – імплементація регу-
лятором європейського Кодек-
су газотранспортної системи в 
українське законодавче поле. 
Тоді стане очевидно, які реаль-
ні виробничо-технологічні ви-
трати в учасників ринку і хто 
кому має платити за справжні 
небаланси.

Що буде з «Нафтогазом» далі? 
В чому зараз його цінність?

Стратегія розвитку «Нафтога-
зу» передбачає започаткування 
нових напрямів діяльності, зо-
крема, ми активно працюватиме-
мо в галузі енергоефективності.

Також ми маємо намір роз-
вивати напрям альтернативних 
джерел енергії – сонячної та віт-
рової. «Нафтогаз» найближчим 
часом стане активним гравцем 
на ринку комерційного поста-
чання газу населенню, на яко-
му ми маємо значний досвід 
роботи. 

Ми пропонуємо Уряду ви-
користати наш досвід і знан-
ня, щоб повністю завершити 
реформу українського ринку 
газу. Крім того, «Нафтогаз» го-
товий продовжувати гарантува-
ти енергетичну безпеку країни. 
Для цього ми працюємо за всіма 
трьома напрямами – видобуток, 
закупівля, підвищення ефектив-
ності використання газу.

Розмову вела
Марія ДАНЮК

Коли може запрацювати вільний ринок прода-
жу газу для населення? Зараз ціни для населен-
ня вже формує сам ринок, але черги з трейде-
рів немає? Що для цього потрібно і коли ринок 
стане справді вільним?

Ми очікуємо початку формування вільного 
ринку постачання газу для населення з травня 
цього року, коли припинить дію режим ПСО. 
Втім, для формування ефективного і прозорого 
ринку необхідна велика нормотворча робота, 
яка сприятиме розвитку конкуренції і спрощен-
ню адміністративних процедур.

Має відбутися справжній анбандлінг на рів-
ні роздрібного постачання: облгази не повинні 
займатися ще й постачанням через свої дочірні 
підприємства. Наприклад, зараз процедура пе-
реходу може забирати 100 і більше днів. Людині, 
яка хоче перейти до іншого постачальника, мо-
жуть приписати неіснуючу заборгованість і та-
ким чином заблокувати її перехід.

Лише тоді, коли буде забезпечено рівний до-
ступ всіх гравців ринку до абонентів і розроб-
лено механізми швидкого переходу від одного 
постачальника до іншого, ми побачимо на цьому 
ринку справжню конкуренцію. Це передусім ро-
бота регулятора. Ми в тісній співпраці з новим 
складом регулятора і сподіваємося, що до травня 
ці проблеми буде вирішено.

Наскільки вірогідним для України може бути 
транзит газу до Європи незалежними від «Газ-
прому» компаніями і з якими проблемами зітк-
нуться обидві сторони?

Теоретично це можливо, але чому не відкри-
вається ринок – питання швидше до «Газпро-
му», який не пропонує такої можливості іншим 
постачальникам.

Чи можливий зараз вихід російських трейде-
рів газу на український ринок? З одного боку, 
це вигідно споживачам, але може негативно 
вплинути на стратегічну для країни галузь –  
газовидобування. Чи можливий баланс між 
вигодою для споживачів та енергетичною 
незалежністю?

Нормативна база, яка діє сьогодні, і укладені 
договори не забороняють виходу на український 
ринок російських трейдерів. Але цьому пере-
шкоджають існуючі політичні фактори у відно-
синах між країнами. Зараз я б не став робити 
прогнози щодо виходу російських постачальни-
ків на наш ринок. 
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Енергетичної незалежності як 
основи економічної безпеки України 
можна досягти завдяки розвитку 
енергетичної індустрії, що має 
працювати виключно за ринковими 
умовами. І це змагання песимістичного 
і оптимістичного поглядів. Про те, 
на чому потрібно сфокусуватися, – в 
коментарях Олени ПАВЛЕНКО, президента 
аналітичного центру «DiXi Grouр»
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НАФТО- І ГАЗОВИДОБУТОК
Триває процес переговорів 

щодо укладання угод про розпо-
діл продукції (УРП). Шанси на-
ростити обсяги видобутку через 
підписання таких угод збільшу-
ються. Проте поки що недостат-
ня кількість тих іноземних 
інвесторів, які готові вклада-
ти великі кошти в український 
видобуток. Міжнародні видо-
бувні компанії спостерігають за 
Украї ною, але є певні перешко-
ди, які не дозволяють їм нареш-
ті прийняти позитивне рішення 
та інвестувати в український 
видобуток.

У зв’язку з трендом на декар-
бонізацію, змінюються напрям-
ки ведення бізнесу. Фінансові 
установи дедалі менше бажають 
вкладати кошти у викопні па-
лива – про це вже оголосив, на-
приклад, Світовий банк. Тобто з 
часом у цю сферу все важче буде 
залучати капітал. 

Важливим є питання ціни. 
Оскільки світові ціни на газ за-
раз доволі низькі, відповідно, 
компанії враховують, де їм ви-

ФОКУСИ-2020  
в енергетиці

гідно вкладати кошти і де вигідніше заробляти. 
Україні з її виснаженими родовищами та нероз-
віданими новими нелегко привабити інвесторів. 
А інвестиції в газовидобуток – це, як правило, 
довготривалий процес. Вкладаючи великі кошти 
сьогодні, їх повернення розтягується на десятки 
років, що є доволі ризиковим, оскільки прораху-
вати розвиток української політики і пріоритети в 
її економічній політиці важко.

Отже, насамперед нам слід стабілізувати прави-
ла гри в цьому секторі, що дозволило б компані-
ям спокійно планувати свої витрати й отримання 
прибутку. 

По-друге, потрібно удосконалити законодав-
ство. Якщо нова редакція Кодексу про надра 
буде максимально вичерпною, всеохопною і зро-
зумілою, то це стане великим кроком назустріч 
інвесторам.

ЛІЦЕНЗІЇ VS УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
Варто виділити два поширених підходи до робо-

ти з компаніями у видобувному секторі. Це режим 

ліцензування, який є і в Україні, та режим угод про 
розподіл продукції (УРП), який насправді більше 
розповсюджений у країнах з ризикованим полі-
тичним та економічним кліматом, ніж у країнах 
розвинених. 

Компанії приваблює режим УРП, оскільки ці 
угоди – як «маленькі закони». Компанія, яка під-
писала таку угоду, більш захищена. У разі зміни 
правил гри така компанія звертатиметься не до ок-
ружного суду, а в міжнародний арбітраж. Мабуть, 
для України це є вагомим аргументом для приходу 
інвесторів. Це, звісно, компроміс, але його не слід 
вважати довготривалим. Треба працювати над 
своїми правилами, забезпечити нормальний про-
цес і переходити на ліцензії. 

Водночас останній раунд електронних аукціо-
нів засвідчив, що попит з боку українських грав-
ців ринку вичерпується. «Укргазвидобування» 
мусить багато інвестувати в існуючі ліцензії, йому 
є із чим працювати. Приватні компанії купують 
окремі ліцензії і ведуть переговори по угодах про 
розподіл продукції. Потрібно залучати когось но-
вого, але на яких умовах? Іноземні компанії сьо-
годні можуть вибирати серед багатьох пропозицій 
у світі – від Сенегалу в Африці до Гаяни в Півден-
ній Америці. Ми маємо бути дуже креативними, 
щоб привести сюди інвесторів.

Окрім регулювання видобутку, ще є питання до-
ступу до геологічної інформації, щоб інвестор міг 
вивчити всі дані і прийняти певне рішення. Зараз 
уже проведено велику роботу для забезпечення 
доступу до такої інформації, проте слід рухатися 
далі й оцифрувати якомога більший масив даних. 

«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА
Основна проблема – це існуюча система під-

тримки у вигляді «зеленого» тарифу, який є по-
рівняно високим і виплати за яким гарантовані 
принаймні до 2030 р. Держава не може відмовити-
ся від цих виплат, проте існуюча схема компенса-
ції із залученням ДП «Гарантований покупець» має 
свої труднощі.

Джерелом покриття «зеленого» тарифу, а також 
дотації низьких цін для населення є доходи ДП 
«Гарантований покупець» від перепродажу біль-
шої частини електроенергії, яку виробив «Енерго-
атом» і «Укргідроенерго». 

Частково виплати вкладені у тариф на передачу 
«Укренерго». Чим більше введено в експлуатацію 
потужностей ВДЕ і вироблено електроенергії за 
«зеленим» тарифом, тим більший обсяг компенса-
ції необхідно виплачувати при сталих або навіть 

менших доходах ДП «Гарантова-
ний покупець».

Україна привабила дуже 
багато інвесторів і домогос-
подарств, які зрозуміли, що 
будівництво потужностей ВДЕ – 
це непоганий бізнес. Цей бізнес 
почав розвиватися швидкими 
темпами, але при цьому держава 
не передбачила такого сценарію, 
де можна безболісно проводити 
оплати по нинішніх ставках «зе-
леного» тарифу і обсягу вироб-
ництва електроенергії з ВДЕ. 

У квітні 2019 р. Україна при-
йняла закон про перехід на 
аукціони. Це інша система, яка 
дозволяє підтримувати ВДЕ, 
але у більш сталий спосіб. Суть 
аукціо ну: виробники з ВДЕ про-
понуватимуть ціну, за якою вони 
продаватимуть електроенергію. 
Відповідно, на конкурентній 
основі обирають переможців з 
найнижчими цінами і з ними  
укладають довгострокові угоди 
(PPA). Обов'язковою умовою 
аукціонів є пропонування цін не 
вище, ніж «зелений» тариф, а за 
рахунок конкуренції вони  зни-
жуватимуться й далі. Поки що 
цей процес не розпочато. Його 
потрібно запускати вже цього 
року.

І самі інвестори, і бізнес ро-
зуміють глибину проблеми. 
Компанії навіть намагалися про-
понувати свої варіанти рішень, 
але поки що Уряд з ними не по-
годився. А те, що він пропонує,, 
не подобається бізнес-спільноті. 
Тому ідеально, щоб у 2020 р. сто-
рони змогли знайти оптимальну 
модель вирішення проблеми ви-

Окрім регулювання видобутку,  
ще є питання доступу до 

геологічної інформації, щоб 
інвестор міг вивчити всі дані  

і прийняти певне рішення

Міжнародні видобувні компанії спостерігають 
за Україною, але є певні перешкоди, які не 
дозволяють їм нарешті прийняти 
позитивне рішення та інвестувати 
в український видобуток
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найбільших нафтогазовидобувних компаній  
за сплатою ренти за користування надрами для видобування  

нафти, природного газу та газового конденсату у 2019 р.

ТОП-50

М
ісц

е

Компанія  Усього
 

 Приріст 
до 2018 р. 

 у тому числі за видобування:

 нафти  природного газу  газового 
конденсату 

1 АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  25 379 382,84 10%  328 812,75  23 471 754,96  1 578 815,13 
2 ПАТ «УКPНAФТА»  7 049 041,48 -2%  5 044 959,17  1 820 847,80  183 234,51 
3 ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»  1 420 817,97 -21%  1 298 969,62  121 848,35 
4 ПрАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»  1 387 489,63 -10%  45 951,07  1 058 495,72  283 042,84 
5 ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»  773 884,34 -38%  25 918,57  571 628,74  176 337,03 
6 СП «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ»  573 141,50 14%  106 174,45  414 187,55  52 779,50 
7 ПрАТ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ»  426 106,60 -26%  294 162,46  131 944,14 
8 ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»  296 770,52 0%  277 285,59  19 484,93 
9 ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД»  262 464,00 -7%  187 509,29  74 954,71 

10 СП ТОВ «УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД»  259 561,89 -5%  204 565,37  54 996,51 
11 ТОВ «КУБ-ГАЗ»  246 623,26 -20%  234 963,72  11 659,55 
12 ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»  198 220,60 -20%  176 864,79  21 355,81 
13 ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ»  127 738,64 -40%  0,63  122 774,18  4 963,83 
14 ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ»  118 130,98 -3%  2 926,57  93 515,79  21 688,62 
15 ТОВ «ЕНЕРГІЯ-95»  92 717,80 -23%  89 454,95  3 262,85 
16 СП «КАШТАН ПЕТРОЛЕУМ ЛТД» /КП ЛТД/  90 477,97 -15%  88 232,47  2 245,50 
17 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «НОРДІК»  84 749,12 -17%  84 749,12 
18 ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ»  81 211,09 -11%  80 720,43  490,66 
19 ТОВ «ЗАХІДНАДРАСЕРВІС»  80 785,47 7%  80 785,47 
20 ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ»  79 127,14 -1%  66 922,35  12 204,79 
21 СП ТОВ «БОРИСЛАВСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ»  67 223,66 1824%  52 281,97  14 941,69 
22 ДСД від 10.06.1997 № Б/Н - УО -  ДП ЮСЕНКО УКРАІНА 30051913  56 739,71 61%  53 819,78  2 919,93 

23 ДСД від 28.01.2008 № 35/21-СД - УО -  ПУБЛІЧНЕ АТ «УКРНАФТА» 
00135390  40 318,96 -27%  25 156,58  9 447,59  5 714,79 

24 ТОВ «ПАРІ»  34 192,40 -10%  34 192,40 
25 ТОВ «НАДРАГАЗ»  30 099,67 -19%  30 099,67 
26 ТОВ «АРАБСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЮЕЙ»  29 704,85 50%  21 432,24  8 272,61 
27 ТОВ «СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ»  26 776,58 9%  11 602,20  13 036,76  2 137,62 
28 ТОВ «ГОРИЗОНТИ"»  20 576,24 -18%  20 576,24 
29 ДСД від 07.09.2001 № 4 - УО -  ПрАТ «ГАЛС-К» 31566427  17 960,45 -25%  12 887,12  5 073,34 
30 ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ»  17 100,00 -12%  8 082,00  8 340,00  678,00 
31 ПрАТ «ПЛАСТ»  16 522,21 5%  15 779,51  742,70 
32 ТОВ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СВЕРДЛОВИН»  14 888,21 71%  14 818,58  69,63 
33 ДСД від 19.01.1999 № 35/4 - УО -  ПрАТ «Галс-К» 31566427  12 925,73 -37%  12 615,32  310,41 
34 ТОВ «МАККОМ-ГРУП»  12 114,67 -24%  12 114,67 
35 ДСД від 26.12.2003 № 122 - УО -  ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ» 32337278  11 257,65 -14%  10 556,23  701,42 
36 ТОВ «НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ»  10 737,65 -8%  3 057,33  7 680,32 

37 ДСД від  21.12.2000 N 5/56 СД  УО - НГВУ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» 
ПАТ «УКРНАФТА» (22525915)  9 185,22 106%  8 658,96  526,25 

38 ДСД від 23.11.2017 № Б/Н - УО -  ТОВ «НАВІГАТОР ІНВЕСТ» 
40904520  5 814,76 0%  5 776,93  37,83 

39 ПАТ «ШАХТА ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКА»  5 671,66 -27%  5 656,46  15,20 
40 ДСД від 16.12.1997 № 2 - УО -  СП «ДЕЛЬТА» 20568045  5 461,37 89%  5 461,37 
41 СП ТОВ «УКР-АЗ-ОЙЛ»  3 167,66 -49%  3 167,66 
42 ТОВ «ЗАХІДГАЗІНВЕСТ»  3 100,47 0%  3 100,47 
43 ТОВ «ІНГАЗКО»  2 519,81 -42%  2 519,81 
44 ТОВ «РОЖНЯТІВНАФТА»  2 452,31 -14%  768,38  1 683,93 
45 ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОБУД»  2 227,58 -23%  2 227,58 
46 ТОВ «ТИСАГАЗ»  1 881,25 0%  1 881,25 
47 ТОВ «ТРУБОПЛАСТ»  1 488,79 0%  1 488,79 
48 ДочП «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ» КОМПАНІЇ «МОЛТЕКС БІЗНЕС»  1 215,69 0%  1 215,69 
49 ДСД від 20.03.1998 № 01 - УО -  ПрАТ «АЙПЕК» 30057276  693,60 0%  689,82  3,78 
50 ТОВ «ГЕОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЛЬВІВ»  607,75 0%  607,75 

Усього по ТОП-50  39 493 069,42  6 045 165,04  30 731 505,16  2 716 399,22 
Усього по Україні  39 494 603,43  6 045 355,80  30 732 776,91  2 716 470,72

плат по «зеленому» тарифу, погодити її і впровад-
жувати. Потім запустити аукціони.

ПРОБЛЕМАТИКА АКУМУЛЮЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
Дуже важко точно виміряти, скільки буде ви-

роблено електроенергії на сонячній або вітровій 
станції. Це ускладнює поточне балансування про-
позиції і попиту в енергосистемі. У такій ситуа-
ції слід забезпечити стабільність роботи шляхом 
посилення відповідальності об'єктів ВДЕ за свої 
небаланси, введення додаткових маневрених по-
тужностей і створення систем зберігання енергії. 

Ситуація може загостритися в періоди низько-
го попиту, коли для збереження у балансі «зеле-
ної» енергетики треба викинути з балансу інших 
виробників. Наприклад, у грудні була ситуація, 
коли примусово обмежили виробництво одного 
з атомних блоків. Є й інший варіант – обмежу-
вати генерацію «зеленої» енергетики, але тоді їм 
доведеться частково компенсувати збитки за не-
довиробництво електроенергії. І це може бути ще 
дорожче для країни. Щоб розгорнути акумулюючі 
потужності, які дозволять стабілізувати енергоси-
стему та зберігати «зелену» енергію, слід вирішити 
низку питань: вартість, розміщення по регіонах, 
як це все встановлюватимуть, за якими правила-
ми працюватимуть тощо. Узагалі ми рухаємося до 
децентралізованої енергосистеми з максимальним 
наближенням виробництва до споживача.

ВУГІЛЛЯ 
Зараз у вугільному секторі не спостерігається 

нічого радикально нового. Ведуться переговори 
щодо закриття збиткових державних шахт, але 
немає впевненості, що це буде зроблено у запла-
новані строки. Також проблема в тому, що такі під-
приємства зазвичай є містоутворюючими, і від їх 
роботи залежить наповнення місцевого бюджету 
та соціальна ситуація.

Проте обсяги видобутку вугілля все одно по-
трібно зменшувати з огляду на анонсований 
Урядом і загальноприйнятий у світі «зелений» 
енергетичний перехід. Ця проблема має вирішу-

ватися комплексно, а не шля-
хом «латання дірок» і щорічного 
виділення з бюджету мільярдів 
гривень на погашення боргів по 
зарплатах на неефективних вуг-
левидобувних підприємствах. 
Політики обіцяли забезпечити 
належну перекваліфікацію шах-
тарів – було б добре, якби вони 
виконали свою обіцянку

ВІДКРИТТЯ РИНКУ 
ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ І 
ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

Це означає, що оптові й роз-
дрібні ціни на газ встановлю-
ватиме не Уряд, а ринок. Такий 
підхід виправданий за умов 
розвитку конкуренції. Зараз, 
наприклад, міністр енергети-
ки Олексій Оржель звернувся 
з ініціативою до «Укрпошти» і 
операторів електричних мереж 
(обленерго), щоб вони теж поду-
мали про можливість продавати 
газ. Це якраз спроба забезпечи-
ти конкуренцію, щоб кінцевий 
споживач міг обрати вигіднішу 
ціну і кращий сервіс.

Ця ініціатива доволі непогана, 
її треба підтримувати і допома-
гати приватним компаніям ство-
рювати конкуренцію. До того ж 
зараз суперсприятливі умови: 
газосховища заповнені, зовніш-
ній попит низький і ціни на єв-
ропейських ринках теж низькі. 
Єдиною перешкодою можуть 
бути виробники тепла, оскільки 
вони й зараз не дуже добре роз-
раховуються з «Нафтогазом». 
Цей ризик необхідно вирішити 
до 1 травня, коли очікується ав-
томатичне припинення дії регу-
льованих цін.

Ми рухаємося до 
децентралізованої енергосистеми 

з максимальним наближенням 
виробництва до споживача

Щоб розгорнути акумулюючі потужності, які 
дозволять стабілізувати енергосистему та 
зберігати «зелену» енергію, слід вирішити 
низку питань: вартість, 
розміщення по регіонах, як це 
все встановлюватимуть, за якими 
правилами працюватимуть тощо



Як незалежний оператор забезпечуватиме надійне 
транспортування газу для українських і європейських 
споживачів, – в інтерв’ю із  
Сергієм МАКОГОНОМ, генеральним директором  
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

З 1 січня 2020 р. почав самостійну діяльність не-
залежний сертифікований оператор ГТС. Який 
позитивний ефект отримає економіка України?

Створення незалежного оператора було не тільки 
зобов’язанням, яке взяла на себе  Україна при під-
писанні угоди про приєднання до Енергетичного 
співтовариства, а ще й основною вимогою «Газпро-
му» для продовження транзиту газу через Україну. 
«Газпром» наголошував, щоб Україна впровадила 
європейське енергетичне законодавство, зокрема 
третій енергетичний пакет, що передбачає ство-
рення незалежного оператора ГТС. Підтримка ЄС і 
США, а також потужна позиція «Нафтогазу» в ар-
бітражі з «Газпромом» дозволили нам укласти нову 
транспортну угоду, що в наступні 5 років принесе 
в економіку країни щонайменше 7,2 млрд доларів 

публічною, автоматично накла-
дає на неї жорсткі вимоги щодо 
прозорості, а це важливо для 
створення дієвої системи кор-
поративного врядування, сис-
теми внутрішнього контролю, 
розкриття інформації та іншого. 
Але наразі законодавство забо-
роняє IPO оператора ГТС. Тому 
треба працювати над створен-
ням справді незалежного і фі-
нансово сталого оператора ГТС, 
будувати прозорий ринок газу. 
Згодом держава може змінити 
своє рішення щодо цього.

весторів, тому що такі компанії приносять невели-
кий, але практично гарантований дохід. На заході 
пенсійні фонди, страхові компанії та інші нери-
зиковані інвестори з радістю вкладають кошти в 
акції таких компаній. На українському фондовому 
ринку, на жаль, відсутні стабільні й великі компа-
нії, в які могли б вкладати капітал українські гро-
мадяни, пенсійні фонди та інші. Тому для розвитку 
ринку капіталу в Україні IPO (первинний вихід на 
фондову біржу з продажем цінних паперів) такої 
компанії був би дуже доцільним. 

Можливо, було б корисно зробити IPO на де-
кількох ринках. Наприклад, на Лондонській біржі 
чи у США – з метою залучення західних інвесто-
рів. Окрім того, вихід компанії на IPO, що робить її 

Сергій Макогон: 
«Ми повинні 
здобути довіру 
учасників ринку»

США. Угода з «Газпромом» дала 
нам можливість уникнути необ-
хідності збільшувати тарифи на 
транспортування газу для укра-
їнських споживачів у 4–5 разів, 
а це робить економіку України 
більш конкурентною на євро-
пейському ринку.

Які законодавчі зміни потріб-
ні, щоб підготувати компанію 
до IPO та провести його мак-
симально вдало?

Зазвичай природні монополії 
викликають жвавий інтерес в ін-
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Як плануєте підвищувати привабливість україн-
ської ГТС? 

Привабливість ГТС залежить від таких факто-
рів. По-перше, це прозорість і зрозумілість опе-
ратора ГТС для клієнтів. Ми повинні здобути 
довіру учасників ринку. По-друге, це зрозумілість 
і стабільність правил гри на ринку газу для наших 
клієнтів. Тут ми плануємо працювати з НКРЕКП 
для повного впровадження європейських мереже-
вих кодексів, щоб трейдери могли здійснювати ді-
яльність у нас за тими самими правилами, що і в 
Європі. По-третє, це привабливість і стабільність 
тарифів на послуги транспортування. Крім того, 
ми постійно вивчаємо передовий європейський 
досвід і вводимо нові послуги для замовників. То-
рік ми запровадили послугу митного складу в ПСГ 
і вже у перший рік залучили 2,4 млрд м3 газу на 
зберігання в українських ПСГ від європейських 
трейдерів. У цьому році запрацював «транзит на 
короткі відстані» і «віртуальний реверс газу», що 
створює нові можливості для трейдерів газом.

Як компанія планує змінювати взаємовідносини 
з облгазами з урахуванням існуючих питань не-
санкціонованих відборів і балансування?

На жаль, наразі проблему неоплачуваних від-
борів газу облгазами не вирішено. Ми оцінює-
мо потенційні збитки в розмірі до 10 млрд грн у  
2020 р., що є великим ризиком для фінансового 
стану оператора ГТС. Це питання повинно обго-
ворюватися на державному рівні із залученням 
НКРЕКП, Мінекоенерго, Мінфіну, «Нафтогазу» та 
облгазів. Ми вже звернулися до НКРЕКП з наши-
ми пропозиціями щодо вирішення цієї проблеми.

В одному з інтерв’ю ви говорили про модернізацію 
і оптимізацію роботи ГТС. На чому зупинилися?

Ми розробили плани оптимізації ГТС для сце-
наріїв транзиту 0, 30 і 60 млрд м3. Після підпи-
сання нової транзитної угоди ми оновлюємо її 
для транзиту в 40 млрд м3, що передбачено такою 
угодою. Всю надлишкову інфраструктуру буде ви-
ведено з експлуатації після необхідних погоджень 
Кабміном, як передбачено законом, тому що така 
надлишкова інфраструктура потребує постійних 
операційних витрат на її утримання. Фокус буде 
зроблено на компресорні станції. На жаль, біль-
ше 75% наявного парку компресорів виведуть із 
експлуатації. Залишаться тільки ті, що потрібні 
для забезпечення газом українських споживачів і 
транзиту. Наша система ГТС збудована для тран-
зиту 145 млрд м3 газу на рік, але зараз є потреба 

тільки у 40 млрд м3. «Газпром» 
уже почав програму демонтажу 
об’єктів ГТС на території РФ, що 
раніше постачали газ для тран-
зиту через Україну, тому немає 
сенсу підтримувати такі великі 
потужності на нашій стороні.

Загалом ми бачимо місію Опе-
ратора ГТС у тому, щоб сприяти 
створенню конкурентного, про-
зорого й недискримінаційного 
ринку газу в Україні, а також 
гарантувати надійне транспор-
тування газу для українських 
та європейських споживачів у 
найбільш сталий спосіб і за до-
ступними тарифами. Наша візія –  
бути сучасним та інноваційним 
оператором ГТС, інтегрованим 
до загальноєвропейського рин-
ку газу.

Зважаючи на це, ми розроби-
ли 5-річну стратегію, націлену 
на оптимізацію, автоматизацію 
і впровадження сучасних техно-
логій з метою зменшення опе-
раційних витрат і покращення 
надійності роботи ГТС.  

Які сценарії розвитку моделей 
енергопостачання розглядаєте 
і як це може вплинути на між-
народну енергетичну безпеку?

Україна є і буде важливим 
елементом енергетичної безпеки 
всієї Європи. Я впевнений, що 
східноєвропейські країни про-
довжать отримувати газ через 
Україну, а також 30–40 млрд м3 

газу на рік постачатимуться на 
ринки Західної Європи через 
Україну. Наша система  най-
більш гнучка, тому «Газпром» не 
зможе від неї відмовитися, при-
наймні якщо він  керуватиметь-
ся не лише політичними цілями. 
Україна зі своїми ПСГ може ста-
ти гарантом енергетичної безпе-
ки всієї Європи.  

Розмову вела
Марія ДАНЮК
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Нові економічно привабливі  
маршрути транспортування 
газу, що об’єднують ринки ЄС

ТЕПЕР 
В 4 РАЗИ
ДЕШЕВШЕ 
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ПРЕДСТАВЛЯЄМО
ШОРТ-ХОЛ

Починаючи з 1 січня 2020 року Оператор ГТС України 
пропонує клієнтам нову послугу. 

Шорт-хол (short-haul) – це особлива послуга, що дозволяє 
отримувати знижку на транспортування між визначеними 
міждержавними точками входу та виходу. Відповідно до 
вимог Кодексу газотранспортної системи ця послуга 
визначається як “потужності з обмеженнями”.

Через значне скорочення російського транзиту, Оператор 
ГТС має значні невикористані потужності на міждержавних 
точках з'єднання в Західній Україні.

Послуга шорт-хол відкриває доступ замовникам до ринків 
Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії через ГТС України, 
отримавши можливість забронювати потужності за прива-
бливими тарифами. Цей продукт призначений лише для 
транзитного транспортування, не відкриваючи доступ до 
українського VTP та внутрішнього ринку.

Основний зміст послуги полягає в наступному: якщо 
потужності на міждержавних точках з'єднання не заброньо-
вані за стандартними тарифами, Оператор ГТС може 
запропонувати послугу шорт-хол для визначених пар точок, 
які знаходяться на відносно близькій відстані одна від одної.

Напрямок
Тарифи шорт-холу 
українського маршруту, 
євро за МВт

Потужності альтернативних 
маршрутів ЄС, 
МВт за день

Потужності українського 
маршруту, 
МВт за день

Тарифи альтернативних 
маршрутів ЄС,
євро за  МВт

PL – RO 1.75  ↓ 3.14 95.4   ↑ 30.5

RO – PL 2.45 ↓ 4.04 145.2  ↑ 21.5

SK – RO 1.69  ↓ 1.82 145.2  ↑ 77.5

RO – SK 1.8    ↓ 1.81 145.2  ↑ 21.5
HU – PL 2.05 ↓ 2.88 178.1  ↑ 30.5
PL – HU 1.57  ↓ 2.15 95.4   ↑ 30.5
SK – PL 2.19  = 2.19 178.1  ↑ 30.5

PL – SK 1.58  ↑ 1.29 95.4   ↑ 30.5

HU – RO 1.56  ↑ 0.99 145.2  ↑ 77.5
RO – HU 1.76  ↑ 1.17 145.2   ↑ 21.5
HU – SK 1.59  ↑ 0.64 517.3   ↑ 50.8
SK – HU 1.5    ↑ 0.82 771.7   ↑ 129.1

 -44% +313%

 -29% +584%

 -7% +187%

 -39% +675%

 -27% +313%

 -1% +675%

 +22% +313%

+584%

+50% +675%

+148% +1018%

+83% +595%

 +58% +187%

UGS

Завантажити 
електронну версію 

буклету з детальнішою  
інформацією про 

шорт-хол
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Як ви закінчили 2019 рік? Чи 
вдалося реалізувати нові 
проєкти?

Вважаю, що 2019 р. був для 
нас доволі успішним. Ми вико-
нали всі заплановані показники: 
минулого року підприємства  
«GEO ALLIANCE GROUP» ви-
добули 210 млн куб.м природ-
ного газу, 39 тис. т газового 
конденсату і нафти. Завдяки 
нарощуванню обсягів виробни-
цтва скрапленого газу (20 тис. т)  
ми залишаємося лідером у цьо-
му сегменті серед приватних 
компаній України. Наприкін-
ці року підприємство з нашої 
групи – ТОВ «СХІДНИЙ ГЕО-
ЛОГІЧНИЙ СОЮЗ» – розпоча-
ло видобуток природного газу 
на Кошевойському родовищі 
(Мир городський р-н, Полтав-
ська область). 

Наскільки зараз кон’юнкту-
ра ринку сприятлива для 
видобувників?

Зараз ми маємо найнижчу за 
останні 10 років ціну на при-
родний газ. На жаль, подальші 
прогнози є невтішними (це я 
кажу, звичайно, як представник 
галузі). При цьому не знизилася 
вартість робіт з буріння та гео-
логорозвідки як українських, так 
і провідних міжнародних сервіс-
них компаній, бо вони орієнту-
ються на світові ціни на наф ту. 
За таких обставин, зокрема, гли-
боке буріння (особливо якщо 
ми говоримо про розвідувальні 
свердловини) є некомерційним. 

Людмила Кучменко:  
«За кожного інвестора 
потрібно боротися»

Однак коли родовище вже у розробці і геологічні 
ризики не такі високі – тоді більше шансів на «по-
зитивну» економіку. Зараз для покращення ефек-
тивності капіталовкладень компанії орієнтуються 
на менш глибокі поклади або на капремонт існую-
чого фонду свердловин, бокові стовбури. 

На які світові тренди має звернути увагу 
Україна?

Сьогодні увага всіх прикута до зниження ціни 
на газ і тих чинників, що впливають на її форму-
вання. Оскільки Україна імпортує газ, його внут-
рішня ціна залежить від ціни на європейському 
ринку, а він наразі перенасичений пропозицією 
блакитного палива. Тепла зима призвела до того, 
що всі підземні сховища газу як у Європі, так і в 
Україні заповнені, попит знижується. А на фоні ак-
тивного завоювання ринку Європи американським 
LNG пропозиція залишається стабільно високою, 
що, відповідно, штовхає ціну вниз. Інший тренд 
(який є актуальним не тільки для нашої галузі) – 
це світові вимоги щодо заходів у сфері охорони 
навколишнього середовища. На жаль, в Україні 
ще доволі низька культура ведення бізнесу з точки 
зору дотримання екологічних стандартів. А це пи-
тання дуже важливе, бо напряму впливає на якість 
нашого життя, на якість життя майбутніх поко-
лінь. Україні треба уважно відстежувати ці тенден-
ції, вибудовуючи свою енергетичну стратегію.

Бізнес-модель газовидобувних компаній передба-
чає довгі горизонти планування. Наразі маємо  
2 моделі, так звані інструменти розробки на-
фтогазових ділянок – через систему видачі доз-
волів (ліцензій) і на умовах УРП. Які переваги і 
недоліки вони мають?

Нелегко впровадити недискримінаційні, рівні 
умови для роботи всіх учасників ринку, коли за-
проваджуються одночасно дві різні системи. Однак 
якщо їх порівнювати, у кожної є переваги і недолі-
ки. З одного боку, модель роботи за спеціальними 
дозволами є відпрацьованою і зрозумілою всім 
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Керівник «GEO ALLIANCE 
GROUP» розповіла 
«Рейтингу» про 
результати минулого 
року, адаптацію до УРП 
і чому зараз потрібна 
система, яка мотивувала 
б інвестора 

Апетит 
інвестора  
формують 

ціна на газ,  
податки і 
геологія



учасникам ринку. Але компанії, які мають ліцен-
зії, змушені працювати за умов частої зміни за-
конодавства. Наприклад, держава надала гарантії 
на 5 років стабільного оподаткування галузі. При 
цьому вже неодноразово були спроби їх змінити 
або ж узагалі відмінити (я маю на увазі ініціативи 
щодо скасування стимулюючих ставок ренти для 
нових свердловин). Уряду варто звернути увагу на 
те, що інвестори – і ті, які вже працюють, і потен-
ційні – вже втомилися від нестабільності. Ще раз 
наголошую: нафтогазова галузь – це капіталоміст-
ка діяльність із чималими ризиками (геологічни-
ми і технологічними), що вимагає довгих періодів 
планування. Тому важливо хоча б на якийсь час 
зафіксувати правила гри.

Робота за угодами про розподіл продукції є 
привабливою саме через можливість отримати 
прогнозований рівень повернення на вкладе-
ний капітал за рахунок фіксованих податкових 
і регуляторних умов. Але наразі в мене є побою-
вання, що УРП може перетворитися на доволі за-
регульований, складний механізм. Це стосується 
як погодження певних процедур за угодою, так і 
відсутності деталізації  цього інструменту на рів-
ні підзаконних актів. Абсолютно очевидно, що ані 
приватні суб`єкти ринку, ані державні установи 
не розуміють, як працювати з УРП. Цей нюанс не 
можна недо оцінювати. Колеги, які в минулому вже 
мали справу з угодами про розподіл продукції, ді-
лилися фактом, що лише на відкриття рахунку в 
банку вони витратили півроку. Гадаю, такі трудно-
щі можуть виникнути, наприклад, і при розподілі 
продукції в натурі, зокрема, необхідно відпрацю-
вати механізм роботи з «Оператором газотран-
спортної системи України». Тобто нам якийсь час 
доведеться проходити адаптацію цього інструмен-
ту до українського законодавства, і це потребува-
тиме тісної взаємодії між державою та інвестором. 

А як діють у світі? Наприклад, чи буде опубліко-
вано у відкритому доступі пропозиції тих ком-
паній, які зараз хочуть брати участь у роботі 
за УРП?

Наскільки мені відомо, розповсюдження відразу 
двох моделей не є типовим для інших країн. Від ко-

лег знаю, що превалює або один, 
або інший інструмент.

Відповідаючи на друге питан-
ня, зверну увагу на два момен-
ти. З одного боку, стейкхолдери 
цього процесу вимагають, щоб 
інформація була відкритою. З 
другого – законодавець захи-
щає конфіденційність інвесто-
ра. Проте запит на публічність 
таких угод залишається доволі 
високим. Варто розуміти, що 
конкурс – це не аукціон, де про-
цес отримання прав на надроко-
ристування простий і швидкий: 
хто більше заплатив, той і отри-
мав. Після конкурсу УРП від-
бувається ще довгий процес 
перемовин з державою стосовно 
умов, на яких буде укладено до-
говір. Вважаю, що держава одно-
значно виграла б, якби більшість 
таких умов була чітко і детально 
опрацьована.

На сьогодні в Податковому ко-
дексі є положення щодо спеці-
альної ставки ренти на видо-
буток додаткових обсягів газу 
з важковидобувних покладів, 
але вона не працює на практи-
ці (є обмежене коло суб’єктів, 
хто може нею скористатися, 
і процедура дуже складна й не-
прозора). На ваш погляд, яке рі-
шення могло б бути оптималь-
ним для компаній і корисним 
для держави?

Якщо чесно, я не прибічник 
цієї норми, бо встановлені нею 
критерії справді важко назвати 
об`єктивними. Як суб`єкт цього 
ринку я хочу, щоб правила були 
зрозумілі і прозорі. Потрібна 
система, яка мотивувала б ін-
вестора, але точно не шляхом 
встановлення окремої норми 
для певних програм і догово-
рів. На мою думку, справедливо 
було б замінити існуючі податки 
на особливу систему оподатку-
вання – так званий «profit based 

taxation». Це фактично прогре-
сивна шкала податку на прибу-
ток або надбавка до податку на 
прибуток. Ти прийняв ризик, 
зробив капіталовкладення, от-
римав великий дебіт – платиш 
податок з великого прибутку. 
Свердловина малодебітна – пла-
тиш менше; суха – не платиш 
узагалі. Ця система не нова, вона 
працює у світі й довела свою 
ефективність і справедливість. У 
2015 р. відповідний законопро-
єкт підготували і в Україні, але, 
на жаль, його не прийняли. Я не 
наполягаю, що це треба зробити 
негайно, але в перспективі нам 
потрібно думати про впрова-
дження справедливих умов ро-
боти на ринку.

Якими можуть бути підходи 
до видобутку нетрадиційних 
покладів газу для залучення в 
Україну великих міжнародних 
компаній?

Майже всі великі закордон-
ні компанії, на кшталт «Shell», 
«Chevron», «Exxon», провели в 
Україні достатньо часу, щоб оці-
нити її геологію та потенціал з 
видобутку нетрадиційного газу. 
Той факт, що ніхто з них не за-
лишився, є промовистим. На 
мою думку, нам треба спочатку 
опанувати технології роботи з 
ущільненими колекторами і по-
кладами вуглеводнів, які заляга-
ють на значних глибинах. І вже 
потім приступати до видобутку 
сланцевого газу, який техноло-
гічно є складнішим процесом. 
Я вважаю, що потрібно робити 
ставку на малих і середніх інвес-
торів, які готові працювати з не-

великими за розмірами покладами. І, зважаючи на 
нашу складну геологію та постійні зміни оподат-
кування, за кожного інвестора потрібно боротися.

Третій рік поспіль діє норма щодо залишення 5% 
ренти в місцевих бюджетах. Які ви спостерігає-
те зміни, що відбуваються у громадах, і наскіль-
ки таке рішення полегшило ведення діалогу з гро-
мадою та місцевою владою? 

Полегшило однозначно. При тому податковому 
режимі, що існував раніше, було важко обґрун-
товувати громадам користь від газовидобування. 
Зараз органи влади на місцях чітко розуміють, 
що ми приносимо реальні гроші до місцевих бю-
джетів. Рента у 5% дозволила місцевій владі стати 
певною мірою «учасником» процесу газовидобут-
ку й отримувати користь від нашої діяльності. За 
ці гроші фінансується розвиток інфраструктури 
населених пунктів: будують водогони, утримують 
школи, ремонтують будинки культури, дороги та 
інші об’єкти, що значно покращують життя місце-
вих громад.   

Які бар’єри існують нині, що не дозволяють роз-
виватися галузі в Україні?

Давайте говорити відверто: апетит інвестора 
формують ціна на газ, податки і геологія. Як ми 
вже обговорювали, наразі економіка більшості 
проєктів, особливо з розвідки, не витримує тих 
несприятливих умов, що склалися на ринку. Дні-
про-Донецька западина – це «mature province», 
тобто територія, яка вже понад 70 років у розроб-
ці. Великі родовища, які приурочені до крупних 
антиклінальних пасток, уже відкрито. За сучасних 
умов, коли йдеться про пошук і розвідку нових по-
кладів (родовищ) вуглеводнів, ми маємо справу з 
невеликими за величиною запасів покладами, які 
переважно залягають на значних глибинах і приу-
рочені до тонких нафтогазонасичених пластів, що 
часто представлені складнопобудованими колек-
торами.  Тому нам потрібно більшу увагу приділя-
ти залученню нових технологій для відкриття того 
потенціалу, який, можливо, упустили раніше. 

Але я не хочу, щоб усе здавалося таким песимі-
стичним. Так, галузь зараз працює у важких умо-
вах, але це відбувається не вперше. Впораємося. 
Потенціал є. Пройде певний процес переорієнтації 
й адаптації, в якому ключовими факторами успіху 
стануть прагматичність і професіоналізм.

Розмову вела 
Марія ДАНЮК
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Рента у 5% дозволила місцевій владі 
стати певною мірою «учасником» 
процесу газовидобутку й отримувати 
користь від нашої діяльності

Потрібно робити ставку на малих 
і середніх інвесторів, які готові 

працювати з невеликими  
за розмірами покладами
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У нас немає іншого шляху, 
ніж перейти на стимулююче 

регулювання

Чи можлива зараз конкуренція за побутового 
споживача?

У газовій сфері – так, а у сфері електроенергії – 
ні, бо немає ринкової ціни і немає, за що боротися. 

Із січня вже надходять нові, розділені надвоє, ра-
хунки. Один – за фактично спожитий газ, другий –  
за його транспортування. Як це працює щодо 
електроенергії? Який порядок тарифоутворен-
ня? Від чого залежить ціна і що на неї впливає? 

У нас ціна за транспортування локальними ме-
режами була завжди. Її вже включали до складу ра-
хунку за газ. Якісь компанії зазначали, деякі – ні. 
Ця плата йде на фінансування робіт з обслугову-
вання мереж, на утримання аварійних служб тощо. 
Із січня ми відокремили цю оплату і показали: ось 
плата за газ, а ось плата за розподіл. Це зроб лено 
для того, щоб споживачам було зрозуміло, за що 
вони платять. Щоб зменшити навантаження на 
споживача, ми розділили плату на 12 рівних ча-
стин. Раніше споживачі платили в опалювальний 
сезон основну частину, а оскільки зарплата одна-
кова весь рік, то вирішили цю платню розділили 
на 12 частин. У газовій сфері вже можна говорити 
про конкуренцію. За розподіл споживач платитиме 
стабільно, окремо, а щодо постачання – вже з’яв-
ляються компанії, які йтимуть до споживача для 
того, щоб постачати газ. Зокрема НАК «Нафтогаз» 
повідомив, що йтиме. Ми розробляємо вдоскона-
лену процедуру зміни постачальника. Зараз вона є, 
нею користуються, але вона доволі складна – треба 
отримати довідки від попереднього постачальни-
ка, і теоретично він може не дуже хотіти давати 
таку довідку. Нині ми почали роботу, процес буде 
активнішим і дієвішим, тому що багато спожива-
чів змінять сьогоднішніх постачальників газзбутів 
на інших. Це європейська практика, і я не шкодую, 
що ми так зробили. 

Чи є в планах Регулятора вирішення питання 
RAB-тарифів?

Це питання стосується електричної мережі – так 
зване стимулююче регулювання, новий підхід до 
формування тарифів на розподіл електроенергії. 
Я переконаний – у нас немає іншого шляху, ніж 
перейти на стимулююче регулювання. Ми одна з 
небагатьох країн, де все ще існує система «витра-
ти плюс», коли тариф рахується набором витрат. 
Ліцензіат завжди підсовує Регулятору ці витрати і 
намагається переконати, що йому потрібен такий 
набір витрат. Регулятор намагається відкоригува-
ти його по цінах, потім перевірити, як усе викону-

«Головне – 
повернути 
довіру до 
регулятора»
Валерій ТАРАСЮК,  
Голова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

У рамках нової моделі ринку 
електроенергії для юридичних 
осіб діють ринкові механіз-
ми. Окрім того, постачальник 
може запропонувати спожи-
вачеві індивідуальні умови, 
зважаючи на специфіку діяль-
ності. Про які результати ро-
боти нової моделі вже можна 
говорити? 

Закон справді запрацював, 
хоча й сумбурно, але подібна 
турбулентність спостерігаєть-
ся в усіх країнах, де ввели таку 
саму модель. Спочатку ціни зле-
тіли вгору, з’явилися нові пра-
вила – але і гравці ринку, і Уряд 
прилаштувалися. Система не-
досконала, є намагання гравців 
використати якісь прогалини у 
своїх інтересах, проте ми реа-
гуємо, корегуємо, налагоджує-
мо. На початку впровадження 
ринку електроенергії ціни дещо 
зросли, а восени різко впали – 
втрутилася і Комісія, і Уряд, щоб 
змінити ПСО і стабілізувати 
ціни. Наша задача – пошук ба-
лансу, тому що споживачі зреш-
тою і є економікою країни.

ється. Проте це ми живемо так, 
передові країни дають певну 
сталу суму і встановлюють ви-
моги стосовно якості, зниження 
витрат, а як ти цього досягнеш – 
це вже твоя справа. Звіт – через 
певний період. Якщо вони не до-
сягають зменшення витрат, тоді 
вже йде покарання. Так працює 
стимул. Друга ціль стимулюю-
чого регулювання – це залучен-
ня інвестицій. Усі ми знаємо, що 
електромережі зношені, їх тре-
ба оновлювати, але це можли-
во лише за рахунок інвестицій. 
Тому не може відбуватися про-
цес оновлення без коригування 
тарифів. 

Залишається проблема непов-
ної оплати облгазами послуг 
балансування. Яка ваша пози-
ція щодо цього?

Треба платити. Зараз створе-
но нового оператора ГТС. Ми 
повернулися до проблем неоп-
лати облгазами і почали проце-
дуру переведення їх тарифу до 
обґрунтування економічного 
рівня з метою належного утри-
мання газових мереж. Одна річ 
сперечатися, чиї це мережі, а 
інша – утримувати їх. Маємо на-
дію, що в цьому році проблему 
буде вирішено.

Які плани на 2020 рік ставить 
перед собою комісія?

 У планах – повернути довіру 
до Регулятора з боку наших лі-
цензіатів, і ми бачимо позитивні 
відгуки про роботу комісії. Ми 
виконуємо конкретні дії – все 
прозоро і відкрито. Якщо ми 
помітили, що є перекоси на рин-
ку, тоді відверто намагаємося їх 
виправити, і нам це вдається. 
Довіра до Регулятора – це дуже 
важлива справа, це головне, що 
ми хочемо зробити. 

Розмову вела
Марія ДАНЮК

Сьогодні існує чимало дискусій про перехресне 
субсидіювання і, відповідно, високу вартість 
електроенергії для промисловості. Чому нара-
зі неможливо зрівняти тариф для побутового і 
промислового споживача?

Неправильно, коли існує нерівність для спожи-
вачів – це поле для зловживань. У цьому разі ми 
говоримо про споживачів промислових і побуто-
вих. Таку нерівність зараз можна оцінити в понад 
60 млрд грн – це сума, яку промисловість платить 
за населення. Зрозуміло, що промисловість стає 
від цього менш конкурентною, а населення нічого 
від цього не виграє, тому що виробник включає цю 
суму до кінцевої ціни на товар і населення все одно 
її платить. Це потрібно вирівнювати, бо в розвину-
тих країнах виробник купує оптом і отримує зниж-
ку, а населення – у роздріб. Це питання чутливе, 
політичне і входить до повноважень Кабміну.  Піс-
ля 01.07.2019 діють вільні ціни для всіх, але Кабмін 
через механізм ПСО може встановлювати пільги 
для певних категорій споживачів. Найголовніше – 
не допустити дисбалансу між споживанням і кое-
фіцієнтом дефіциту виробленої енергії.
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Про те, чому потрібно й далі продовжувати пошук стимулюючих 
методів до важковидобувних запасів вуглеводнів і підходів до 
нетрадиційних запасів, а також про вплив Державної служби 
геології та надр України на інвестиційну складову країни – в 
інтерв’ю з Романом ОПІМАХОМ, головою служби.

Чи справді доступ до всіх гео-
логічних даних став відкритим 
для потенційних інвесторів 
завдяки створенню data-room?

Ми зараз працюємо над тим, 
щоб лібералізувати обіг геоло-
гічної інформації. Нещодавно 
Уряд прийняв відповідні зміни 
до законодавства, які передба-
чають, що обіг і доступ до гео-
логічної інформації буде легшим 
і така інформація стане доступ-
ною для людей, компаній і по-
тенційних інвесторів.

Data-room – це певний центр, 
де зберігається геологічна ін-
формація про обрані об’єкти. 
Якщо проводимо аукціон або 
конкурс на певні ділянки, ми 
запрошуємо потенційних ін-
весторів відвідати data-room і 
отримати додаткову геологіч-
ну інформацію для власного 
аналізу. Тобто немає потреби 
виїжджати на місця розташу-
вання ділянок, щоб запросити 
геологічну інформацію, її мож-
на одержати в одному місці. За-
раз така data-room створена по 
трьох ділянках щодо конкурсів 
з укладання угод про розподіл 
продукції. Вона містить опис  
3,5 тис. кв. км.

Також разом з Геоінформом 
здійснено перші кроки щодо 
запуску beta-версії online data-
room, де можна ознайомитися 
з геологічними звітами по всіх 

трьох ділянках онлайн. Кожен користувач, зареє-
струвавшись, може бачити такі звіти у зручному 
вигляді.

Якщо говорити про всю геологічну інформацію, 
то це доволі трудомісткий процес, який вимагає 
чимало часу, коштів і компетенції. Для того щоб 
забезпечити доступ до всієї геологічної інфор-
мації, Держгеонадра наприкінці минулого року 
підписала Меморандум про взаєморозуміння з 
компанією «Schlumberger». Документ передбачає 
обмін досвідом з метою оцифрування всієї геоло-
гічної інформації і створення національного репо-
зитарію геологічних даних.

Скільки часу забере оцифрування всього масиву 
інформації?

Практика у всьому світі свідчить, що створен-
ня такого геологічного репозитарію починається з 
нафти й газу, оскільки це найбільш комерційно ці-
кавий продукт. Поступово геологічну інформацію 
можуть доповнити якимись твердими корисними 
копалинами. В цьому напрямку ми також рухає-
мося. Часовий проміжок доволі тривалий і може 
забрати кілька років.

Наразі вже створено проєкти каталогів про 
відомості геологічної інформації, тобто в такі 
каталоги мають включити короткий опис про гео-
логічну інформацію, яка зберігається як у державі, 

НАДРОПЕРЕТВОРЕННЯ

Практика у всьому світі 
свідчить, що створення 
геологічного репозитарію 
починається з нафти й газу, 
оскільки це найбільш 
комерційно цікавий 
продукт
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Ми вивчили міжнародну практику 
щодо стимулу видобутку 

важковидобувних і нетрадиційних 
покладів і дійшли висновку, що 
країни зацікавлені збільшувати 
і розробляти важковидобувні 
запаси, але за пільгових умов

Крім отримання нових спец-
дозволів, сервіс «Єдине вікно» 
дозволяє компаніям, у яких уже 
є такі дозволи, вирішувати низ-
ку питань: щодо переоформлен-
ня своєї ліцензії, внесення змін, 
продовження тощо.

Ми провели незалежний ана-
ліз, який виявив, що 65% заяв 
на дозволи отримали відмо-
ву, з них понад 50% відмовили 
двічі. На таку ситуацію ми ви-
рішили реагувати запуском з  

1 квітня онлайн-кабінету надро-
користувача, коли мінімізується 
спілкування з чиновниками й 
подання документів відбува-
ється в онлайн-режимі. До того 
часу ми запустили «Єдине вік-
но» – це прозорий кабінет, де 
створено всі умови, щоб надро-
користувач міг прийти з паке-
том документів, працівник їх 
згідно з графіком розглянув і на-
дав коментарі, чого не вистачає, 
а де треба внести відповідні змі-
ни. І одразу ж на місці праців-
ник може внести такі зміни, щоб 
надрокористувач двічі не їздив. 
Таким чином, ми намагаємося 
побудувати нормальні відноси-
ни з надрокористувачем.

Ми сподіваємося, що в нас 
збільшиться кількість надро-
користувачів, але не зав-
дя ки «Єдиному вікну», а 
зав дяки інвестиційному атласу 
надрокористувача.

Розмову вела
Марія ДАНЮК

так і в суб’єктів ринку. Якщо необхідно буде отри-
мати деталізацію такої інформації, то зацікавлена 
особа знатиме, до кого звернутися, і вже на дого-
вірних умовах домовлятиметься. Але паралельно з 
цим ми маємо каталог паспортів свердловин. Зараз 
створюємо каталог протоколів Державної комісії 
по запасах. Уся ця інформація зводитиметься в 
єдиний центр, щоб бути максимально зручною для 
користування. Такий доступ буде корисний як для 
публічності, щоб розуміти, що відбувається з на-
шими надрами, так і для потенційних інвесторів.

Чи ведуться зараз переговори між державою і 
бізнесом щодо пошуку методів стимулювання 
компаній, які вкладатимуть кошти в ризикові 
проєкти з розробки нових покладів вуглеводнів, 
що мають велику глибину залягання?

Такий діалог ведеться постійно. Слід нагадати, 
що наприкінці 2018 р. було введено фіскальні сти-
мули на нові свердловини, які також стосуються 
глибоких свердловин. Тобто добування природно-
го газу з нових свердловин глибиною понад 5 тис. м  
оподатковується ставкою 6%.

Водночас ми розуміємо, що ці стимули недо-
статні. Перелік таких потенційних об’єктів для 
стимулювання можна розширити. Зокрема, це 
стосується і нафти. За рік було пробурено аж одну 
свердловину при тому, що запаси є суттєвими і їх 
слід розробляти.

Знову ж таки є важковидобувні запаси, нетради-
ційні запаси (газ твердих колекторів центрального 
типу і сланцевий газ), видобуток яких потребує 
зовсім іншої економіки й технологічних процесів. 
Наразі ми вивчили міжнародну практику щодо 
стимулу видобутку важковидобувних і нетради-
ційних покладів і  дійшли висновку, що країни 
зацікавлені збільшувати і розробляти важковидо-
бувні запаси, але за пільгових умов. За звичайних 
умов такі ресурси ніколи не розроблятимуть. І тут 
головний момент – забезпечити відсутність мані-
пуляції шляхом проведення спільних переговорів з 
Мінфіном, ДПС, геологами та галуззю, щоб досяг-
ти єдиної і чіткої позиції, що є важковидобувними, 
традиційними і нетрадиційними запасами.

Чи сприятиме запуск сервісу «Єдине вікно» збіль-
шенню видачі спецдозволів на користування 
надрами?

Зараз ми рухаємося в законодавчому напрямку 
усунення бар’єрів для бізнесу і політики відкри-
того вікна, щоб для інвесторів усе було прозоро, 
зрозуміло і легко.
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На базі наших підземних сховищ 
ми можемо створити  

регіональний газовий хаб

Які нові перспективи вітчизняної ГТС 
відкриваються після анбандлінгу і під-
писання нового транзитного контрак-
ту з «Газпромом»?

Історично так склалося, що українська 
газотранспортна система є основним 
маршрутом між Росією та ЄС. Наша ГТС –  
одна з найбільших в Європі – понад 36 ти-
сяч кілометрів. Але східний сусід робить 
усе для того, щоб обійти її, зокрема свої-
ми морськими «потоками».

Утім, наприкінці 2019 р. відбувся ан-
бандлінг «Нафтогазу» – функцію транзиту 
газу відділили від видобутку й постачан-
ня. Після чого підписали новий контракт 
з «Газпромом».

У новій угоді Україна змогла відстояти 
свій транзитний статус: цього року мі-
німальний транзит має скласти 65 млрд 
кубометрів, а в наступні 4 роки – по  
40 млрд кубів на рік. При цьому в контр-
акті діє умова «качай або плати». Тобто 
«Газпром» зобов’язаний сплатити за ці 
мінімальні обсяги, навіть якщо прокачає 
менше.

Окрім того, перед Україною та її ГТС 
відкрилися нові можливості. Насамперед 
це віртуальний реверс, який уже почав ді-
яти з Польщею. Незабаром така сама мож-
ливість буде з Угорщиною і Словаччиною. 

Енергоефективність:  
потенціал 
енергонезалежності
України

Також на базі наших підзем-
них сховищ ми можемо ство-
рити регіональний газовий хаб. 
Наші ПСГ вміщують понад  
30 млрд газу. З них близько  
10 млрд – вільні, невикористані 
потужності. І ми могли б запро-
понувати їх європейським ком-
паніям, щоб вони закачували 
в наші ПСГ газ для зберігання. 
Для Європи це чудова можли-
вість накопичувати додаткові 
обсяги газу до опалювального 
сезону, а для України – доходи 
та інтеграція в енергоринок ЄС.

Які переваги дає віртуальний 
реверс?

За умовами нового контракту 
з «Газпромом» фізично імпорту-
вати паливо з ЄС уже необов’яз-
ково. Необхідні обсяги можна 
заміщувати віртуально – зокре-
ма з поставок російського газу 

Віталій ЩЕРБЕНКО,  
голова 

Всеукраїнського 
галузевого 
об’єднання 

«Федерація 
роботодавців 

нафтогазової галузі»
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Наша ГТС стане важливою ланкою транзиту 
газу не лише зі сходу, а й з півночі ЄС на 
південь і навпаки, тобто стане  
частиною європейських газових 
коридорів «північ–південь»  
і «південь–північ»

Головний виклик на сьогодні – це 
формування комерційного ринку 

газу саме для населення

до ЄС. Тобто робити взаємоза-
лік між операторами ГТС двох 
країн.

Раніше робити віртуальний 
реверс Україна не могла через 
умови попередньої угоди з «Газ-
промом». Однак завдяки ан-
бандлінгу й підписанню нового 
транзитного контракту за єв-
ропейськими правилами наша 
країна нарешті «розв’язала собі 
руки». «Газпром» більше не об-
межує нашу ГТС своїм моно-
польним становищем. 

Віртуальний реверс дозво-
лить зекономити на транспор-
туванні, а також вивільнити 
точки приєднання на західно-
му кордоні для транзиту суто 
європейського газу, зокрема із 
СПГ-терміналів на Балтійському 
й навіть Середземному морях. 
Таким чином, наша ГТС стане 
важливою ланкою транзиту газу 
не лише зі сходу, а й з півночі ЄС 
на південь і навпаки, тобто ста-
не частиною європейських газо-
вих коридорів «північ–південь» 
і «південь–північ».

Чи збереже Україна роль тран-
зитної держави? 

Україна здатна задовольни-
ти майже всі потреби ЄС у ро-
сійському газі. За рік наша ГТС 
може транспортувати більше 
140 млрд кубів палива. Однак 
Росія просто не використо-
вує всіх потужностей: торік 
транзит газу становив менше 
 90 млрд кубометрів. 

Проте Кремль уперто будує трубопро-
води в обхід України. І нам потрібно 
зробити все, щоб вони зупинилися. Бо 
«морські потоки» РФ – це не економічні, 
а політичні проєкти. 

Також «Газпром» не хоче продавати 
європейським компаніям газ на кордоні 
Росія–Україна – це питання зараз у про-
цесі вирішення. 

Працює ціла команда в Європі, щоб 
довести владі ЄС, що Росія – монопо-
ліст і що це неприпустимо. Європейські 
компанії мають отримати можливість 
купувати газ у «Газпрому» на кордоні 
України й Росії. Тоді вони зможуть тор-
гувати ним на українському ринку, а це 
підсилить конкуренцію.

Разом з тим РФ забороняє іншим 
російським газовим компаніям, окрім 
«Газпрому», постачати газ на експорт. А 
це зменшує конкуренцію. Якщо прибра-
ти ці перешкоди з боку Росії, то ціна газу 
для населення могла б знизитися десь на 
25%. У цьому зацікавлені як Європа, так 
і Україна, проте не зацікавлена Росія. 

Водночас Україна здатна реалізувати 
свій потенціал на європейському ринку –  
стати своєрідним «мостом» і «хабом» 
для країн Східної Європи.

Як розвиватиметься ринок газу в умо-
вах європейських правил?

Україна має стати частиною євро-
пейського ринку. В таких умовах нам 
потрібно залучити інвестиції і нові 
технології. 

Варто показувати інвесторам, що 
Україна – відкрита і стабільна країна. 
Зараз інвестори дивляться на нашу наф-
тогазову галузь із зацікавленням. 

Тож головна місія – не втратити їх і 
створити прозорі умови й чіткі правила 
гри за європейськими нормами. 

Чого від нових ринкових правил чека-
ти постачальникам газу й населенню?

Ринок – це не завжди зростання ціни. 
Насамперед це конкуренція, поліпшен-
ня якості обслуговування і справедлива, 
економічно обґрунтована ціна. Останні 
11 місяців це чітко підтверджують. Ціна 
на газ у світі і в Україні суттєво впала. 
Утім, решта позитивних змін іще попе-
реду: для побутових споживачів пов-
ноцінний ринок газу має запрацювати 
з травня. Зараз в Україні є лише ринок 
для промислових споживачів. Тому 
реформа дуже актуальна – постачаль-
ників газу повинно бути більше, щоб 
споживач мав можливість обирати між 
кількома компаніями й за потреби міг 
змінити постачальника за кілька днів – 
за аналогією з інтернет-провайдерами. 

Яка позиція Федерації стосовно «спля-
чих ліцензій?»

У минулому ліцензії видавали непро-
зорим способом. Дуже багато «ділків» 
заходили на ринок і отримували ліцен-
зію з надією на перепродаж. Але захід-
ні компанії категоричні в цьому плані і 
не купуватимуть «сплячі ліцензії». Тут 
потрібно наводити лад. Мусить втрути-
тися держава. Має бути прозорий кон-
курс, де ці ліцензії отримали б компанії, 
які реально видобуватимуть газ. 

Озвучте проблемні питання, що нині 
стоять перед компаніями нафтогазо-
вої галузі? На чому буде сфокусовано 
роботу Федерації у 2020 році?

До складу Федерації зараз входять  
16 компаній. Її було створено за ініціа-
тивою «Нафтогазу» для того, щоб залу-
чати підприємства нафтового і газового 
сектора для спільної роботи і спільного 
вирішення проблем. 

Головний виклик на сьогодні – це 
формування комерційного ринку газу 
саме для населення. Для промисловос-

ті він працює – хоча й не так 
злагоджено, як того хотіло-
ся б. Сподіваємося, що най-
ближчим часом усунуть всі 
зловживання, зокрема з не-
санкціонованими відборами 
газу і накопичуванням боргів. 

Ще один наш виклик – «Пів-
нічний потік-2». Потрібно 
зробити все, щоб його не було 
добудовано і Україна залиши-
лася транзитною країною.

У цьому році сфокусуємо-
ся на видобутку газу. Треба 
кардинально змінювати під-
ходи до регуляторної полі-
тики – компаніям, зокрема 
державному  «Укргазвидобу-
ванню», потрібні нові ліцензії 
та родовища. Бо старі – дуже 
виснажені. Щороку природне 
падіння видобутку з них ста-
новить 1,5 млрд кубометрів. 
Тож настав час шукати нові 
поклади. Треба розвідувати, 
впроваджувати нові технології 
і видобувати. А для цього по-
трібні кошти і час. 

Водночас критично важ-
ливо приділити увагу й енер-
гоефективності – котельні, 
теплотраси, будинки потребу-
ють масштабної модернізації. 
Для порівняння: завдяки енер-
гоефективним заходам Укра-
їна може скоротити обсяги 
споживання газу на 7 млрд ку-
бів. Майже стільки ми нині ім-
портуємо. Тобто наша країна 
може відмовитися від імпорту 
блакитного палива лише зав-
дяки енергоефективності. Тре-
ба тільки над цим працювати.

Розмову вів  
Павло ПОЛІКАРЧУК

ЗА РІК НАША ГТС МОЖЕ 
ТРАНСПОРТУВАТИ БІЛЬШЕ

140 МЛРД 
КУБІВ ПАЛИВА

ЗАВДЯКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ 
ЗАХОДАМ УКРАЇНА МОЖЕ 
СКОРОТИТИ ОБСЯГИ 
СПОЖИВАННЯ ГАЗУ НА

МЛРД КУБІВ7



ЛЬВIВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ОФІС 
ВПП 
ДПС

Рентна плата 
за користування 
надрами тис. грн 

2019
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА

IВАНО-ФРАНКIВСЬКА

ХАРКIВСЬКА

СУМСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

15 390 786,17

778 091,86



-2,8%

15 886 490,11

977 148,25
16,8%

3 177 311,29

168 777,73



-0,8%

3 376 575,67

832 284,14
25,9%

2 153 955,08

122 020,96
0,6%

1 920 950,08

131 230,78
11,9%

ЧЕРНIГIВСЬКА

857 202,52

49 920,22
0,2%

ЛУГАНСЬКА

330 375,91
19 461,85



-0,7%

КIРОВОГРАДСЬКА

411 674,04

124 541,39
46,7%

ЗАПОРIЗЬКА

117 782,98
85,7%

ЖИТОМИРСЬКА

143 934,15

44 326,51 
19,0%

32 956,81

13 872,52
26,7%

13 366,91
4 010,07
64,4%

27 069,24

7 715,40
49,8%

ЗАКАРПАТСЬКА

ОДЕСЬКА

15 680,79
6 000,71
6,6%

ЧЕРНIВЕЦЬКА

17 321,02 
4 963,75



-1,7%

ЧЕРКАСЬКА

18 382,10
6 011,24
37,7%

ВОЛИНСЬКА

54 778,29

5 716,22



-10,9%

КИЇВСЬКА

56 498,32

34 749,80
23,6%

ХМЕЛЬНИЦЬКА

50 655,91

18 331,05
38,8%

ТЕРНОПIЛЬСЬКА

38 171,09

27 992,80
20,4%

ВIННИЦЬКА

38 883,84

12 370,94
50,3%

РIВНЕНСЬКА

41 520,26

13 120,03



-4,5%

м .КИЇВ

9 966,49 
2 880,41



-31,4%

ХЕРСОНСЬКА

21 426,48

7 760,73
40,6%

У 2019 році місцеві бюджети отримали 5% рентної 
плати за користування надрами від видобування 
нафти, природного газу і газового конденсату, яка 

становила 1 974 730,17 тис. грн, що майже на 2 % 
більше за 2018 рік

ДОНЕЦЬКА

466 841,93Рентна плата за 
користування надрами 
до зведеного бюджету 

Рентна плата 
за користування 

надрами 
до місцевого 

бюджету 

149 329,89
15,0%

386 119,70

Приріст місцевого 
бюджету 2019 р. 
до 2018 р.
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ПЕК для України є стратегічною галуззю і 
найбільшим наповнювачем бюджету. 
В огляді Ольги БЄЛЬКОВОЇ, голови 
підкомітету Комітету ВРУ з питань 
фінансів, податкової та митної політики, 
проаналізовано основні тренди, які 
матимуть вплив на розвиток енергетики.
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Складність енергетичних ринків полягає в тому, 
що вони зачіпають інтереси безпосередньо кожно-
го громадянина і кожної компанії в Україні, який 
би вид діяльності вона не провадила: чи то фарма-
ція, чи то аграрний бізнес. Сьогодні стає очевид-
ним, що незалежно від політичної риторики однієї 
партії проти іншої більшість депутатів розуміє 
необхідність реформ в енергетиці. По-перше, в 
Україні на ринку електроенергії занадто зношений 
загальний фонд основних засобів, які є неефек-
тивними. Також спостерігаються значні викиди 
в повітря, про що нині людство змушене думати. 
Люди все частіше цікавляться питаннями еколо-
гії, а політики мусять реагувати, зокрема, і на це.  

Важливим кроком для України стало впроваджен-
ня реформ ринку газу. Ми маємо можливість купу-
вати газ на європейських ринках, і це створює нові 
умови для компаній. Також багато вигод отримала 
промисловість, натомість залишається нарікання 
від населення. Газ є одним із компонентів послуги, 

яку люди отримують, проте ве-
личезна частина неефективності 
є саме на боці тих компаній, які 
генерують тепло і доставляють 
його в будівлі.

Поступово ми підходимо до 
моделі, де майже всі розуміють 
необхідність енергоефектив-
ності й посилення інвестицій, 
оскільки найкраще джерело 
енергії – це її збереження і яко-
мога менша витрата. Україна, на 
жаль, досі належить до тих країн, 
у яких найбільше використання 
всіх видів енергії на одиницю 
виробленої продукції. Це озна-
чає, що ми її використовуємо 
недбайливо. І в громадян вини-
кає питання, чому вони повинні 
платити за таку неефективність. 
Це вимальовує певні пріорите-
ти діяльності. На сьогодні вже 
прийнято основні закони щодо 
ринку газу, ринку електроенер-
гії, визначено статус Енергоре-
гулятора. Проте на ринку газу 
залишається обмеження щодо 
населення, на ринку електро-
енергії все ще є крос-субси-
діювання між промисловістю 

ЦІНА ЕНЕРГІЇ

Безумовно, одним з найскладніших аспектів у 
всіх енергетичних ринках є саме ціна енергії, 

яка з економічної точки зори або розвиває 
країну, або руйнує можливість підприємств 
конкурувати на світових ринках і надавати 

доступні послуги всередині країни

і населенням. Сьогодні перед 
Україною стоїть виклик най-
ближчих 5-ти років: поступовий 
перехід до ринкових відносин з 
усіма споживачами енергії.

Разом з тим світ не стоїть на 
місці і вносить свої корективи. 
Появу «зеленої» енергії в Украї-
ні можна вважати позитивним 
трендом. Проте «зелений» та-
риф є фінансовим викликом для 
нашої країни. Цю дилему також 
необхідно вирішувати цивілізо-
вано, щоб не зупинити потоку 
інвестицій, щоб вони були по-
сильні з точки зору їх фінансо-
вого навантаження.

Ще один виклик, з яким укра-
їнці зіткнулися, – це те, що в 
нас велика кількість енергії ге-
нерується невідновлюваними 
джерелами. Вугілля, природний 
газ, нафта, нафтопродукти – це 
все викопні палива, і світ уже 
визнає, що від них треба від-
мовлятися. Не лише тому, що їх 
не вистачає, а й тому, що спосіб 
їх використання, а саме спалю-
вання, фактично призводить до 
накопичення викидів CO2. Ми 
живемо не в ідеальних умовах і 
дуже важко перейти з точки А, 
де ми є сьогодні, до точки С, де 
ми хотіли б бачити використан-
ня «чистої» енергетики. На мій 
погляд, у найближчі 10–20 років 
природний газ замінить більш 
брудне виробництво тепло-
вої енергії на вугіллі. У частині 
транспорту також можуть бути 
зміни разом з електротранспор-
том. Є кілька альтернатив: це і 
метановий транспорт, і на водні. 
Проте такі новітні засоби потре-
бують інвестицій, а також нових 
підходів до їх фінансування і, 
найголовніше, інфраструктури.

Сьогодні в державній полі-
тиці пріоритетом мають бути 
комплексні підходи, які врахо-
вують безпеку постачання усіх 
видів енергії. Далі – їх ціну, 

кліматичний вплив, соціальний вплив, легкість 
доступу населення до цих видів енергії. Потреби 
людства в енергії збільшуватимуться, тому в де-
яких сегментах їх слід оптимізувати. У виробни-
цтві тепла в Україні однозначно є потенціал до 
збереження енергії й доставки її до кожної будівлі. 
Всі політики мають об’єднатися навколо цього пи-
тання і визнати складність кожної проблеми.

Впроваджуючи «зелену» енергетику, існують 
певні труднощі й ключові питання, які потребують 
відповіді: хто має балансувати вироблення енер-
гії в години, коли не виробляється  енергія, яким 
чином енергією торгуватимуть, як її фінансувати-
муть, де саме необхідно купувати, в яких регіонах. І 
ще дуже багато питань стосовно цього сектора сто-
їть і перед Верховною Радою, і перед Регулятором, 
і перед Урядом. Основну програму стратегічних 
змін ВРУ прийняла, але є чимало тактичних змін, 
які надалі Верховна Рада обговорюватиме і спря-
мовуватиме на це увагу. Маю на увазі енергоефек-
тивність, режим фінансування «зеленої» енергії, 
впровадження стимулюючих режимів відмінних 
від «зеленого» тарифу видів енергії, використання 
біоетанолу і біогазу. Це нові теми, які поруч із тра-
диційно відомими, як-от видобуток газу, потребу-
ють уваги й експертизи всіх депутатів.

Важливу роль у цьому питанні відіграє подат-
кова політика, яка є політикою стимулювання 
виробництва власних енергоресурсів. З другого 
боку, податкова політика має місію стимулювання 
виробництва і відновлення справедливості, особ-
ливо коли йдеться про використання природних 
ресурсів, які належать усьому народові, наприклад, 
руда, вугілля чи газ. І саме в частині газовидобув-
ної галузі нам варто пишатися її результатами, бо 
на сьогодні це одна з тих галузей, яка дуже актив-
но наповнює бюджет. Компанії в цій галузі нині 
платять велику частину ренти і є одним із джерел 
фінансування субсидій для населення. Тому подат-
ковий комітет повинен стежити, щоб не було не-
здорових перекосів, стимулювати до переходу на 
чистіші види енергії, разом з тим домагатися спра-
ведливості наповнення державного бюджету, щоб 
з нього фінансувати всі потреби держави.

Податковий комітет повинен стежити, щоб 
не було нездорових перекосів, стимулювати 
до переходу на чистіші види енергії, разом з 
тим домагатися справедливості 
наповнення державного бюджету, 
щоб з нього фінансувати всі 
потреби держави
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Необхідно, щоб запрацювала повноцінна 
біржа, на якій би продавали великі 
об’єми вуглеводнів – нафта, газ, 
конденсат, зріджений газ

Натиснути на газ Окресліть коротко основні 
тренди в газовидобуванні. На-
скільки, за вашими оцінками, 
галузь цікава для інвестицій? 

У цілому газовидобування –  
одна з найцікавіших і найпер-
спективніших галузей для ін-
вестування. Для цього є всі 
складові: і величезний потен-
ціал розвитку, і зрозумілий та 
доволі місткий ринок збуту. Але 
сказати, що в нас стоїть черга з 
іноземних інвесторів, не можна. 
Це зумовлюють як зовнішні, так 
і внутрішні фактори. 

Передусім нинішня ситуація з 
ціною на газ. По суті, це обвал 
ринку. Пов’язаний він насам-
перед зі сланцевою революцією 
в США, тобто появою у вели-
кій кількості нового ресурсу з 
вільною можливістю транспор-
тування в скрапленому стані. 
Таким чином, зараз іде жорстка 
цінова війна за європейський 
ринок, де скраплений газ зі Спо-
лучених Штатів і Катару витіс-
няє російський.

По-друге, цей сезон став для 
нас доволі важким через підго-
товку України і Європи до під-
писання нового транзитного 
газового контракту між нашою 
країною та Росією. В результаті 
маємо рекордну кількість газу 
в газових сховищах і України, 
і Європи. Тепла зима підсилює 
цей тренд. Тому ціни на газ 
упевнено падають. Якщо на піку 
в листопаді 2018 р. вартість газу 
досягала 370 дол. за 1000 м куб. 
(без ПДВ), то зараз 150 дол. за 
1000 м куб. вважається хорошою 
ціною на ринку України. 

Щодо внутрішнього фактора, 
то всі ризики, від яких потерпає 
економіка України, відбивають-
ся і на газовій галузі. Приплив 
інвестицій гальмує низький 
кредитний рейтинг держави, 
відсутність фондового ринку. 
Необхідно, щоб запрацювала 

повноцінна біржа, на якій би продавали великі об’є-
ми вуглеводнів – нафта, газ, конденсат, зріджений 
газ. Сьогодні ми маємо невеличкі біржі, але кіль-
кість заявок з продажу вуглеводнів там неістотна, 
при цьому для учасників вони доволі дорогі. Тобто 
нам потрібен майданчик, де ми зможемо продава-
ти свій продукт швидко і без ускладнень. По суті, 
нам потрібен зрозумілий ринок вуглеводнів. 

Водночас за останні роки галузь змінилась. Які 
зміни, на вашу думку, найбільше вплинули на її 
інвестиційну привабливість?

Справді, останні кілька років для газовидобут-
ку були насичені подіями і, без сумніву, позитив-
ні зміни переважають. Тут можна згадати і запуск 
електронних аукціонів на нові ліцензії, і впрова-
дження стимулюючої ренти для нових свердловин, 
і часткову децентралізацію ренти, і спрощення 
дозвільних процедур, і лібералізацію валютного 
законодавства.

Серед негативних чинників я б виділив не-
стабільність у податковій політиці. Йдеться про 
спроби відмінити стимулюючу ренту. В такому 
капіталомісткому і ризиковому бізнесі, як наш, 
відсутність гарантій – це найгірше. Кожен має ро-
зуміти, на яких умовах інвестувати гроші й на які 
суми повернення можна розраховувати. І лише 
згадка про можливість відміни вагомого драйвера 
розвитку галузі (а стимулююча рента – це суттє-
вий драйвер) є поганим сигналом для інвестора.  

Які наслідки для галузі могла б мати відміна сти-
мулюючої ставки ренти для видобутку газу?

Історія не нова – тож це легко спрогнозувати, 
базуючись на нашому реальному досвіді. Почне-
мо з того, що галузь динамічно росла і розвивала-
ся, але у 2015 р. ми увійшли з удвічі підвищеною 
рентною ставкою. До того ж з’являється постанова 
Кабінету Міністрів, якою всіх великих споживачів  
газу – металургів, енергетиків, хіміків – зобов’я-
зують закуповувати газ у НАК «Нафтогаз». У ре-
зультаті галузь опиняється на межі виживання. По 
інерції ми ще ростемо у 2016 р. (закінчуємо бурін-
ня вже початих свердловин), а в 2017-му відбува-
ється обвал. 

В українській газовидобувній галузі впродовж останніх кількох років відбулася низка 
позитивних змін. Серед основних, мабуть, можна назвати впровадження стимулюючої 
ренти для нових свердловин і запуск електронних аукціонів на ліцензії. Однак 
газовидобування все ще повільно й невпевнено з’являється на радарах інвесторів. 
Чому вони продовжують дивитися на галузь з осторогою і вирішення яких проблем 
дасть поштовх до стрімкого розвитку газовидобування – розповів Олексій ЗАЄЦЬ, 
фінансовий директор групи компаній Smart Energy.
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Обсяг видобутку природного
 газу (млрд м3):

2013

21,5

2014

20,4

2015

19,9

2016

20,1

2017

20,5

2018

21,0

2019

20,7

4,6

Ставка рентної плати зі свердловин: 

приватними
компаніями

усього

4,14,22,8 3,3 3,9 4,421,5
2,8
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Природний газ, до 5 км, старі
Природний газ, понад 5 км, нові

Природний газ, понад 5 км, старі

Ставки рентної плати та обсяг видобутку природного газу в Україні

10
БУРІННЯ ОДНІЄЇ СВЕРДЛОВИНИ ГЛИБИНОЮ 
ПОНАД 5 ТИС. МЕТРІВ 
ОБХОДИТЬСЯ ВІД

МЛН ДОЛ. США

Чергову хвилю росту маємо у 2018 р. після ста-
білізації ренти і введення стимулюючої ставки 
для нових свердловин. Таким чином, збільшення 
податкового навантаження не сприятиме додат-
ковим надходженням до бюджету, адже високі 
рентні ставки призведуть до зменшення обсягів 
буріння і, відповідно, до скорочення об’ємів видо-
бутку. Немає об’ємів – немає ПДВ, прибутку і тієї 
самої ренти. Ще й погіршуємо зовнішньоеконо-
мічний торговельний баланс, оскільки нарощуємо 
імпорт газу. Тому це погана ідея.

Погляньмо на інші статті оподаткування. На-
приклад, які непорозуміння існують нині при 
оподаткуванні прибутку, що виникають унас-
лідок недоліків бухгалтерського обліку?

Галузь має певні традиції, правила, яких дотри-
мується весь світ. З 2013 р. група компаній Smart 
Energy перейшла на МСФЗ. З 1 січня 2018 р. вони 
стали обов’язковими для всієї добувної галузі. 

Але має минути якийсь час, 
щоб усе запрацювало і податко-
ва служба звикла до цього. Плюс 
необхідно імплементувати прин-
ципи МСФЗ в українське подат-
кове законодавство. 

З якими ризиками стикаються 
газовидобувні компанії в разі 
списання/ліквідації неуспішних 
свердловин?

Ліквідація неуспішних або 
аварійних свердловин – іще одне 
болюче для нас питання. Наш 
бізнес високоризиковий. Отри-
мати «суху» (яка не дає газу) або 
аварійну свердловину – це, так 
би мовити, частина нашого опе-
раційного процесу і абсолютно 
нормальна ситуація. Міжнарод-
ні стандарти дозволяють змен-
шувати фінансовий результат, 
враховуючи неуспішні сверд-
ловини. Але коли приходять 
контролюючі органи, завжди ви-
никають питання. Тому цю си-
туацію потрібно також до кінця 
врегулювати. 

Який шлях такого врегулювання ви бачите?
Найоптимальніший варіант – ввести пряму нор-

му в Податковий кодекс, якою передбачити змен-
шення бази оподаткування в разі ліквідації чи 
списання неуспішних або аварійних свердловин. 
Це також стосується і ПДВ на випадок буріння не-
успішних свердловин.

Якби таку норму було прописано в ПКУ, чи впли-
нуло б це на інвестпривабливість галузі?

Звичайно, це визначення дасть інвесторам певні 
гарантії і зробить галузь більш привабливою з точ-
ки зору капіталовкладень.

Впровадження яких фінансових інструментів до-
помогло б наростити видобуток?

Роки три тому подібне питання викликало б лише 
усмішку, адже ми не могли спокійно купити валюту 
під свої контракти – про які фінансові інструмен-
ти могло йтися? Однак зміни останніх років доз-
воляють уже серйозно говорити про використання 
фінансових інструментів у нафтогазовидобутку. 
Проте при розгляді цього питання треба врахо-
вувати, що галузь капіталомістка. Буріння однієї 
свердловини глибиною понад 5 тисяч метрів обхо-
диться від 10 млн дол. А якщо потрібно будувати 
установку комплексної підготовки газу, підключа-
тися до магістрального газопроводу, то початкові 

вкладення в буріння декількох 
свердловин та інфраструкту-
ри сягають 30–35 млн дол. Хто 
готовий в Україні фінансувати 
подібні проєкти? Такою ліквід-
ністю, можливо, і володіє перша 
десятка найбільших українських 
банків. Але вони обмежені ви-
могами регулятора: норматив на 
одного позичальника, норматив 
на групу інсайдерів тощо. Тобто 
залучати кошти всередині краї-
ни практично неможливо. Плюс 
для банків завжди потрібна за-
става. А що ми можемо запропо-
нувати? Ми маємо свердловини, 
трубопроводи і ліцензії. Одне 
без одного вони нічого не варті. 
Інша річ, якби можна було від-
чужувати ліцензії, зокрема зда-
вати їх у заставу в банк разом з 
майновим комплексом. Це вже 
рух уперед. Маленькі компанії 
змогли б залучати кошти, розви-
ватися і нарощувати видобуток.

Розмову вела
Марія ДАНЮК



СТАБІЛЬНІСТЬ –
визначний фактор 
у прийнятті рішень

З якими підсумками газовидо-
бувна галузь увійшла в 2020 р.?

У 2019 р. зростання незалеж-
ними видобувниками становило 
5,05%, порівняно з 2018 р., і до-
сягло рекордних 4,6 млрд кубо-
метрів газу.  

Таких результатів вдалося 
досягнути насамперед завдяки 
впровадженню стимулюючо-
го оподаткування для буріння 
нових газових свердловин, що 
почало діяти з 1 січня 2018 р. За 
два роки дії цієї норми було за-
кладено понад 200 свердловин, 
третину з яких пробурили саме 
приватні газовидобувники. 

Варто зазначити, що ріст 
газовидобутку незалежними 
компаніями відбувався за не-
сприятливих умов у світі, які 
пов’язані із суттєвим падінням 
ціни на газ (зменшення досягло 
десятирічного мінімуму). 

Які результати нафтогазових 
аукціонів і конкурсів УРП?

Минулий рік став зна-
ковим для індустрії саме 
завдяки нафтогазовим аукці-
онам і конкурсам. У резуль-
таті проведення п’яти раундів 

Другий рік поспіль спостерігається 
позитивна тенденція щодо збільшення 
обсягів газовидобутку незалежними 
компаніями. Що спонукає інвесторів 
вкладати кошти в індустрію, – 
в інтерв’ю з Артемом ПЕТРЕНКОМ, виконавчим 
директором Асоціації газовидобувних 
компаній України.

торгів на платформі ProZorro. Продажі було реалі-
зовано 19 спецдозволів на користування надрами: 
14 придбала компанія «Укргазвидобування», один 
викупив словацький інвестор Naft a, інші чотири – 
вітчизняні незалежні підприємства. 

Окрім аукціонів, минулого року було виставле-
но 13 блоків на конкурси з укладання угод про роз-
поділ продукції (УРП). Переможців 9-ти конкурсів 
уже затвердив Уряд, серед них є вітчизняні й іно-
земні інвестори з Канади та США. Наразі триває 
процес погодження текстів угод. Нагадаю, що міні-
мальні зобов’язання газовидобувних підприємств 
протягом перших п’яти років передбачають інвес-
тування 430 млн доларів США та буріння майже 
40 свердловин. За оптимістичним сценарієм об-
сяги інвестицій можуть сягнути 1,5 млрд доларів 
США.

Також минулого року на конкурс УРП вистави-
ли шельфову ділянку «Дельфін», але згодом ска-
сували його проведення. Асоціація неодноразово 
наголошувала, що конкурс не відповідав міжна-
родним стандартам, був організований поспіхом, 
термін подання заявок штучно скоротили до двох 
місяців, що катастрофічно мало для такого проєк-
ту. До того ж усе це відбувалося в період політичної 
турбулентності. Ми раді, що Уряд прислухався до 
нас і прийняв рішення про скасування конкурсу. 
Наразі ми очікуємо на оголошення нового конкур-
су, не виключено, що шельфовий блок може бути 
поділений на кілька менших площ. 

На початку лютого 2020 р. стали відомі назви 
компаній, які подали заявки на конкурси УРП по 
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3-х  ділянках. Серед претендентів – вітчизняні під-
приємства «Укргазвидобування» (заявка в парт-
нерстві з канадською компанією Vermilion Energy)  
і ДТЕК Нафтогаз, а також іноземні інвестори з 
Великої Британії та Центральної Європи. Протя-
гом двох місяців Міжвідомча комісія має оцінити 
пропозиції претендентів, обрати переможців і ре-
комендувати їх для затвердження Кабміну. 

Якою є модель УРП?
Конкурс на укладання угод про розподіл про-

дукції – це інструмент держави для вибору най-
оптимальнішого інвестора із чітко встановленим 
переліком його зобов’язань щодо програми ро-
біт, інвестицій та частки держави в прибутковій 
продукції. На відміну від аукціону, де спецдозвіл 
видають на 20 років, угоду укладають на 50 років. 
Як правило, на конкурси виставляють більші за 
розмірами площі, такі проєкти є складнішими в 
розробці й потребують значних інвестицій. Угода 
передбачає, що інвестор віддає частину видобу-
тої продукції державі. Тобто якщо за звичайних 
ліцензійних умов компанія видобуває природний 
газ, сплачує податки і 100% продукції реалізовує 
для отримання прибутку, то на умовах УРП – ча-
стина продукції (в грошовому або натуральному 
еквіваленті) йде державі. 

Уряд визначив, що згідно з конкурсними умо-
вами частка держави в прибутковій продукції не 
може бути менше 11%. Але який це буде відсоток –
пропонує сам інвестор. Чим цікавіша пропозиція 
і кращі умови по програмі робіт та інвестиціях, 
той і стає переможцем конкурсу. Бо ж для держа-
ви найголовніше отримати максимальний дохід і 
збільшити газовидобуток. 

Якщо подивитися на заявки переможців 9-ти 
конкурсів, то пропоновані ними відсотки, які пе-
редаватимуться державі, є вищими від установле-
них і сягають від 12% до 35% залежно від ділянки. 

Над якими ініціативами ви працюватимете у 
2020 р.?

Зараз триває активна робота над написанням 
Нового кодексу про надра. Як ви знаєте, у грудні 
Президент підписав указ, згідно з яким нова ре-
дакція Кодексу має бути підготовлена в шестимі-
сячний термін. Над проєктом працює консорціум 
європейських компаній за активної участі Асо-
ціації, Держгеонадр, Мінекоенерго,  профільних 
служб і бізнес-спільнот. Оновлення Кодексу вже 
давно на часі. Документ має відповідати кращим 
міжнародним практикам і об’єднувати всі питан-

ня надрокористування задля їх 
ефективного використання. 

Також є низка урядових іні-
ціатив, які мають сприяти роз-
витку галузі, залученню нових 
інвесторів і збільшенню газови-
добутку. Йдеться про забезпе-
чення максимальної прозорості, 
зокрема в процедурі проведення 
конкурсів УРП та обранні пере-
можців. Ми всіляко підтримує-
мо таку ідею. 

Окрім того, є напрацьований 
законопроєкт щодо боротьби з 
так званими «сплячими» ліцен-
зіями. Асоціація завжди підтри-
мувала ефективне використання 
українських надр, але до вирі-
шення цього питання потрібно 
підходити більш комплексно, 
щоб у результаті не постражда-
ли добросовісні інвестори. Не 
можна ототожнювати інвесто-
рів, які вкладають кошти в газо-
видобуток і сплачують податки,  
із недобросовісними, які отри-
мували спецдозволи в більшості 
випадків для спекулятивних ці-
лей, навіть не збираючись роз-
робляти площі. 

Також газовидобувники звер-
тають увагу на гостру проблему, 
що пов’язана з отриманням зе-
мельних ділянок для видобутку 
вуглеводнів. На жаль, компанії 
(як приватні, так і державні) все 
частіше стикаються з недобро-
совісними землекористувачами, 
які блокують доступ до ділянок 
надр. 

Які економічні настрої бізнесу 
ви спостерігаєте?

Бізнес підтримує ті реформи, 
які спрямовані на розвиток газо-
видобувної індустрії. Ключовим 
для інвесторів є стабільність по-
даткової політики, незмінність 
правил гри та рух на досягнення 
енергонезалежності.  

Розмову вела
Марія ДАНЮК
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Для забезпечення 
споживачів якісним 
пальним за кращою 
ціною ринок повинен 
бути вільним і 
конкурентним без 
штучних обмежень 
та перешкод

«В України є 
потенціал для 

зниження і ризики 
для підвищення цін 

на паливо»
Неля ПРИВАЛОВА, 

президент Нафтогазової асоціації України

Рік тому в Україні налічувалося близько 1500 заправних стан-
цій, які працювали з грубим порушенням чинного законодав-
ства. На сьогодні таких зафіксовано трохи більше як два де-
сятки. Що дало такий результат?

Справді в Україні набула критичних обсягів нелегальна тор-
гівля пальним через нелегальні АЗС, котрі працювали без 
реєстрації суб’єктів господарювання, не дотримувалися правил 
будівництва, не сплачували податків, не оформлювали найма-
них працівників, не мали касових апаратів. Я вже мовчу про си-
туації з порушенням правил техніки безпеки – коли такі станції 
просто вибухали. Тіньові гравці спотворили конкуренцію на 
ринку. Ринок фактично не розвивався. Загалом від такого тіньо-
вого бізнесу держава недоотримувала близько 10 млрд гривень 
до бюджетів усіх рівнів. Нафтогазова асоціація України, запози-
чивши європейський досвід, створила і презентувала інтерак-
тивну карту (https://perevirazs.info), на якій позначали об’єкти 
роздрібної торгівлі пальним, що працюють з грубими пору-
шеннями законодавства. Її наповнювали небайдужі громадяни, 
журналісти, експерти ринку, ініціативні групи. Цей публічний 
ресурс дозволив проінформувати суспільство і органи влади 
про масштаби нелегальної  торгівлі пальним і місця їх розташу-
вання в розрізі регіонів.

Тобто розпочали із самих «низів»?
Не зовсім так. Ми діяли системно і комплексно. Паралельно 

ми ініціювали реформу адміністрування паливного ринку. Вона 
полягала в запровадженні ліцензування діяльності з вироб-
ництва, зберігання, оптових і роздрібних продажів пального, 
модернізації існуючої раніше системи електронного адміністру-
вання  реалізації пального та запровадженні абсолютно нової 
системи контролю фактичного обігу і залишків пального на 
НПЗ, нафтобазах, АСЗ та у великих промислових споживачів 
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пального. Крім цього, було вве-
дено контроль цільового вико-
ристання авіаційного пального 
і нові санкції (штрафи, арешт, 
конфіскацію) для нелегалів. 

Ці реформи дали законодавче 
підґрунтя для того, щоб контро-
люючі і правоохоронні органи 
влади мали потужний законо-
давчий інструмент боротьби з 
нелегальним сегментом палив-
ного ринку. 

Масштабні за кількістю пе-
ревірки правоохоронними та 
контролюючими відомствами 
розпочалися після того, як Пре-
зидент і Прем’єр-міністр напри-
кінці грудня надали доручення 
щодо ліквідації тіньового сег-
мента паливного ринку. Після 
цього на базі всіх облдержадмі-
ністрацій було створено міжві-
домчі робочі групи, до складу 
яких включили представників 
правоохоронних і контролю-
ючих органів влади, а також 
представників Нафтогазової 
асоціації України.

Чи був опір?
Усі АЗС, які позначені на 

карті, перевірили контролюючі 
і правоохоронні органи. В ре-
зультаті частину нелегальних 
АЗС демонтували правоохорон-
ні органи, частина сама пішла з 
ринку. Зараз на карті маємо ще 
23 об’єкти, які потребують пе-
ревірки. Також було виявлено 
АЗС, які отримали ліцензії, але є 
підозра, що це зроблено шляхом 
підробки дозвільних докумен-
тів. Тому такі об’єкти ідентифі-
ковані і розпочалися перевірки 
на наявність у них справжніх 
документів, що дають право на 
отримання ліцензій. Після вста-
новлення фактів фальсифікацій 
їх ліцензії повинні бути анульо-
вані та застосовані санкції. Як 
бачимо, на сьогодні маємо перші 
позитивні результати. 

Чи продовжуватимете таку діяльність?
Безумовно. Ми щотижня моніторимо ситуацію 

в регіонах, надаємо зворотний зв'язок до Кабмі-
ну, контролюючих і правоохоронних органів вла-
ди. Зазначу, що багато учасників тіньового ринку 
закрилося, бо вони не мали ліцензій, а зараз че-
кають, що хвиля мине, і вони знову налагодять 
роботу. Проте ми продовжимо стежити за ситу-
ацією й інформувати органи влади про динаміку 
боротьби з нелегальним сегментом на нафтогазо-
вому ринку. Також спостерігаємо за притягненням 
до відповідальності міні НПЗ, які виготовляють 
пальне із сировини невідомого походження і про-
дають у вигляді різних фракцій без сплати акциз-
ного податку. 

«Укртатнафта», «Укргазвидобування» і «Укр-
нафта» подали спільну заяву в МЕРТ про необ-
хідність введення мита на імпорт дизпалива і 
зрідженого газу з РФ. Яка позиція Асоціації щодо 
можливого введення мита?

Асоціація аналізувала цю ініціативу, і ми вважа-
ємо, що запровадження такого мита призведе до 
підвищення роздрібних цін для кінцевих спожива-
чів. Окрім того, це додаткове навантаження на еко-
номіку України – за нашими розрахунками воно 
становитиме щонайменше 11 млрд гривень на рік. 

Країна вже має досвід запровадження мит на 
імпорт пального. Мита були введені на імпорт 
пального з одного джерела, проте ціни підняли всі 
без винятку постачальники. Нагадаю, що минуло-
го літа були введені мита на постачання дизелю 
і СУГ по трубопроводу, після чого підняли ціни 
усі іноземні постачальники, а потім і національні 
виробники, які не мали жодного відношення до 
трубопроводу. 

Ми впевнені, що для забезпечення споживачів 
якісним пальним за кращою ціною ринок повинен 
бути вільним і конкурентним без штучних обме-
жень і перешкод. Що стосується підтримки на-
ціональних виробників, то цього можна досягти 
шляхом збалансованого податкового навантажен-
ня на різні види моторних палив.

Київська, Дніпропетровська, Івано-Франків-
ська, Львівська області виявилися в лідерах 
за кількістю нелегальних АЗС, але ці області 
також стали лідерами і по кіль-
кості демонтованих таких АЗС

Як оцінює такі ініціативи керівництво держави?
Вище керівництво держави приділяє значну 

увагу рівню цін на пальне для громадян і не за-
цікавлене в їх піднятті. Тому така ініціатива йде 
всупереч позиції держави, оскільки не дозволить 
утримати ціни на нинішньому рівні. Адже це фі-
нансове навантаження і на пересічного спожи-
вача, і на промисловість, і на агрокомплекс, і на 
перевізників, а також збільшення витрат бюджету 
на оборону, поліцію, аварійно-рятувальні та інші 
служби. Враховуючи, що вартість пального знач-
ною мірою впливає на вартість товарів і послуг, це 
може викликати ланцюгову реакцію і як наслідок –  
збільшення інфляції. 

Які негативні ринкові чинники, що перешкоджа-
ють подальшому падінню роздрібних цін на наф-
топродукти, ви спостерігаєте?

Тут ціла низка чинників. Приміром, той же роз-
мір акцизу, який зафіксований у євро і на який 
впливає курс гривні. Інший чинник – світові ціни 
на нафту. Також важливим є вартість логістичних 
витрат залежно від джерела постачання. Серед 
чинників можна назвати і вартість еквайрингу, 
який сплачується при продажах пального на АЗС, 
коли покупці розраховуються за допомогою пла-
тіжних карток. Обсяг безготівкових розрахунків 
за пальне через мережі АЗС за останні 10 років 
суттєво збільшився, легальні мережі АЗС загалом 
підтримують позицію держави щодо переведен-
ня готівкових розрахунків у безготівкові. Вони 
облаш тували всі АЗС платіжними терміналами і 
надають повний сервіс для клієнтів. Але вартість, 
яку вони сплачують за цю послугу, є занадто ве-
ликою, і вона збільшує ціни для споживачів. В 
Україні вартість такої послуги вдвічі, а то й утри-
чі перевищує європейський рівень. Для вирішен-
ня цього питання ми пропонували використати 
досвід Європи і на законодавчому рівні встанови-
ти максимальну межу вартості еквайрингу, який 
може бути застосований в Україні. А це могло би 
бути джерелом для зниження вартості пального в 
роздрібних мережах. 

І яке рішення прийняли після порушення цього 
питання?

Це питання стоїть доволі гостро не тільки для 
паливного ринку, а й для інших роздрібних ринків. 
Ми порушували його на зустрічі з Президентом, 
Прем’єр-міністром, міністром економіки. Нам 
пообіцяли сформувати власне бачення, як можна 

вирішити цю проблему. Тому 
потенціал для зниження цін на 
паливо в України є. 

На якій роботі фокусувати-
меться Асоціація у 2020 р.?

Продовжимо відстежувати 
динаміку обсягу тіньового сег-
мента і боротьбу органів влади 
зі схемами на паливному ринку, 
щовикористовують для мінімі-
зації сплати ПДВ. 

Також сприятимемо органі-
зації в державі контролю якості 
пального для кінцевого спожи-
вача, адже в останні роки кон-
троль за тим, що продають 
споживачеві, практично відсут-
ній.  Асоціація запропонувала 
свою модель контролю якості 
палива, на кшталт, як це пра-
цює в Європі. Ця комбінована 
модель передбачає проведення 
лабораторних досліджень не 
тільки з боку державного органу, 
а із залученням акредитованих 
лабораторій, які перебувають у 
державній або приватній влас-
ності. Така модель діє в інших 
країнах, і вона, на наше пере-
конання, могла б працювати і 
в Україні. З урахуванням того, 
що більшість легальних гравців 
нафтогазового ринку має такі 
акредитовані лабораторії, вони 
могли б на платній основі нада-
вати послуги і органам влади та 
контролю.  Окрім того, в цьому 
році ми плануємо розробити 
концепцію ефективних регуля-
цій з будівництва, реконструкції 
й експлуатації паливної інфра-
структури, оскільки нині діючі 
стандарти є дещо застарілими. 

Не боїтеся змагатися з по-
тужними гравцями тіньового 
ринку?

Публічність і прозорість – ось 
найкращий захист, який змен-
шує такі ризики.

Розмову вела Марія ДАНЮК



ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ
ІІ частина

практичний аспект
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ЕНЕРГЕТИКА І ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
У частині екологічної проблематики важливим 

досягненням стало схвалення Концепції реалі-
зації державної політики у сфері промислового 
забруднення. Водночас практичне втілення Націо-
нального плану скорочення викидів від великих 
спалювальних установок (НПСВ) ще не розпочало-
ся. Внесені зміни лише відкладають у часі виконан-
ня екологічних заходів і не вирішують головного 
завдання – створення й запровадження практич-
них фінансових механізмів реалізації НПСВ.

Підсумовуючи 2019 р. та беручи до уваги нещо-
давно ініційований Урядом проєкт Концепції «зе-
леного» енергетичного переходу України до 2050 р. 
(далі – Концепція), на нашу думку, насамперед 
необхідно провести досконалу «діагностику» по-
точного стану і проблем енергетичного сектора, 
проаналізувати причини недосягнення окремих 
цільових показників ухваленої Урядом у 2017 р. 
Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. 
та розробити уточнений план її виконання. Разом 
з тим сьогодні передусім не вистачає комплексної 
оцінки ситуації в енергетичній сфері для напра-
цювання збалансованих рішень з метою усунення 
диспропорцій на енергетичних ринках України та 
створення інвестиційно привабливих умов для по-
кращення енергетичної інфраструктури, зокрема 
мережевого господарства. 

Лише на основі такого комплексного аналізу 
можливе визначення справжніх, а не псевдоцілей 
і пріоритетів розвитку вітчизняної енергетики та 
суміжних галузей. На цьому тлі вбачається, що за-
пропонований Міністерством енергетики та захи-
сту довкілля України проєкт Концепції є спробою 
пролонгувати часові горизонти існуючої енерге-
тичної стратегії, але водночас він виглядає ще за-
надто недосконалим для того, щоб бути ухваленим 
без належного доопрацювання.

У проєкті Концепції зазначено, що визначаль-
ною ціллю для України має стати зменшення ви-
кидів парникових газів з тим, щоб забезпечити 
перехід до кліматично нейтральної економіки у 
2070 р. (тобто на період, який  далеко за межа-

ми часового горизонту самої 
Концепції). 

Згідно з останнім опублі-
кованим у 2019 р. щорічним 
Національним кадастром ан-
тропогенних викидів із джерел 
та абсорбції поглиначами пар-
никових газів в Україні за 1990–
2017 рр., наданим Секретаріатом 
Рамкової конвенції ООН про 
зміну клімату, за вказаний пе-
ріод викиди парникових газів 
в Україні знизилися на 65% по-
рівняно з базовим 1990 р. А з 
урахуванням тенденції знижен-
ня обсягів парникових газів, що 
становлять за останні 10 років 
близько 3% в рік, то на початок 
2020 р. Україна, за нашими оцін-
ками, викидає парникових газів 
лише в обсягах не більше 29% 
від рівня 1990 р. Наразі такий 
показник скорочення викидів 
парникових газів порівняно з 
базовим 1990 р., який демон-
струє Україна головним чином 
через деіндустріалізацію еко-
номіки, для більшості країн ЄС 
є просто недосяжним. Разом з 
тим слід відзначити, що Україна 
має вкрай низьку енергоефек-
тивність і високу вуглецеємність 
ВВП. Ці показники, відповідно, 
втричі і вдвічі гірші за середні 
показники ЄС, що спричинено 
не стільки високими обсягами 
викидів парникових газів чи 
витрат енергії, скільки низь-
ким показником ВВП України. 
І за такі «досягнення» Україна 
продовжує платити високу сус-
пільно-економічну ціну, яка про-
являється: в низькому питомому 

СТАН ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Як відомо, вугільна промисловість 

України перебуває в кризовому стані 
й очікує вжиття дієвих заходів із за-
безпечення соціального захисту шах-
тарів. За відсутності належної уваги і 
послідовних дій Уряду та відповідних 
центральних органів влади до існую-
чих проблем такий важливий сектор 
економіки держави, як вугільна галузь, 
нині занепадає. Аналізуючи концеп-
цію «зеленого» енергетичного перехо-
ду України до 2050 р., треба розуміти, 
що нині вугледобувні підприємства 
є бюджетоутворювальними підпри-
ємствами регіонів саме там, де вони 
розміщені. Зважаючи на це, виникає 
питання, яка подальша доля тисячі 
працівників вугледобувної галузі та їх-
ніх родин.  

Ми розуміємо, що протягом наступ-
них років держава повинна перейти до 
відповідної «зеленої концепції», яку 
запроваджують у всіх країнах Європи, 
проте виникає питання  нашої «Енер-
гетичної безпеки та незалежності дер-
жави», куди далі ми рухаємось? При 
тих загрозах,  які є наявними сьогодні 
з боку РФ,   вугілля є і буде основним 
балансом між газом (ціни якого ко-
ливаються) та «зеленою» енергети-
кою (котра є не завжди ефективною в 
залежності від пори року та погодніх 
умов).

«Зелена» енергетика VS 
вугільна промисловість

Михайло БОНДАР, 
народний депутат України 8-го і 9-го 
скликань, голова підкомітету з питань 
вугільної промисловості Комітету з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг 
Верховної Ради України, 
голова МФО «Енергетична незалежність 
та безпека України»

ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ
Сьогодні кожна країна ЄС має свою прак-

тику щодо декарбонізації енергетики – це 
біо паливо, газ, «зелена» енергетика. Адже в 
країнах ЄС ще не остаточно прийнято кон-
кретну стратегію щодо переходу на більш аль-
тернативні джерела енергії. Це зумовлено тим, 
що Центральна і Східна Європа мають значну 
частку вугілля у національних енергобалансах. 
Наприклад, Польща, де виробництво енергії 
за рахунок вугілля сягає понад 80%. Тому цю 
практику можна застосувати, скажімо, до при-
родного газу як ефективної заміни вугілля при 
генерації електроенергії, а газорозподільчі сіт-
ки будуть більш ефективною транспортною 
інфраструктурою, та до інших альтернативних 
джерел енергії. Також потрібно враховувати, 
що ЄС може адаптуватися до нових реалій 
енергетичного ринку і в перспективі включи-
ти в це поняття водень, адже його суміш разом 
із газом дає більше тепла й екологічності, ніж 
звичайний природний газ.

СИТУАЦІЯ ІЗ ЗАПАСАМИ ВУГІЛЛЯ 
Щодо ситуації із запасами вугілля, наразі 

вона є справді жахливою, адже імпорт вугілля 
з РФ триває, що призводить до занепаду влас-
них вугледобувних підприємств, зокрема дер-
жавних. Відповідно, вугільна продукція разом 
з імпортом електроенергії перебуває на скла-
дах, бо генеруючі компанії зменшили вироб-
ництво власної електричної енергії, що завдало 
суттєвої шкоди реалізації вугільної продукції і 
роботі вугледобувних підприємств у цілому.
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показнику ВВП на одного жите-
ля країни; в погіршенні структу-
ри промислового виробництва, 
зокрема, занепаді машинобуду-
вання, яке мало б створювати 
продукти з високою доданою 
вартістю; в низьких стандартах 
якості життя і в катастрофічній 
депопуляції населення країни. 

Іще одним показником, який 
підтверджує сумнівність такої 
цілі, є порівняння показників 
викидів парникових газів у де-
яких країнах ЄС і України на од-
ного мешканця.

Дані графіка свідчать, що пи-
томі викиди парникових газів в 
Україні  у 2018 р. були набага-
то нижчі, ніж у більшості країн 
ЄС, що аналізуються. Зокрема, 
порівняно з: Німеччиною – на 
78%,  Польщею – на 71%, Сло-
ваччиною –  на 27%. Але уряди 
цих країн не ставлять вирішення 
проблеми викидів парникових 
газів у пріоритет над проблемою 
економічного зростання своїх 
країн. І це не дивно, бо уряди 
цих країн турбуються і про еко-
номічне благополуччя громадян, 
і про їхнє фізичне здоров’я, бо 
непоправно шкодять здоров’ю 
людини не парникові гази, а такі 
шкідливі викиди в атмосферне 
повітря, як оксиди сірки, азоту, 
пилу, концентрація яких у зоні 
джерел викидів в Україні через 
неефективні й застарілі очисні 
засоби зазвичай у десятки разів 
перевищує відповідні показни-
ки ЄС. 

На другому графіку наведено 
дані ВООЗ ООН за 2016 р. про 
кількість смертельних випадків 
унаслідок забруднення призем-
ного шару атмосферного повіт-
ря на 100 тис. населення. За цим 
показником, на жаль, Україна 
демонструє найгірші результати: 
у 2,7 рази від Німеччини, у 2,3 – 
від Словаччини, в 1,6 – від Поль-
щі та в 1,5 – від Румунії.

Викиди парникових газів на одного жителя,  
т/рік

За даними Євростату, Держстату України, Міністерства енергети-
ки та захисту довкілля України
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відповіді на питання соціальної адаптації мешкан-
ців міст атомників України, населення кожного з 
яких нараховує десятки тисяч, у разі закриття по-
тужностей АЕС. Такий підхід принаймні окреслює 
перспективу стагнації й занепаду української ядер-
ної енергетики, яка сьогодні є найбільш техноло-
гічно розвинутою, економічно конкурентоздатною 
й до того ж нейтральною до викидів парникових і 
шкідливих газів. Ядерна енергетика сьогодні є ба-
зовою для України не лише в плані формування її 
енергетичного балансу, а і як замовника продукції 
складного машинобудування та новітніх техноло-
гій і відповідних сервісів. Разом з тим у країнах, 
що аналізуються (крім Німеччини та України), 
за останні три роки спостерігається більш-менш 
рівномірний розвиток потужностей як ВДЕ, так і 
традиційної енергетики, а в таких сусідніх країнах 
ЄС, як Румунія, Польща, Словаччина, частка ВДЕ 
навіть дещо знизилася. Це означає, що уряди сусід-
ніх країн ЄС усе ж зуміли віднайти важливий ба-
ланс підтримки розвитку всіх видів генерації, чого, 
на жаль, поки що не досягнуто в Україні в рамках 
спотвореного функціонування нової моделі ринку 
електроенергії.       

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
Висуваючи ідеї, якою має бути енергетика Украї-

ни аж в 2050 р., Уряд у поточній діяльності неначе 
забув про вирішення по-справжньому надзвичай-
но актуальної української проблеми – модерні-
зації енергомереж. Адже саме від стану останніх 
залежить якість і можливість безперервного енер-
гопостачання для споживачів, відтак – їхні без-

пека та добробут, а також 
енергоефективність у цілому 
через зменшення втрат під час 
транспортування енергоресур-
сів. Натомість, порівнюючи по-
казники якості енергетичних 
мереж, зокрема мережі елек-
тропостачання, слід визнати, 
що Україна в останні 3 роки 
не демонструє суттєвого про-
гресу. Так, показник середньої 
тривалості непланових перери-
вань у постачанні електроенер-
гії (SAIDI) в Україні всі ці роки 
коливається біля позначки 700 
хвилин на одного абонента в 
рік, що в 46 разів гірше, ніж у 
Німеччині, більш ніж у 8 разів 
гірше, ніж у Словаччині, майже 
в 4 рази гірше, ніж у Польщі, та 
в понад 2 рази – від показни-
ка Румунії. Тому закономірно 
виникає питання, на базі яких 
електромереж Уряд хоче впро-
ваджувати «smart grids», якщо 
їх поточний технічний стан на-
стільки жахливий? До того ж в 
Україні наразі ще й відсутній 
суцільний облік природного 
газу, теплової енергії, без чого 
нереально встановити, на якій 
стадії відбуваються найбільші 
втрати цих енергоресурсів. Та-
ким чином, акценти на пробле-
мі підвищення технічного рівня 
енергомереж, як у поточній ро-
боті Уряду, так і в Концепції, ма-
ють бути значно посилені.

ПРОГНОЗИ 
З тексту оприлюдненого про-

єкту Концепції, а також най-
більш імовірного наразі формату 
«відкриття» ринку земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня ми поки що бачимо Украї ну у 
2050 р. такою:

• населення країни – близько 
30 млн з аномальною перевагою 
людей старшого і похилого віку 

Частка ВДЕ у структурі виробленої 
електроенергії, %

За даними Євростату, Держстату України, Міністерства енергети-
ки та захисту довкілля України
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У проєкті Концепції зовсім не сказано, як Украї-
на має вирішувати це питання. Натомість візія 
повністю позбавитися від вугільної генерації знач-
ною мірою послаблятиме в Україні й так доволі 
слабкі стимули в необхідності модернізації очис-
них засобів вугільних ТЕС, особливо в умовах 
точної часової невизначеності закриття вугільних 
блоків, і навіть тоді, коли перспектива їх закриття 
буде занадто віддаленою. При цьому весь час до 
виведення з експлуатації таких об’єктів населення 
України й надалі продовжуватиме хворіти та вми-
рати внаслідок забруднення атмосферного повітря 
непарниковими газами і пилом.  

Проєкт Концепції зазначає, що Україні еконо-
мічно доцільно до 2050 р. досягти 70% частки ВДЕ 
у виробництві електроенергії. Також цей проєкт 
передбачає значне скорочення частки ядерної 
енергії у 2–2,5 рази: з теперішніх стабільних понад 
50% до 20–25% у 2050 р. Проєкт Концепції не дає 
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в структурі демографічної популяції, у містах про-
живає близько 70% мешканців;

• питомий ВВП на одного жителя країни за па-
ритетом купівельної спроможності в цінах 2010 р. 
збільшиться приблизно в 4 рази й досягне рівня 
близько 12 тис. $ (для порівняння цей показник у 
2018 р. був: у Німеччині – 47,5 тис. $, у Польщі –  
16,7 тис. $, у Словаччині – 20,6 тис. $, Румунії –  
11,5 тис. $, в Україні – 3,1 тис. $);

• основа економічного устрою країни – вели-
котоварне сільськогосподарське виробництво, 
головним чином рослинництво і певною мірою 
тваринництво. Сільськогосподарська діяльність 
базується на приватній формі власності на землю 
великих землевласників;

• на основі сільського господарства добре роз-
винута переробна діяльність, головним чином для 
забезпечення внутрішніх потреб країни, а також 
виробів з довготривалим строком зберігання –  
на експорт. Решта сільськогосподарської про-
дукції експортується у вигляді напівфабрикатів і 
сировини;

• великотоварне сільськогосподарське вироб-
ництво спонукатиме розвиток технологій і ви-
робництв з утилізації його відходів, зокрема, 
потужностей з виробництва електричної енергії і 
тепла на основі використання біомаси, а також ви-
робництва біодизелю і біоетанолу, в основному для 
їх використання у тому ж сільському господарстві; 

• площа лісів у кращому разі може збільшитися 
лише за рахунок заліснення Нижньодніпровських 
пісків, але, цілком ймовірно, залишиться на рівні 
показника 2020 р., оскільки зростаюча конкуренція 
за земельні площі з боку сільськогосподарського 

виробництва (без відповідного 
адміністративного втручання) 
не сприятиме лісорозведенню;

• у зв’язку з поступовим ви-
веденням з експлуатації всіх 
вугільних ТЕС і 50% потужнос-
тей АЕС, чисельність населення 
шахтарських міст і поселень, 
містечок енергетиків при ТЕС 
скоротиться на 80%, а міст атом-
ників – на 50–60%;

• у зв’язку з невизначеністю 
чітких строків закриття кон-
кретних блоків вугільних ТЕС, 
їх експлуатація може продовжу-
ватися кількома етапами – що-
разу на період 3–5 років, при 
цьому економічні стимули для 
оновлення очисних засобів за-
лишатимуться слабкими; 

• закриття ТЕС і 50% потуж-
ностей АЕС зрештою знизить 
попит на продукцію високо-
технологічного енергетичного 
машинобудування, а також на 
відповідні кадри, що спонука-
тиме перепрофілювання та/або 
скорочення відповідних маши-
нобудівних виробництв і освіт-
ніх програм;

• зниження рівня концентра-
ції виробництва електроенергії 
і тепла призведе до зменшення 
обсягів централізованого тепло-
постачання, натомість розвива-
тимуться системи автономного 
опалення на біомасі  та електро-
опалення на основі електроенер-
гії з ВДЕ;

• електротранспортні засоби 
домінуватимуть у вантажних 
і пасажирських перевезеннях, 
техніка з двигунами внутрішньо-
го згоряння застосовуватиметь-
ся в сільському господарстві на 
основі використання біодизелю 
і біоетанолу.

Світлана ЧЕКУНОВА,
Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО,

Максим БІЛЯВСЬКИЙ
та Віктор ЛОГАЦЬКИЙ,

Центр Разумкова
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Газові індикатори

Європейські принципи роботи –  
це бронювання потужностей 

безпосередньо в оператора ГТС, 
а не у посередника, яким зараз є 

«Нафтогаз» між «Газпромом»  
і оператором ГТС

Які основні тенденції на ринку газу у 2019 р. ви б 
назвали?

Якщо проаналізувати баланс споживання газу 
у 2019 р. в Україні, то порівняно з минулим ро-
ком споживання впало на 8%. Це сталося внас-
лідок зменшення споживання газу населенням 
(14–15%) і спаду промислового виробництва, а 
саме зменшення споживання газу металургійними 
і хімічними підприємствами. Споживання газу є 
індикатором того, як працює промисловість.

Порівняно з попередніми роками значно зни-
зилася ціна ресурсу, приблизно втричі. Причина 
цього – як об’єктивні фактори, так і суб’єктивні. 
Об’єктивні – світові тенденції на енергетичних 
ринках, поставка американського LNG, відкриття 
багатьох нових транспортних коридорів, які мо-
жуть постачати газ, і це все впливає на зменшен-
ня ціни ресурсу. Тому бізнес має прогнозувати і 
розуміти ризики ціноутворення, оскільки цей ре-
сурс може закуповуватися і наперед. Але це, так би 
мовити, плюси і мінуси конкурентного ринкового 
середовища.

Чи вплинуло зниження ціни ресурсу на 
компанії-трейдери?

Якщо брати великих газотрейдерів, то в цілому 
для них не принципова ціна ресурсу, оскільки в 
них є своя маржа, по якій вони працюють. Якщо 
брати в абсолютному значенні, то, звісно, маржа 
зменшилася, а якщо брати у відсотках, то, можли-
во, вона навіть і збільшилася. 

Які ваші прогнози щодо ціни газу? 
У найближчі роки – ціна не зростатиме, ну, 

тільки якщо не трапиться якихось серйозних ка-
таклізмів природного чи технічного характеру. На 
внутрішньому ринку вона залежатиме від того, 
наскільки розвиватиметься промисловість, але за 
прогнозами не все так райдужно. Крім того, по-
трібно завершити лібералізацію внутрішнього 
ринку газу, тоді й ціни будуть більш прогнозова-
ними. З іншого боку, в України негативний баланс 
газу, оскільки маємо імпортувати його, тому для 
нас потреба в ресурсі є основною.

На зменшення ціни газу вплинуло і укладання 
транзитної угоди між Україною і Росією. На ваш 
погляд, підписання угоди – це перемога?

Потрібно розуміти декілька аспектів, перш 
ніж робити висновки про вигоди укладання уго-
ди. Перший аспект  – Україна виграла справу в 
Стокгольмі. Другий аспект – дуже тепла погода 

взимку. Третій аспект – величез-
ні об’єми газу, які були закачані 
в підземні сховища і в Європі, і 
в Україні. Все це давало можли-
вість, на мою думку, вести пере-
говори успішно.

Також слід розуміти, що світ 
змінився і перейшов від дов-
гострокових контрактів до 
контрактів, які укладаються 

на невеликий проміжок часу. 
Тому, зваживши всі ці фактори, 
вважаю, що обсяги транзиту, 
про які зараз було домовлено, є 
реальними.

Лише виникає питання: чому 
не було підписано прямої уго-
ди між «Газпромом» і новим 
оператором ГТС – «Операто-
ром газотранспортної системи 
України» (ОГТСУ)? Чому ри-
зики або нюанси лежать у пло-
щині угоди між «Газпромом» і 
«Нафтогазом», хоча російська 
сторона всюди наголошувала: 
«Ми працюватимемо тільки за 
європейськими принципами»? 
А європейські принципи роботи 
– це бронювання потужностей 
безпосередньо в оператора ГТС, 
а не у посередника, яким зараз 
є «Нафтогаз» між «Газпромом» 
і оператором ГТС. Адже гіпоте-
тично може скластися ситуація, 
коли НКРЕКП збільшить тари-
фи на транзит, і тоді компанія, 
яка уклала договір з оператором 
ГТС, нестиме всі можливі ризи-
ки додаткових витрат. «Газпром» 
у цьому разі застрахував свої 

В інтерв’ю з Андрієм МИЗОВЦЕМ, 
президентом асоціації «Газові 

трейдери України», проєкт 
«РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних 
цифрах» говорив про роботу 
компаній-трейдерів в умовах 

лібералізації газового ринку в 
Україні, про цінову політику, 

а також нові виклики у 
час впровадження ринкових 

відносин на внутрішньому 
ринку газу в Україні
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ризики від подібних небажаних 
для нього рішень, а наша верхів-
ка погодилася на такі умови «Газ-
прому». Тепер, незалежно від 
рішень регулятора щодо тарифів 
на транспортування газу, умови 
транзитного контракту зали-
шаться незмінними від початку 
2020 р. і до його закінчення. 

Тобто все ж таки питан-
ня ставок на транзит 
за ли шається…

Ось проаналізуйте. Сусідня 
Польща з 2023 р. відмовляєть-
ся від транспортування газу з 
Росії. Через «Турецький потік» 
Росія планувала поставляти до  
20 млрд кубів, потім знизила до 
16 млрд, а по факту поставляє 
тільки 8 млрд кубів. Болгарія 
замість російського газу обрала 
азербайджанський і американ-
ський з терміналу СПГ у Греції. 
«Газпром» втрачає споживачів 
у Європі. В них залишається 
понад 20 млрд кубометрів газу, 
який потрібно кудись реалізо-
вувати. Зважаючи на всі ці фак-
тори, Україна могла б отримати 
більш привабливі ставки тран-
зиту на російський газ. 

Чи впроваджується зміна під-
ходів до стратегічного напрям-
ку – використання ПСГ? 

Дуже позитивним фактором 
використання ПСГ у 2019 р. 
стало впровадження механізму 
митного складу. Іноземні ком-
панії можуть використовувати 
наші підземні сховища газу, не 
розмитнюючи його і не спла-
чуючи за вхід і вихід, а лише 

за зберігання. У разі якщо цей газ продається в 
Украї ні, тоді вже стягуються податки. За минулий 
рік обсяги зберігання газу в підземних сховищах 
сягнули понад 2 млрд куб. м. Це один з важливих 
аспектів, який можна використовувати при надан-
ні послуг західним компаніям. Тут ми виграємо, 
оскільки багато сусідніх країн або взагалі не мають 
сховищ (наприклад Молдова), або їх недостатньо. 
Ось такими можливостями потрібно користува-
тися, тоді будуть завантажені наші сховища і за-
хідні маршрути ГТС, сплачуватимуться податки 
до нашого бюджету, а також будуть залучені наші 
спеціалісти.

Транзит російського газу в січні 2020 р., порівня-
но з аналогічним періодом минулого року, скоро-
тився втричі – до 2,548 млрд куб. м. Чи розгля-
даються заходи щодо оптимізації роботи ГТС?

Так, я впевнений, що найближчим часом новий 
оператор ГТС запропонує своє бачення оптиміза-
ції тих напрямків ГТС, які не використовуються 
як транзитні або по яких зменшаться об’єми. Ви-
никає необхідність переглянути інтерконектори. 
Наприклад, з Польщею слід більше співпрацюва-
ти, зокрема в напрямку диверсифікації постачан-
ня. Раніше вся наша ГТС була спроєктована таким 
чином, щоб постачати газ у Європу, і тоді газ міг 
перетікати лише зі Сходу на Захід. А інтерконек-
тори дають можливість цей самий газ з Європи по 
тих самих трубах постачати реверсом в Україну. До 
певного часу були перешкоди з боку «Газпрому», 
оскільки в контрактах 2009 р. заборонено вико-
ристовувати газ для реверсу. А зараз така заборона 
відсутня.

Щодо нових інтерконекторів, чия це має бути 
ініціатива?

На мою думку, це повинні робити комерційні 
суб’єкти господарювання. Є стандартна процеду-
ра: проводяться запити на можливе використання 
потенційних газопроводів і якщо є запит від грав-
ців ринку, тоді вже переходять від теоретичного 
обговорення до практичного втілення.

Позитивним фактором 
використання ПСГ у 2019 р.  

стало впровадження механізму 
митного складу

ЗА МИНУЛИЙ РІК ОБ'ЄМИ 
ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ В 
ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ 
СЯГНУЛИ ПОНАД 2 М
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Збільшення інтерконекторів у Європі не є но-
виною, оскільки всі турбуються про безпеку га-
зопостачання, дедалі менше хочуть залежати від 
країн-транзитерів (Україна, Білорусь, Польща, 
Словаччина) і прагнуть постачати газ напряму. В 
цьому разі два «Північні потоки», які одразу захо-
дять на територію Німеччини, дають можливість 
говорити лише з одним партнером.

Які ключові тенденції ринку газу ви очікуєте в 
поточному році? 

Потрібно лібералізувати ринок і в такому сег-
менті, як постачання газу для населення, що ста-
новить третину споживання газу в Україні. Слід 
починати зі спрощення процедур і відстежувати 
зловживання, а це робота нашого енергорегуля-
тора НКРЕКП. Загалом підкреслю: це великий 
плюс, що попередній склад Верховної Ради імпле-
ментував європейське законодавство, починаючи 
від ринку газу, далі – ринку електроенергії, Закону 
про Регулятора. Це справді перевага для запровад-
ження європейських правил на ринках. 

Серед побоювань: проблема можливого бан-
крутства «Укртрансгазу». Після виділення діяль-

ності з транспортування газу в 
юридично відокремлену компа-
нію ТОВ «Оператор ГТС Украї-
ни» робота «Укртрансгазу» 
серйозно ускладнилася через 
активізацію неправомірних дій 
третіх осіб щодо протиправного 
заволодіння його майном. Ок-
рім того, відкрите питання не-
балансів добового балансування 
ставить під загрозу також і ста-
більну роботу нового оператора.

Розмову вела
Марія ДАНЮК

Потрібно лібералізувати  
ринок і в такому сегменті, як 

постачання газу для населення, 
що становить третину  

споживання газу в Україні
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180

260 260
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426

485

378
365

211 214

289

189

Транзит через
українську ГТС,

млрд. куб. м

Імпорт газу для
України з Росії,

млрд. куб. м

Середньозважена 
ціна імпортованого 
газу, дол. США

89,3

Імпорт газу для України з ЄС,
млрд куб. м
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3Газове питання Росія використо- 
вувала, починаючи з 1995 року, 
виключно як інструмент політич-
ного тиску.

«Газовідносини» 
України з Росією

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ:

Максим БІЛЯВСЬКИЙ,
канд.техн.наук, провідний експерт енергетичних 

програм Центру Разумкова

Однією з головних цілей політичного тиску 
було ослаблення системи безпеки України 
через створення залежності від одного 
джерела постачання. Водночас здійсню-
валось ослаблення владної еліти шляхом 
їх корумпування за рахунок реалізації 
проміжних компаній з перепродажу росій-
ського газу для України.

Повна відмова від поставок газу з Росії для внутрішнього рин-
ку України відбулась у листопаді 2015 року за рахунок повного 
завантаження маршрутів транспортування блакитного палива з 
країн ЄС. Це призвело водночас і до позитивних, і до негативних 
наслідків. Серед позитивних – зміцнення енергетичної безпеки 
України в умовах війни та швидка інтеграція вітчизняного газового 
ринку до європейського. До негативних варто віднести високу ціну 
імпортованого газу, але за ринковою моделлю ціноутворення.

Кожна зупинка постачання 
російського газу (1995, 2005, 2009) 
відбувалась у період зміни політич-
ної еліти України.
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За останні чотири роки у 2019 р. вперше було зафіксовано спад видобутку 
природного газу в Україні. Така ситуація на ринку газу пов’язана з тим, що, по-
перше, ціни на газ знизилися вдвічі, а падіння доходів від реалізації природного 
газу призвело до зменшення інвестицій. По-друге, через стагнацію на світовому 
нафтогазовому ринку потенційні інвестори втратили інтерес до українських 
активів. Проте були і певні позитивні зміни.

ДЕРЖАВНІ КОМПАНІЇ
Для найбільшої газовидобув-

ної компанії «Укргазвидобу-
вання» (УГВ) минулий рік був 
важким. У цілому компанія ви-
добула 14,9 млрд куб. м. Падіння 
склало 600 млн куб. м, або май-
же 4%. Проте фактичне падіння 
не було таким значним. Річ у тім, 
що УГВ переглянула методику 
підрахунку виробничо-техно-
логічних втрат (ВТВ) і фактич-
ні втрати зменшилися вдвічі 
до 60 млн куб. м на місяць, але, 
відповідно, обвалилися обсяги 
видобутку газу. УГВ мали певні 
успіхи, зокрема, видобуток газо-
вого конденсату і нафти у 2019 р.  
зріс на 7% до 478 тис. т, а це най-
вищий показник з 2016 р.

Буріння залишається най-
більш проблемним напрямком 
діяльності УГВ. Через падіння 
цін на газ з травня змінено стра-
тегію і суттєво скорочено обся-
ги буріння. Всього за минулий 
рік було закінчено буріння 74-х 
свердловин. 

2020 р. для УГВ також обіцяє 
бути нелегким. Ринкові ціни на 

Вражаюче зростання 
на фоні спаду

природний газ залишаються рекордно низькими. 
За таких умов капітальні інвестиції  буріння і роз-
виток інфраструктури знижуватимуться. 

Прекрасні результати видобутку нафти і газу 
показала у 2019 р. «Укрнафта». Минулого року ви-
добуток нафти зріс на 4,7% до 1 516 тис. т, а видобу-
ток природного газу – на 7,5% до 1 163 млн куб. м.  
Це найкращі результати за останні 4 роки. 

Головними складовими успіху компанії торік 
стали операції з переходу на нові продуктивні 
горизонти, капітальні і поточні ремонти. Треба 
зазначити, що на сьогодні можливості для подаль-
шого нарощення видобутку за рахунок інтенсифі-
кації практично вичерпано. Лише буріння нових 
свердловин здатне забезпечити природне падіння 
видобутку. Тому в компанії розглядають плани бу-
ріння нових свердловин. Але головною проблемою 
«Укрнафти» залишається брак інвестицій. Також 
не врегульовано питання заборгованості обсягом 
понад 10 млрд грн перед Державною податковою 
службою. Іншою не менш важливою проблемою 
є вирішення питань, пов’язаних з продовженням 
дії спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. 
Через неможливість подовжити дію спецдозволів 
«Укрнафта» вимушена зупиняти видобуток на дію-
чих родовищах. 

Для «Чорноморнафтогазу» 2019 р. став пере-
ломним, оскільки було прийнято закон щодо від-
новлення його діяльності. Зокрема, держкомпанії 
дозволили нормально функціонувати, укладати 

договори на оренду і забезпечи-
ти безперебійне газопостачання 
Генічеського району Херсонської 
області. «Чорноморнафтогаз» 
видобув усього 6 млн куб. м, що 
на третину менше, ніж у 2018 р. 
Падіння спричинене теплою по-
годою в листопаді–грудні та сут-
тєвим зменшенням споживання 
газу.

Компанія «Надра України», 
що об’єднує кілька дочірніх гео-
логічних підприємств у різних 
регіонах, у 2019 р. пережива-
ла скрутне становище. Через 
своїх «дочок» компанія воло-
діє кількома спецдозволами на 
наф тогазові ділянки, проте ви-
добуток в останні роки майже 
не здійснювався.

ПРИВАТНІ КОМПАНІЇ
За результатами 2019 р. при-

ватні газовидобувні компанії 
показали стабільний ріст видо-
бутку газу і газового конденсату. 
Видобуток газу збільшився на 
6% і досяг майже 4,6 млрд куб. м, 
видобуток рідких вуглеводнів 
зріс на 14% до 400 тис. т. Обидва 
показники є рекордними.

Серед першої десятки най-
більших видобувних приват-
них компаній у минулому році 
майже всі приростили видобу-
ток. Особливо високі результа-
ти зафіксовано в 4-му кварталі  
2019 р. 

Приріст видобутку було за-
безпечено насамперед за раху-
нок введення в експлуатацію 
нових свердловин, буріння яких 
запланували ще у 2018 р. на піку 
цін на газ. Відзначимо, що впро-
довж усього 2019 р. ціни на газ 
знижувалися і в січні 2020 р. 
впали до 4 700 грн за тис. куб. м.  
У таких умовах компанії виму-
шені скорочувати інвестиції у 
видобуток, передусім це стосу-
ється буріння.

Видобуток газу в Україні, млн куб. м

Компанії за 12 місяців 
2019 р.

за 12 місяців 
2018 р.

Усього 20 638,8 20 920,0
АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 14 890,2 15 490,0
АТ "УКРНАФТА" 1 160,9 1 082,0
ЗАТ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" 6,0 10,0
ДП "ЗахідУкрГеологія" 0,1 0,0

Приватні компанії, усього 4 581,6 4 338,0
ПрАТ "Нафтогазвидобування" / ДТЕК Нафтогаз 1 657,1 1 648,5
Burisma Group, зокрема: 816,3 954,4

ТОВ "Енерго-Сервісна компанія "Еско-Північ" 529,5 581,2
ТОВ "Системойліженерінг" 47,4 91,9
ТОВ "Куб-Газ" 130,6 142,1
ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" 66,5 100,1
ТОВ "ПАРІ" 22,6 20,2
ТОВ "Надрагаз" 19,7 18,8

ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" 734,6 533,1
ПрАТ "Девон" (в т.ч. Укрнафтобуріння) 97,7 119,7
ТОВ "Сахалінське" 2,6 2,4
Smart Energy, зокрема: 368,8 289,5

ПрАТ "Укргазвидобуток" 163,5 123,7
Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" 160,1 130,9
ТОВ "Пром-Енерго Продукт" 45,2 34,9

СП "Полтавська газонафтова компанія"  PPC/JKX 268,7 146,2
Geo Alliance, зокрема: 196,8 198,3

ПрАТ "Природні Ресурси" 182,2 194,1
ТОВ "Східний геологічний союз" 5,7 4,2
ТОВ "Прайм-газ" 8,9 0,00

Група "Західнадрасервіс", зокрема: 144,8 108,5
ТОВ "Горизонти" 3,7 5,19
ТОВ "Геологічне бюро "Львів" 0,6 0,54
ТОВ "Західнадрасервіс" 88,9 53,8
ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія" 0,2 0,33
ПП "Нордік" 51,4 48,6

ТОВ "Надра ГеоІнвест" (ТОВ "Газ-МДС") 94,4 56,6
ПрАТ "Пласт" 18,5 12,20
ТОВ "Стрийнафтогаз" 55,2 47,0
ТОВ "ЕНЕРГІЯ-95" (Гравеліт-21) 52,0 57,1
ТОВ СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" 18,0 14,67
ТОВ "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" 10,6 5,8
ТОВ "Сiрiус 1" 2,9 13,7
ТОВ "Укр. Бурова Компанія" 9,9 10,8
ТОВ "Укргаз Інвест" 5,3 11,6
ТОВ "Актив Газ Ресурс" 7,6 9,54
ТОВ "МАККОМ-ГРУП" 7,1 7,55
ТОВ СП "Бориславська нафтова компанія" 7,8 1,0
ТОВ "НАФТОГАЗБУРІННЯ" 1,1 0,0
ТОВ "ТНГК" 4,6 5,77
ПАТ "ШАХТА ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКА" 3,2 3,60
СУКП "Дельта" 2,5 3,4
ТОВ "Укр-Аз-Оіл" 2,4 2,9
ТОВ "Навігатор Комплект" 0,4 0,0
ПрАТ "Тисагаз" 1,1 0,4
ТзОВ "Рожнятівнафта" 1,0 0,9
Група компаній «Газенерго Україна», зокрема: 0,7 1,0

ТОВ «Укрнафтогазінвест» 0,0 0,9
ТОВ «Трубопласт» 0,7 0,2

ДочП "МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ" КОМПАНІЇ "МОЛТЕКС БІЗНЕС" 
(Капітал ойл) 0,7 0,6

Дані "ExPro"
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Тож у 2020 р. слід очікувати різке скорочення 
обсягів буріння серед приватних видобувників, що 
матиме довгострокові наслідки для всієї нафтога-
зової галузі.

Найбільша приватна газовидобувна компанія 
«Нафтогазвидобування» минулого року видобула 
1 657 млн куб. м, це всього на 10 млн куб. м більше, 
ніж у 2018 р. Слід відзначити, що впродовж усього 
року видобуток скорочувався і лише наприкінці 
року компанія суттєво наростила обсяги видобут-
ку. В 4-му кварталі 2019 р. приріст видобутку газу 
склав 7%.

Друга за обсягами видобутку газу Burisma Group 
(включає 7 нафтогазових компаній) у 2019 р. багато 
інвестувала в буріння і розвиток інфраструктури. 
Проте видобуток природного газу впродовж року 
знижувався, і також тільки в 4-му кварталі після 
введення в експлуатацію кількох високопродук-
тивних свердловин було стабілізовано видобуток 
на рівні 80 млн куб. м. Усього  компанія видобула 
820 млн куб. м газу та 60 тис. т нафти і конденсату, 
падіння близько 15%. За рік пробурено майже 20 
свердловин. 

П’ятий рік поспіль стрімко нарощує видобуток 
компанія «ВК "Укрнафтобуріння"». Минулого року 
видобуток природного газу досяг 735 млн куб. м, 
приріст 200 млн куб. м, або 38%, порівняно з 2018 р.  
Це найбільший абсолютний приріст серед усіх ви-
добувних компаній. 

Також «ВК "Укрнафтобуріння"» є лідером за об-
сягами видобутку рідких вуглеводнів. За підсумка-
ми року видобуто 87 тис. т, на 20% більше, ніж у 
2018 р. Приріст забезпечило введення в експлуата-
цію 5-ти нових свердловин. 

Доволі вдалим був минулий рік і для Smart 
Energy. Видобуто майже 370 млн куб. м природ-
ного газу (+27%) та 33 тис. т газового конденсату 
(+45%). Сьогодні група компаній «Smart Energy» 
посідає четверте місце серед приватних компаній 
за обсягами видобутку природного газу. 

Винятково результативною була торік і СП 
«Полтавська газонафтова компанія» (ПГНК), яка  
видобула 280 млн куб. м природного газу (+55% до 
попереднього року) та 47 тис. т нафти з конденса-
том (+40%). Це найвищі показники видобутку за 
останні 10 років. 

На відміну від інших приватних видобувних 
компаній, ПГНК розробляє виключно виснажені 
родовища. Впродовж останніх 15 років через при-
родне падіння тисків видобуток вуглеводнів скоро-
чувався. Проте за останні два роки ПГНК вдалося 
переломити негативну тенденцію. Головними чин-

никами успіху компанії стало, 
по-перше, активне залучення до 
співпраці державних компаній, 
які мали власні свердловини на 
ліцензійних ділянках ПГНК. А 
по-друге, вдалося реалізувати 
амбітні проєкти з інтенсифікації 
видобутку. 

Після кількох років спаду 
компанія Geo Alliance змогла 
стабілізувати видобуток при-
родного газу, який перевищив 
200 млн куб. м, трохи більше, 
ніж у 2018 р. 

Традиційно високі результати 
показала в минулому році група 
компаній «Західнадрасервіс», яка 
наростила видобуток на 34% –  
до 145 млн куб. м. Компанія про-
бурила кілька нових свердловин 
на Бистрицькому родовищі та 
Колодницькій площі, також от-
римала право на укладання УРП 
по Угнівській ділянці надр.

Серед інших видобувних ком-
паній слід згадати британську 
Cadogan Petroleum, яка пробу-
рила свердловину Блаж-10 на 
Монастирецькій площі глиби-
ною 3 500 м. 

Компанія «Стрийнафтогаз» у 
2019 р. видобула 55 млн куб. м  
газу, приріст склав 17%. Слід 
відзначити, що компанія успіш-
но провела ремонти свердловин.

Отже, незважаючи на падіння 
цін на природний газ, проблеми 
з отриманням дозволів на видо-
буток, стагнацію на світовому 
ринку нафти і газу, всі україн-
ські приватні видобувні ком-
панії успішно адаптувалися до 
викликів ринку і зуміли в дово-
лі непростих умовах наростити 
видобуток. Водночас державні 
компанії втрапили в неприємну 
історію з нарощуванням показ-
ників видобутку за рахунок за-
вищення показників ВТВ.

Геннадій КОБАЛЬ, 
 директор «ExPro Consalting»
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Індекс 
прозорості 
енергетики 

2019

РЕЗЮМЕ
Індекс прозорості енергетики (далі – Індекс) роз-

роблений «DiXi Group» в рамках проєкту USAID 
«Прозорість енергетичного сектора». Він спрямо-
ваний на створення середовища, у якому всі стей-
кхолдери зможуть регулярно отримувати потрібну 
їм для прийняття обґрунтованих рішень, зрозумі-
лу, вичерпну, актуальну інформацію в зручному 
форматі. Індекс покликаний сприяти зменшенню 
інформаційної асиметрії в секторі, тим самим зни-
жуючи можливості недобросовісної конкуренції, 
дискримінаційних практик, ринкових зловживань 
і корупції, що сприятиме належному функціону-
ванню ринків та енергетики в цілому.

Індекс, з одного боку, є кінцевим продуктом, що 
надає інтегральну оцінку інформаційній відкри-
тості сектора, а з іншого – універсальним інстру-
ментом, що дозволяє діагностувати прогалини і 
проводити багатовимірний аналіз за окремими 
категоріями, критеріями прозорості та ринками. 
Також Індекс дозволяє відстежувати прогрес як у 
динаміці, так і в порівнянні з іншими країнами.

Головним кінцевим бенефіціаром Індексу є спо-
живач, обізнаність якого покращує можливості 
захисту прав і сприяє більш раціональній еко-
номічній поведінці на ринку. Інтерес існує серед 
компаній та потенційних інвесторів, які прагнуть 
відкритого конкурентного середовища, менших 
ризиків ведення бізнесу і кращих відносин зі спо-
живачами, владою і громадськістю. Індекс буде 
корисний державним інституціям для удоскона-
лення прозорості своєї діяльності та регулювання 
в частині розкриття інформації. Зарубіжні парт-
нери отримають кращі можливості для розуміння 
енергетичної політики і ринків України.

МЕТОДОЛОГІЯ
Визначення Індексу прозорості енергетики ба-

зується на статистичному методі багатовимірної 
середньої, який використовують, щоб оцінити 
складні об’єкти, процеси та явища. Вимірами Ін-
дексу є конкретні показники оцінювання прозо-
рості (індикатори), їхні сукупності (категорії) й 
мірила прозорості (критерії).

Індекс охоплює 233 індикатори, об’єднані у 
8 категорій і базовані на конкретних нормативних 
вимогах і кращих світових практиках щодо роз-
криття інформації. Оцінювання прозорості здій-
снювалося на основі даних відкритих джерел про 
функціонування й розвиток енергетичного секто-
ра за ланцюжком «від виробника до споживача».
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  Природні монополії 20% 
 
 
 
 Постачання 20% 
 

 Споживання 20% 
 
 

Органи влади 10% 

 Політика 10%
 
 Звітність 10%
 
 Надійність і безпека 5%
 Баланси 5%

Вагові коефіцієнти Шкала індексів
 Оцінка Бали Характеристика Категорії Ваги

A+ абсолютна прозорість
А
A- 

відмінна прозорість

B+
В добра прозорість
В- 
С+
С середня прозорість
С- 
D+
D недостатня прозорість
D- 

F неприйнятна прозорість
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  Природні монополії 20%

Постачання 20%

 Споживання 20%

Органи влади 10%

 Політика 10%

 Звітність 10%

Надійність і безпека 5%
Баланси 5%

Категорія

Бал за секторами
при-

родний 
газ

елект-
рична 

енергія

нафта 
й рідке 
паливо

енерге-
тичне 

вугілля
теплова 
енергія

1. Баланси 63 38 63 63
2. Природні монополії 49 49 23 20
3. Постачання 55 57 40 21 52
4. Надійність і безпека 94 55 0
5. Споживання 55 40 23 58
Сектораль-
ні індекси 54 49 27 48 48

Розподіл оцінок за секторами:

Розподіл оцінок 
за категоріями:

Докладно про 
дослідження – 

на сайті 
«DiXi Group». 

ного газу та електричної енергії. 
Їхня лібералізація має забезпе-
чити більшу прозорість операто-
рів мереж передачі й розподілу, 
гравців у сегментах оптової й 
роздрібної торгівлі. Вдоскона-
лення потребує корпоративна 
звітність, зокрема нефінансова, 
інформація про фіскальні пла-
тежі та квазіфіскальні операції, 
а також дії органів влади під час 
формування й реалізації енер-
гетичної політики, проведення 
аналізу регуляторного впливу 
рішень.

Олена ПАВЛЕНКО, 
канд. політ. наук, 

президент «DiXi Group», 
Роман НІЦОВИЧ, 

директор з досліджень «DiXi Group»
Богдан СЕРЕБРЕННІКОВ, 

канд. екон. наук, менеджер з 
аналітичної діяльності «DiXi Group»
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При розробці Індексу вио кремлено вісім 
категорій:

◆ «Баланси» – визначає прозорість річної й мі-
сячної енергетичної статистики; 

◆ «Природні монополії» – визначає прозорість 
діяльності операторів систем передачі й розподілу; 

◆ «Постачання» – визначає прозорість правил і 
рівня конкуренції на товарних ринках; комерцій-
них пропозицій; цін і ціноутворення; 

◆ «Надійність і безпека» – визначає прозорість 
запасів (резервів); правил, звітності про надій-
ність і безпеку; 

◆ «Споживання» – визначає прозорість 
стандартів якості енергії та обсл уговування 

споживачів; обліку енергоспо-
живання; інформації для спо-
живачів про ціни і тарифи, 
субсидії та іншу допомогу, про-
грами енергозбереження; 

◆ «Звітність» – визначає 
прозорість фінансових, ауди-
торських звітів, звітів про управ-
ління, розкриття нефінансової 
інформації та інформації щодо 
непрофільної діяльності; плате-
жів на користь держави; інфор-
мації про кінцевих бенефіціарів, 
про корпоративне управління; 

◆ «Політика» – визначає про-
зорість виконання стратегічних 
і програмних документів енерге-
тичної політики й забезпечення 
сталого розвитку; політики під-
вищення енергоефективності, 
захисту довкілля, протидії змі-
нам клімату, розвитку відновлю-
ваних джерел енергії тощо; 

◆ «Органи влади» – визна-
чає прозорість витрачання бю-
джетних коштів; розроблення, 
ухвалення й виконання рішень 
влади; формування керівних 
органів і середовища для опри-
люднення інформації у форматі 
відкритих даних.

Кожен з індикаторів Індексу 
оцінювався за шістьма критері-
ями прозорості (від 0 до 1):

◆ «Наявність» – існування ін-
формації у відкритих джерелах; 

◆ «Доступність» – мірило 
вільного отримання інформації;

◆ «Актуальність» – наявність 
інформації за останній звітний 
період;

◆ «Регулярність» – ступінь 
дотримання встановлених ви-
мог до періодичності оновлення 
і зберігання інформації попе-
редніх періодів;

◆ «Використовність» – зруч-
ність і простота користуван-
ня розкритою інформацією; її 
практичність;

◆ «Вичерпність» – наявність 
у встановлений термін вичерп-

Індекс має своє обмеження. Зокрема, за до-
помогою Індексу не можна оцінити прозорість:
◆ енергетики в реальному часі, оскільки його 

формування потребує оброблення вели-
ких масивів інформації за період, що за-
звичай передує тому, в якому здійснюється 
оцінювання;

◆ всіх учасників товарних ринків і органів вла-
ди, тому за окремими індикаторами катего-
рій «Природні монополії», «Споживання», 
«Звітність», «Органи влади» оцінювання по-
будоване на базі репрезентативної вибірки;

◆ секторів енергетики, де товарні ринки ще 
формуються (енергетичне вугілля, теплова 
енергія), тому розраховані для них індекси 
поки що є довідковими.

ної інформації, що має бути оп-
рилюднена відповідно до вимог 
міжнародних і/або українських 
нормативно-правових актів і/
або кращих світових практик 
розкриття інформації.

Для розрахунку інтегральної 
оцінки прозорості, методом екс-
пертного рейтингування були 
визначені вагові коефіцієнти ка-
тегорій Індексу.

Для зручності сприйняття всі 
розраховані індекси переведено 
у 100-бальну шкалу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Остаточний бал України за 

оцінюванням, проведеним у 
2019 р., становить 48 із 100 мож-
ливих, що підтверджує недостат-
ню прозорість енергетичного 
сектора. Водночас прозорість 
за всіма категоріями зросла на 
3–14 пунктів, а сам Індекс – на 
5 пунктів, порівняно з оцінкою 
2018 року. Цей прогрес свідчить 
про доцільність подальших зу-
силь у напрямі реформування й 
підвищення відкритості енерге-
тичного сектора України.

Виявлені під час оцінювання 
«чорні скриньки» (індикатори, 
інформація за якими повністю 
відсутня) й недоліки подання ін-
формації дозволили розробити 
конкретні рекомендації органам 
влади. 

Особливу увагу варто приді-
лити змінам на ринках природ-
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Мінекоенерго створити нормативні передумови для формування конкурентного ринку енергетичного вугілля, забезпечивши, 
зокрема: запровадження ринку двосторонніх договорів, ліквідного біржового й роздрібного сегментів ринку вугільної продукції з 
поділом останньої за сегментами споживання; приведення механізму ціноутворення на ринку вугільної продукції за сегментами 
споживання у відповідність з кращими світовими практиками; формування прогнозних балансів енергетичного вугілля;

Мінрегіону, НКРЕКП створити нормативні передумови для формування конкурентного ринку теплової енергії, забезпечивши, 
зокрема: запровадження аукціонів із закупівлі теплової енергії у незалежних виробників; фінансове розмежування обліку витрат 
на виробництво й транспортування теплової енергії, а також їхнього окремого відображення у відповідних цінах і тарифах; можли-
вість закупівлі теплової енергії у незалежних виробників; гарантування відкритого доступу третіх осіб до теплових мереж;

НКРЕКП створити національні реєстри учасників оптових ринків природного газу, енергетичного вугілля та теплової енергії на 
основі вимог Регламенту (ЄС) № 1227/2011 щодо цілісності та прозорості оптового ринку енергетики (REMIT);

НКРЕКП, АМКУ забезпечити оприлюднення на регулярній основі структурних показників конкурентності в оптових і роздрібних 
сегментах енергетичних ринків і результатів моніторингу цін на них, зокрема для порівняння комерційних пропозицій постачаль-
ників та їхнього свідомого вибору споживачами;

НКРЕКП, АМКУ, Держстату надавати інформацію про рівень конкуренції, оптові й роздрібні ціни на енергетичних ринках у більш 
вичерпному вигляді й машиночитних форматах.

ВРУ гармонізувати норми національного законодавства з вимогами Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, зокрема 
прийняти новий рамковий Закон «Про енергетичну ефективність»;

Мінекоенерго, Мінекономіки, Держенергоефективності забезпечити вчасне, в повному обсязі й державною мовою оприлюд-
нення звітів про виконання документів прогнозного й програмного спрямування та міжнародних зобов’язань України;

Мінекоенерго, Держенергоефективності забезпечити оновлення національних планів дій з енергоефективності та відновлю-
ваної енергетики на період до 2030 року;

Мінекоенерго оприлюднювати дані про стратегічну екологічну оцінку у структурованому вигляді та машиночитних форматах;

КМУ забезпечити звітування про прогрес України в досягненні Цілі 7 сталого розвитку та у скороченні викидів від великих спалю-
вальних установок;

Мінекоенерго створити та оприлюднити Національний кадастр антропогенних викидів. 

НКРЕКП ухвалити обґрунтовані рішення про сертифікацію операторів системи передачі електричної енергії, транспортування 
природного газу, газових сховищ, а уповноваженим Кабінетом Міністрів органам виконавчої влади - також операторів сховищ 
для забезпечення експлуатаційної готовності екстрених та спеціальних резервів нафти й рідкого палива; "ПрАТ «НЕК «Укренерго» 
забезпечити виконання Регламенту (ЄС) № 543/2013 щодо публікації даних на ринках електричної енергії;

Оператору ГТС забезпечити оприлюднення даних щодо попиту (ex-ante і ex-post), пропонування та результатів аукціонів на роз-
поділ пропускної потужності ГТС та інформації про балансування системи на вимогу Регламентів (ЄС) № 715/2009 та № 2017/459;

НКРЕКП, операторам мереж забезпечити дотримання вимог щодо вчасного й регулярного оприлюднення програм відповідності, 
планів розвитку систем передачі, транспортування, розподілу, сховищ, а також звітів про їхнє виконання;

НКРЕКП заохочувати операторів мереж до оприлюднення звітів у машиночитних форматах і створення онлайн-інструментів для 
обчислення тарифів на доступні послуги.

ВРУ привести у відповідність до кращих практик ЄС із посилення ринкової влади споживачів вимоги законів «Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про особливості доступу до 
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої 
води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

КМУ за участі НКРЕКП визначити органи влади, відповідальні за оприлюднення даних, що встановлюють прозорість стандартів та 
обліку; інформації для споживачів про ціни і тарифи, субсидії й іншу допомогу;

Мінрегіону, НКРЕКП забезпечити імплементацію вимог Директиви 2012/27/ЄС у частині збирання та оприлюднення даних стосов-
но індивідуального обліку (розподільних систем) теплової енергії та інтелектуальних систем обліку енергії;

Мінрегіону, НКРЕКП організувати збирання й обробку інформації щодо забезпечення кінцевих споживачів індивідуальними 
приладами обліку;

НКРЕКП створити централізовані сервіси (інформаційні системи) для порівняння цінових пропозицій постачальників енергетичних 
товарів і послуг.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНАМ ВЛАДИ
КМУ розблокувати прийняття погодженого з усіма зацікавленими 
сторонами законопроєкту «Про мінімальні запаси нафти та нафто-
продуктів», забезпечити розроблення та ухвалення нормативно-пра-
вових актів, необхідних для імплементації його положень відповідно 
до вимог Директиви 2009/119/ЄС, а також їхню реалізацію у строки, 
встановлені оновленим Додатком XXVII до Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС;

НКРЕКП вчасно й регулярно затверджувати проєкти звітів ПрАТ «НЕК 
«Укренерго» з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потуж-
ностей; Мінекоенерго регулярно оновлювати Національний план дій і 
Правила безпеки постачання газу;

Мінекоенерго надавати інформацію про запаси й резерви та ви-
черпні звіти про безпеку постачань у машиночитних форматах.

Держстату забезпечити формування місячних продуктових балансів 
енергоресурсів (природного газу, енергетичного вугілля, нафти й 
рідкого палива, електричної й теплової енергії) згідно з вимогами 
Додатка С Регламенту ЄС № 1099/2008 про енергетичну статистику;

Держстату організувати дотримання термінів оприлюднення річного 
продуктового енергетичного балансу, визначених у Додатку В Регла-
менту ЄС № 1099/2008 про енергетичну статистику.

КМУ забезпечити організацію імплементування в Україні вимог 
Директиви 2013/34/ЄС у частині оприлюднення звітів про управлін-
ня, детальних політик, ризиків, нефінансових індикаторів, а також 
розкриття інформації про квазіфіскальні операції;

Мінекономіки, НКЦПФР запровадити кращі світові практики 
оприлюднення річних звітів, інформації про корпоративне управління 
й кінцевих бенефіціарів компаніями-емітентами, цінні папери яких 
допущені до торгів на регульованих ринках;

Мінекоенерго забезпечити ухвалення порядків і форм звітності 
для видобувних компаній в частині підготовки звітів про платежі на 
користь держави, а для державних органів та компаній - у частині 
підготовки звітів про отримані платежі;

Мінекоенерго організувати регулярну підготовку національних звітів 
у рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI), опрацюва-
ти питання прискореної розробки і запуску системи електронного 
звітування за стандартом EITI;

НКЦПФР оновити формат подання інформації ДУ «Агентство з роз-
витку інфраструктури фондового ринку України».

Державній аудиторській службі України забезпечити оприлюд-
нення результатів фінансового аудиту виконання бюджетних програм;

НАДС, Мінекоенерго, НКРЕКП, АМКУ оприлюднювати інформацію 
про перебіг конкурсів та обґрунтування результатів відбору кандида-
тів на посади державної служби;

Мінекоенерго, АМКУ забезпечити оприлюднення результатів обгово-
рення проєктів регуляторних актів;

Мінекоенерго, НКРЕКП, АМКУ забезпечити регулярне відстеження 
результативності ухвалених регуляторних актів та оприлюднення 
змістовно повноцінних звітів за його результатами;

АМКУ оновити реєстр отримувачів державної допомоги з деталізацією 
до рівня окремих суб’єктів господарювання;

Мінфіну створити реєстр квазіфіскальних операцій із деталізацією 
до рівня окремих суб’єктів господарювання.
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