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СОТ - Світова організація торгівл
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1. Вступ
Багаторічне субсидування збиткових шахт та занижених тарифів на комунальні послуги, які
навіть не відшкодовують витрат із собівартості, є однією з причин високої енергоємності економіки та
незадовільного технічного стану енергетичного сектору України. Натомість, повільні темпи
запровадження енергоефективних технологій та мізерна частка відновлюваних джерел у кінцевому
споживанні енергії є свідченням неефективної державної політики у цих напрмяках.
Визначення заходів державної політики, які можна класифікувати як субсидії, є необхідною
передумовою для оцінки їх обсягів, аналізу соціально-економічних та екологічних наслідків та
розробки стратегії реформування енергетичних субсидій.
Однак, не існує єдиного
загальновизнаного визначення субсидій серед всіх організацій, які використовують цей термін. Єдине
юридичне визначення субсидій схвалене на міжнародному рівні представлено в Угоді про субсидії і
компенсаційні заходи1 Світової організації торгівлі (СОТ). Згідно угоди, існує чотири групи субсидій,
закрема: (1) прямий переказ грошових коштів або потенційний прямий переказ грошових коштів
або зобов'язань; (2) уряд відмовляється від доходів, що йому належать, або не стягує їх (податкові
пільги); (3) уряд надає товари та послуги, крім загальної інфраструктури, або закуповує товари чи
послуги; (4) уряд надає підтримку доходів чи цін.
У даній роботі представлено аналіз першої групи субсидій, а саме державних видатків в
енергетичному секторі, а також перехресного субсидування. У наступному розділі детально
розглянуто державні видатки в енергетичному секторі з 2009 по 2014 роки згідно даних
Казначейської служби України [2], а також представлено плани Уряду щодо фінансування сектору у
поточному році [1]. Третій розділ присвячено аналізу перехресного субсидування в секторі, що
значною мірою викривлює енергетичний ринок. Ключові висновки та рекомендації щодо
реформування субсидування енергетичного сектору наведено в четвертому розділі.

1

Угоду підписали 156 країн, Україна - 15.04.1994, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_015
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2. Видатки державного бюджету на енергетичний сектор
2.1. Сукупні видатки
Загалом, на енергетичний сектор, що включає як управління та реалізацію державної політики,
так і надання прямих державних дотацій на виробництво вугілля та субсидій зі сплати комунальних
послуг для населення тощо, щорічно виділялося з бюджету від 26,1 млрд грн. у 2009 році та до 33,1
млрд грн. у 2014 році, що відповідає 10,8% та 7,7% державного бюджету, відповідно. З Рис. 1, що
ілюструє заплановані видатки державного бюджету і фактичне їх виконання, видно, що найбільше
державних коштів спрямовувалося на здешевлення теплової енергії шляхом компенсації Нафтогазу
різниці між цінами імпортованого природного газу та його реалізації для виробництва теплової
енергії, а також на вугільний сектор, головним чином, на відшкодування собівартості вугілля (див.
також Таблиця А1). Лише незначна частина коштів, від 1% до 3% сукупних видатків на енергосектор,
спрямовується на управління та науково-технічні розробки. Економічна криза, окупація Криму та
військові дії на Сході країни змусили Уряд суттєво переглянути підходи до формування бюджету на
2015 рік, радикально урізавши видатки на енергосектор2. У наступних підрозділах наведено більш
детальний огляд державних видатків за окремими секторами.

Рис. 1. Видатки державного бюджету на енергетичний сектор
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Джерело: на основі даних звітів Казначейської служби України щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік [2], а
також Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1].

2.2. Видатки на вугільний сектор
Вугільний сектор традиційно був одним з найбільших тягарів для державного бюджету, адже
щороку виділялися мільярди, головним чином, на часткове покриття витрат державних
вугледобувних підприємств із собівартості готової товарної вугільної продукції, а також на рятувальні
заходи та ліквідацію наслідків аварій на шахтах, будівництво та технічне переоснащення об'єктів
вугле- і торфодобувних підприємств (див. Рис. 2). Так, частка видатків на підтримку вугільного сектору
у сукупних видатках державного бюджету зросла з 2,7% у 2009 році до 3,8% у 2013. Протягом періоду
з 2009 по 2014 рік сукупна бюджетна підтримки вугільного сектору3 сягнула близько 62 млрд грн.
2

Скорочення державних видатків в інших секторах також є дуже значним.
Без врахування витрат на управління, а також на науку й освіту.

3

5

Причому левову частку видатків складає саме компенсація витрат із собівартості вугілля. Так, у 2013
році на цю статтю було надано з державного бюджету понад 13 млрд грн. У 2014 році видатки на
покриття собівартості вугілля скоротилися на 35%, що пов’язано із військовими діями на Сході країни,
які спричинили припинення видобутку вугілля на багатьох державних шахтах Донбасу, або
унеможливили його постачання на території, підконтрольні українській владі, а відтак, - і часткове
відшкодування витрат із собівартості. З 2011 року в бюджет почали також закладати значні кошти на
реструктуризацію та ліквідацію державних шахт, видобуток вугілля на яких є надто небезпечним та
дорогим у зв’язку із виснаженням вугільних пластів і збільшенням глибини видобутку.

Рис. 2. Бюджетні видатки на
підтримку вугільного сектору
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Значний дефіцит державного бюджету, а також
військові дії на Сході змусили Уряд кардинально
переглянути підхід до фінансування галузі. Зокрема, у
бюджеті на поточний рік (від 28.12.2014) спершу було
передбачено лише кошти на реструктуризацію
вугільної та торфодобувної промисловості та
субвенцію місцевим бюджетам на проекти з ліквідації
шахт у розмірі 1,55 млрд грн., а також 238 тис. грн. на
гірничорятувальні заходи [1]. Однак, після внесення
змін до бюджету у березні та квітні частково
повернули субсидування вугледобувних підприємств
на покриття витрат із собівартості готовоїпродукції
(400 млн грн.) та зменшили передбачені видатки на
реструктуризацію та ліквідацію підприємств вугільної
та торфодобувної промисловості. Також згідно
останніх змін до бюджету передбачено надати 200
млн грн. на державну підтримку будівництва шахти
№10 "Нововолинська" та 200 млн грн. для погашення
простроченої заборгованості із заробітної плати на
вугледобувних підприємствах.

2015

Будівництво та технічне переоснащення
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Рятувальні заходи та ліквідація наслідків аварій
Ліквідація вугледобувних підприємств

Джерело: на основі даних звітів Казначейської служби
України щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік [2], а
також Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1].

За словами Демчишина В.В., Міністра енергетики та вугільної промисловості України [22], у 2015 році
заплановано закрити 5 шахт та законсервувати ще 7, які знаходяться в управлінні Міністерства.
Відповідно, доведеться звільнити 10 з 52 тис. шахтарів, головним чином, пенсіонерів. Міністерство
соціальної політики вже розробляє можливі варіанти залучення колишніх працівників
гірничодобувної промисловості в інші галузі, зокрема, у реконструкцію житлово-комунального
господарства. Загалом, протягом 2-3 років, за словами Міністра, кількість працюючих на шахтах має
бути скорочено до 25 тис. людей.
Надзвичайно важливо, аби після відновлення контролю за всіма територіями на Сході країни
українська влада не поверталася знову до популістських заходів субсидування збиткових шахт, а,
натомість, спрямовувала фінансові ресурси на заходи з екологічної безпеки недіючих шахт та
створення нових, альтернативних робочих місць у регіоні. Крім того, очікується, що іноземні
інвестиції, які буде спрямовано на реконструкцію Донбасу, сприятимуть створенню значної кількості
нових робочих місць, що дозволить частково вирішити проблему з працевлаштуванням колишніх
шахтарів.

6

2.3. Видатки спрямовані на здешевлення теплової енергії
Субсидії, спрямовані на здешевлення теплової енергії для населення, також становлять значну
частину видатків Державного бюджету, - від 2,4% у 2009до 4,6% у 2012. Здешевлення тепла для
населення досягалося як шляхом прямої компенсації з бюджету НАК “Нафтогазу України” різниці між
цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для
виробництва теплової енергії, що споживається населенням. Крім того, надавалися субвенції з
державного бюджету місцевим на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування4. У 2012 році видатки за цими
статтями сягнули 18,3 млрд грн., а за останні шість років їх сукупний обсяг становить 45,6 млрд грн.
(див. Рис.3).

Рис.3. Державні видатки на
компенсацію різниці між цінами
імпортованого газу та його реалізації
для виробництва тепла
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Втім, навіть такі значні виплати з державного
бюджету не в змозі покрити дефіцит Нафтогазу від
продажу імпортованого газу теплокомуненерго та
ТЕЦ. Відповідно, дефіцит компанії постійно зростає і
потребує запровадження додаткових заходів для
покращення її фінансового стану та забезпечення
стабільних закупівель імпортного газу. З цією метою
здійснюється рекапіталізація Нафтогазу через випуск
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Так,
Міністерство фінансів здійснює випуск облігацій та
вносить їх від імені держави в оплату за додаткові
акції НАК “Нафтогаз України”. У свою чергу Нафтогаз
забезпечує використання отриманих ОВДП згідно
свого статуту, зокрема, використання
коштів
отриманих від реалізації облігацій для розрахунків за
імпортований природний газ 5 . В минулому році у
зв’язку зі стрімкою девальвацією гривні та
відповідним зростання ціни імпортного газу у
гривневому еквіваленті Уряду довелося випустити
ОВДП сукупною вартістю у 96,6 млрд грн. для
покриття дефіциту Нафтогозу. Загалом, з 2009 по 2014
рік було здійснено емісію ОВДП загальною вартістю
близько 136,29 млрд грн. і строком обігу від5-7 років
до 9-11 років та відсотковою ставкою доходу від 9,5%
до 14,5% річних.

Субвенція з державного бюджету місцевим на погашення
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню*.
Компенсація НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами
імпортованого природного газу та його реалізації для
виробництва теплової енергії для населенням
Облігації внутрішньої державної позики (вісь справа)

*з 2012 року субвенція також включає послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення .
Джерело: на основі даних звітів Казначейської служби
України щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік [2], а
також Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1] та
постанов Кабміну про збільшення статутного капіталу
НАК “Нафтогаз України” [3].

У бюджеті 2015 року, прийнятим Верховною Радою 28.12.2015, не передбачалося прямих виплат
Нафтогазу та субвенцій місцевим бюджетам на покриття різниці в тарифах, окрім випуску ОВДП у
розмірі 31,5 млрд грн. 6 , що пов’язано із значним дефіцитом державного бюджету, а також
сподіванням Уряду частково вирішити питання дефіциту Нафтогазу шляхом значного підвищення
тарифів на газ та тепло для населення. Однак, після внесення змін до бюджету, на субвенцію

4

З 2012 року субвенція також включає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Для прикладу див. постанову Кабміну № 302 від 4.08.2014.
6
Ці облігації вже випущено згідно постанови Кабміну№ 13 від 23.01.2015.
5

7

місцевим бюджетам для погашення різниці в тарифах на теплову енергію передбачається 2,9 млрд
грн., а випуск ОВДП заплановано в обсязі 29,7 млрд грн.
З квітня, 2015, НКРЕКП підвищила тариф на газ, що використовуєтьсядля приготування їжі та/або
підігріву води, приблизно в 6 разів, а тариф на газ, що використовується для опалення або
комплексного споживання, приблизно втричі7 [6]. Хоча ціни на газ і оптовий тариф на теплову енергію
зросли вже з 1 квітня, тариф на централізоване опалення для населення підвищився в середньому на
67% [9] з 1 травня [8]. Згідно інформації Міністерства енергетики та вугільної промисловості [13],
тарифи на газ для населення та теплокомуненерго буде збільшено до ринкового рівня поетапно
протягом найближчих двох років починаючи з квітня 2015 року. На думку Міністерства енергетики, це
стимулюватиме домогосподарства запроваджувати заходи з утеплення приміщень та заміни котлів
на негазові, щоб знизити витрати на опалення приміщень до наступного опалювального сезону.
Загострення політичних стосунків з Росією, спричинене військовою агресією з боку останньої,
призвело до поновлення суперечок стосовно умов контракту підписаного між НАК “Нафтогаз
України” та “ВАТ Газпром” щодо закупівлі газу та призупинення його постачання до України з 16
червня до 9 грудня 2014 року. Ці події змусили Уряд вперше серйозно поставитися до питання
зменшення енергетичної залежності від Росії. Зокрема, було прийнято низку постанов Кабінету
Міністрів з метою стимулювання проектів із заміщення газу в тепло генерації (див. [4], [5]). На цей рік
у бюджеті передбачено 500 млн грн. на компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової
енергії для населення на теплогенеруючих установках (окрім ТЕЦ, ТЕС і атомних електростанцій) з
використанням будь-яких видів палива та енергії за винятком природного газу8. Хоча державна
підтримка проектів із заміщення газу при виробництві тепла має велике значення для зниження
газової залежності від Росії, необхідно більш зважено ставитися до розробки стимулюючих
механізмів. Заміщення газу, наприклад, на вугілля чи торф матиме негативні наслідки у зв’язку із
збільшенням викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин при виробництві тепла, а на
електроенергію - є дуже неефективним рішенням та створюватиме додаткове навантаження на
електромережі. Відповідно, цей механізм державної підтримки варто обмежити стимулюванням ВДЕ
та енергоефективних заходів.

2.4. Державна підтримка ядерної енергетики
Хоча після Чорнобильської катастрофи вже минуло більше 29 років, Україна й надалі змушена
щорічно витрачати мільйони гривень на подолання її наслідків (див. Рис. 4). Зокрема, з 2009 по 2014
рік на підтримку у безпечному стані енергоблоків, об'єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС було виділено з державного бюджету близько 3,6 млрд
грн.; на радіологічний захист населення й підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і
безумовного відселення та – 1,3 млрд грн.; на внески України до Чорнобильського фонду «Укриття»
та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР – 300 млн грн., виконання робіт у сфері поводження з
радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор»,
поводження із пошкодженим відпрацьованим ядерним паливом Чорнобильської АЕС – 291 млн грн.

7

3,6 тис. грн. за тисячу м3 у період з 01 жовтня по 30 квітня за умови споживання газу до 200 м3 на місяць. У разі перевищення цього ліміту
домогосподарства сплачуватимуть близько 7,2 тис. грн. за тисячу м3.
8
Див. 2751240 статтю Державного бюджету - компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на
теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких
видів палива та енергії, крім природного газу.
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Рис.4. Державна підтримка ядерного
сектору та видатки на забезпечення
соціального захисту та лікування
населення що постраждало внаслідок
аварії на ЧАЕС.
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У бюджеті цього року значно збільшено (до 602 млн
грн.) видатки на внески України до Чорнобильського
фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки
ЄБРР. Значні кошти надаються на підтримку у
безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття»
та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС (710 млн грн.), а також на
екологічні заходи в зонах відчуження та відселення
(209 млн грн.). Соціальні видатки знижено до 2,2
млрд грн., на 11% порівняно до минулого року.

3

млрд грн.

2015п

Крім того, на забезпечення соціальних пільг та
лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи в бюджеті щорічно передбачається
більше 2 млрд грн. В попередні роки значні кошти
також виділялися на реалізацію Державної цільової
економічної програми "Ядерне паливо України" та
створення резерву ядерного палива.

Екологічна безпека уранових об'єктів
Фізичний захист ядерних установок
Створення резерву ядерного палива
Програма "Ядерне паливо України"
Підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС
Екологічні заходи в зонах відчуження та відселення
Поводження з радіоактивними відходами
Ядерна безпека та фонд "Укриття"
Соціальний захист та лікування (вісь справа)

Джерело: на основі даних звітів Казначейської служби
України щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік [2], а
також Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1].

2.5. Цільові субсидії на оплату комунальних послуг
Окрім зазначених вище державних дотацій,
направлених на здешевлення газу та тепла для
населення, щорічно також перераховуються субвенції з

Рис.5. Субсидії на оплату
комунальних послуг та придбання
палива
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державного бюджету місцевим для надання пільг та
30
млрд грн.
житлових субсидій найбіднішим верствам населення
на оплату комунальних послуг 9 та на придбання 25
твердого та рідкого пічного побутового палива і 20
скрапленого газу, які у 2014 сукупно склали близько 15
6,9 млрд
грн.
(див. Рис.5). За розрахунками
10
Мінсоцполітики [11], з 3 млн людей, які мають право
на отримання субсидії, наразі цим користується лише 5
близько 1 млн осіб. Це можна пояснити як складністю 0
адміністративних процедур для отримання дотацій, так
Субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового
і значними масштабами тіньової економіки. Тобто,
палива і скрапленого газу
Субсидії на оплату комунальних послуг
далеко не всі домогосподарства, які офіційно мають
низькі доходи і формально мають право отримувати Джерело: на основі даних звітів Казначейської служби
субсидії на сплату комунальних послуг, фактично України щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік [2], а
також Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1].
потребують такої підтримки. Відповідно, не мають
достатньої мотивації, щоб пройти “всі кола пекла” і оформити собі державну соціальну допомогу.
9

Що включає електроенергію, природний газ, послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирну плату (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
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У зв’язку із підвищенням тарифів у цьогорічному бюджеті спершу предбачалося зростання видатків
на субсидії для населення зі сплати комунальних послуг майже удвічі - до 11,9 млрд грн., а після
внесення змін до бюджету цю суму збільшили ще до 24,4 млрд грн. Питання в тому, чи цих видатків
буде достатньо для забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, оскільки
частка домогосподарств, у яких витрати на комунальні послуги перевищуватимуть 10% –
15% 10 сімейного бюджету, значно збільшиться. Втім, за словами Прем’єр-міністра, А.П.
Яценюка,“субсидії отримуватимуть 3 мільйони домогосподарств – від 12 до 15 мільйонів
громадян, тобто на одну сім’ю - 8 тисяч гривень протягом року” [20]. За даними Мінсоцполітики з
початку травня до місцевих органів влади та органів соціального захисту щодо отримання субсидій
вже звернулося близько 800 тис. сімей [22].

2.6. Державна підтримка заходів з енергозбереження
Водночас, за шість останніх років на заходи державної підтримки енергоефективності було
витрачено лише близько 478 млн грн. (див. Рис.6). Крім того, на заходи з реалізації Комплексної
програми будівництва вітрових електростанцій було витрачено близько 420 тис. грн. у 2009 та 2010
рр11. Близько 3,4 млрд грн., отриманих від продажу квот згідно з Кіотським протоколом, було
спрямовано на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення
абсорбції) парникових газів, у тому числі на проекти з утеплення приміщень закладів соціального
забезпечення12. Однак, аналіз реалізації проектів з санації будівель бюджетної сфери за схемою
зелених інвестицій свідчить про її низьку ефективність та корупційні зловживання при відборі
окремих проектів [19].
Наразі, у бюджеті на 2015 рік не передбачено Рис.6. Державна підтримка заходів з
жодних
коштів
на
підтримку
заходів
з енергозбереження
енергоефективності та ВДЕ окрім вище згаданої
Здешевлення кредитів
1% 1%
статті на підтримку проектів із заміщення газу та 71
на заходи з
7%
енергозбереження
млн грн. на підтримку реалізації ініціативи з
Проведення санації
енергетичної
ефективності
і
навколишнього
будівель бюджетних
середовища у Східній Європі. Втім,
Державне
установ МНС
агентство
з
енергоефективності та
енергоЦільова економ. пр.
збереження
наразі
розробляє
засади
енергоеф. на 2010 2015 рр.
функціонування
Фонду
фінансування
91%
13
Ініціатива з енергоеф. у
енергоефективних
технологій
та
ініціює
Східній Європі
впровадження механізму відшкодування населенню
частини тіла кредиту (до 30%) на запровадження
енергоефективних заходів (встановлення приладів Джерело: на основі даних звітів Казначейства України
обліку та склопакетів, придбання енергозберігаючих щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік [2], а також
матеріалів та ін.). Крім того, за нещодавно Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1].
розробленим механізмом державної підтримки, для
ОСББ передбачається відшкодування 40% вартості
кредитів на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. На ці дві державні програми
планується виділити 198 млн грн. та близько 100 млн грн., відповідно [21]. Тому, можливо, до
бюджету ще буде зроблено відповідні поправки за умови покращення економічної ситуації чи
готовності міжнародних донорів підтримати проекти з енергоефективності в Україні.
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Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням
пільг перевищує 10-15% [16].
11
Див. 6361050 статтю Державних бюджетів за 2009 та 2010 рік.
12
Див. 6351020 статтю Державних бюджетів з 2010 по 2014 рр.
13
Див. Коментарі та пропозиції НЕЦУ щодо Статуту Державної спеціалізованої установи “Фонд енергоефективності” [18].
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3. Перехресне субсидування в електроенергетиці
Перехресне субсидування є різновидом
державної
підтримки
пільгової
категорії Рис.7. Структура оптової ринкової ціни
споживачів (переважно домогосподарств та (ОРЦ) у 2014 році
населених пунктів), які отримують електроенергію
за регульованим тарифом, за рахунок промислових
Генкомпанії ТЕС
33%
споживачів. В результаті, роздрібний тариф для
НАЕК "Енергоатом"
31%
промисловості на 22% вищий, ніж він був би у разі
Генеруючі компанії ГЕС
відсутності перехресного субсидування [24], а
Теплоелектроцентралі
населення отримує електроенергію за ціною, що
Виробники електроенергії з
не відшкодовує навіть 25% витрат з виробництва,
5%
альтернативних джерел
НЕК "Укренерго"
2%
передачі та постачання електроенергії14.
2%
Цільова надбавка

З метою компенсації збитків енергокомпаніям, які
постачають електроенергію пільговим категоріям
споживачів застосовується система дотаційних
сертифікатів, вартість яких закладається у структуру
оптової ринкової ціни (див. Рис. 7). Частка дотацій
у структурі ОРЦ зросла з 30% (21,83 коп./кВт·год) у
2013 до 30,5 % (25,23 коп./кВт·год) у 2014 [10].

8%

17%
Дотаційні сертифікати та
інше

2%

Джерело: Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг [10].

Рис.8. Динаміка та структура
компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання
Як видно з Рис. 8 обсяг дотацій, більш як 90% з яких електроенергії окремим категоріям
отримує
населення та населені пункти, для споживачів за 2009-2013 рр. (без ПДВ)
40
компенсації втрат енергопостачальних компаній
від
постачання
електричної
енергії
за
регульованим тарифом пільговим категоріям
споживачів зріс з 18 млрд грн. у 2009 до 37,6 млрд
грн. у 2013 [9] та 40, 8 млрд грн. у 2014 [10].
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Перехресне субсидування створює додатковий
тягар
для
підприємств,
знижуючи
їх
конкурентоздатність.
Водночас,
постійне
стримування росту тарифів для населення
знижують
стимули
для
запровадження
енергозберігаючих заходів у побуті. У чинній
Енергетичній стратегії до 2030 [6] скасування
перехресного субсидування було запланованодо
2014 року, проте не було реалізовано, а в проекті
нової Енергетичної стратегії - до 2019 року [17].

Міському електричному транспорту
Вугледобувним підприємствам
Гірничо-металургійним та хімічним підприємствам
Споживачам, які розраховуються за диф. тарифами
Населенню та населеним пунктам
Інше

Джерело: Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
[9].
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Станомна 2014 рік, відсоток відшкодування населенням економічно обгрунтованих витрат з виробництва, передачі та постачання
електроенергії становив 22% згідно НКРЕКП [15].
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4.

Висновки та рекомендації

За останніх шість років державні видатки в енергосекторі зросли з 26,1 млрд грн. у 2009 до 33,1
млрд грн.у 2014 році, проте у відносному вираженні їх частка (у сукупних видатках держбюджету)
скоротилася з 10,1% до 7,7%, відповідно.
Найбільшим тягарем для державного бюджету, а відтак, і для платників податків, був вугільний
сектор (а саме - відшкодування витрат на видобуток вугілля збитковим державним шахтам), а також
відшкодування Нафтогазу різниці між цінами імпортованого газу та його реалізацією
теплогенеруючим установкам. Так, сумарна підтримка вугільного секторуза останні шість років
сягнула близько 62 млрд грн., а прямі виплати Нафтогазу та субвенції місцевим бюджетам на
здешевлення теплової енергії для населення – 45,6 млрд грн. Крім того, емісія облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП) вартістю 136,3 млрд грн. за останні шість років для покриття дефіциту
Нафтогазу призвела до зростання внутрішнього боргу та погіршення загальної економічної ситуації.
На ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи та екологічні заходи в зонах відчуження та
відселення необхідно витрачати сотні мільйонів гривень щорічно, навіть 29 років потому. З 2009 по
2014 рік на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття", а також заходи щодо
підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС було виділено з державного бюджету
близько 3,6 млрд грн., на радіологічний захист населення та підтримку екологічно безпечного стану
у зонах відчуження і безумовного відселення – 1,3 млрд грн.
Окрім того, обсяг перехресного субсидування, що знижує конкурентоздатність промисловості та
демотивує пільгових категорій споживачів запроваджувати енергозберігаючі заходи, зріс з 18 млрд
грн. у 2009 до 40,8 млрд грн. у 2013.
На противагу мільярдам гривень державної підтримки традиційної енергетики, що фактично
призвели до поглиблення енергетичної залежності України від Росії, а також погіршення екологічної
ситуації в індустріальних регіонах країни, на заходи з підтримки енергозбереження та
енергоефективності, а також на розвиток ВДЕ за останні шість років надано лише 479 млн грн.
У бюджеті на 2015 рік наразі взагалі не передбачено коштів на стимулювання
енергоефективних заходів, окрімта 71 млн грн. на підтримку реалізації ініціативи з енергетичної
ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі та 500 млн грн. на підтримку проектів із
заміщення газу у теплогенерації на інші види палива чи електроенергію, що матиме непередбачувані
екологічні наслідки чи збільшить навантаження на електромережі.
Загострення економічної кризи, головним чином, зумовлене агресією з боку Росії, змусило Уряд
суттєво переглянути підходи до підтримки енергетичного сектору, кардинально зменшивши видатки
на субсидії вугільній галузіта здешевлення теплової енергії для населення. На енергосектор у
бюджеті 2015 року передбачено 35,2 млрд грн. (на 7% менше ніж в минулому році), більшість з
яких (71,6%) буде витрачено на цільові субсидії для населення зі сплати комунальних послуг у зв’язку
із запланованим суттєвим підвищенням тарифів на газ, тепло та електроенергію, субвенцію місцевим
бюджетам на здешевлення теплової енергії (8,2%), соціальний захист чорнобильців (6,3%),
гірничорятувальні роботи та реструктуризацію вугледобувних підприємств (4%), ліквідацію наслідків
Чорнобильської катастрофи (4,4%).
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Таким чином, Уряд змушений вдаватися до радикальної реформи енергетичних субсидій, яка
відкладалася політиками ще з 90-х років. Проте, урізання видатків на енергосектор ще не означає
успішного проведення реформ. Необхідно втілити комплекс заходів, спрямованих на зменшення
споживання енергії та забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, що має
бути відображеним у “дорожній карті” реалізації Стратегії, з деталізацією у спеціалізованих урядових
документах. Зокрема, необхідно передбачититакі кроки (яким не надано належної уваги в проекті
енергетичної стратегії [17]):
Схвалення плану поетапного підвищення тарифів на комунальні послуги на найближчі 5
років та оприлюднення його у мас-медіа. Цей крок є надзвичайно непопулярним серед
політиків, більшість з яких схильні до соціального популізму, проте необхідним. Це важливо
як для домогосподарств, які мають планувати свої витрати на житлово-комунальні послуги і
оцінювати, наприклад, доцільність утеплення будинку, так і для бізнесу, для якого ЖКГ стане
більш привабливим сектором для інвестування. Крім того, правильна комунікація і
забезпечення ефективних пом’якшувальних заходів (цільових субсидій, державних програм
підтримки заходів з енергозбереження) якщо й не забезпечить повну суспільну підтримку, то,
принаймні, зменшить супротив реформуванню енергетичних субсидій.
Встановлення лічильників у найкоротші терміни (протягом 1-2 років) є вкрай необхідним
першочерговим кроком реформування енергетичних субсидій. По-перше, це дозволить
суттєво зменшити витрати домогосподарств на оплату комунальних послуг, оскільки
споживачі без лічильників, як правило, переплачують за опалення, як мінімум, на 30% більше
за тих, які мешкають у будинках зі встановленим лічильниками (а після значного підвищення
тарифів різниця може бути дуже суттєвою) [23]. По-друге, це дозволить зменшити кількість
сімей, які підпадають під критерії отримання субсидій, а відтак, зекономить кошти бюджету.
По-третє, це буде гарним стимулом для власників будівель запроваджувати енергозберігаючі
заходи та заощаджувати на опалюванні. Врешті, оплата послуг з постачання тепла виключно
за лічильником є більш справедливим підходом по відношенню до споживачів і
стимулюватиме теплопостачальні компанії впроваджувати заходити з модернізації
тепломереж.
Забезпечення прозорої та ефективної державної підтримки енергозберігаючих заходів у
житлових будинках дозволить зменшити негативні соціально-економічні наслідки для
домогосподарств у зв’язку із стрімким підвищенням тарифів, а також сприятиме зниженню
видатків з бюджету, необхідних для надання цільових субсидій. Наразі розробляється низка
механізмів такої підтримки. Завданням енергетичної стратегії має бути систематизація та
узгодження всіх цих ініціатив з метою ефективної реалізації державної політики у галузі
енергозбереження.
Необхідно якнайшвидше переходити до монетизації субсидій на сплату комунальних
послуг для найбідніших верств населення. Такий підхід дозволить отримати додатковий
стимулюючий ефект зі зниження споживання енергії у побуті, адже споживачі матимуть вибір
чи використовувати отримані від держави кошти на оплату комунальних послуг чи на інші
потреби домогосподарств. Відповідно, пересічні громадяни будуть уважніше ставитися до
економії електроенергії, запровадження заходів з утеплення власних помешкань та ін.
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Розробка прозорої схеми автоматичного перегляду тарифів на постачання
електроенергії, газу та тепла для відображення цінових коливань на енергоносії на
міжнародних ринках, яка б не залежала від політичної кон'юнктури. В інакшому випадку,
через деякий час результати реформування енергетичних субсидій можуть зійти нанівець,
якщо необхідність чергового підвищення тарифів конкуруватиме з підтримкою електорату на
чергових виборах.
Додаткові коментарі до проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року [17]:
У “дорожній карті” реалізації Стратегії передбачене скасування механізму надання державної
підтримки (субсидування операційних витрат) вугільних підприємств та перехід до
самоокупності видобутку вугілля до 2020, в той час як убюджеті на 2015 рік видатки на
відшкодування витрат із собівартості вже не передбачені, оскільки більшість державних шахт
знаходяться на територіях, наразі непідконтрольних українській владі. Відповідно, після
відновлення контролю над Донбасом, повернення до практики субсидування збиткових шахт
є недоцільним. Натомість, державні кошти варто спрямувати виключно на відновлення
роботи лише потенційно рентабельних шахт і виведення з експлуатації нерентабельних із
дотриманням всіх екологічних норм, а також на соціальну підтримку, перенавчання й
працевлаштування колишніх шахтарів.
Терміни реформування енергетичних субсидій, передбачені у Стратегії, не відповідають
вимогам часу. Так, у “дорожній карті” реалізації Стратегії передбачено затвердження
необхідного законодавства до 2016 і забезпечення проведення реформи до 2018 року, а
також запровадження системи адресної монетарної допомоги для малозабезпечених
категорій споживачів з 2019 року, в той час як значне підвищення тарифів здійснено вже у
квітні та травні. Відповідно, необхідно пришвидшувати всі підготовчі роботи із запровадження
необхідних законодавчих змін та адаптації системи державної соціальної допомоги зі сплати
комунальних послуг. Монетизацію соціальної допомоги також необхідно запроваджувати
якомога швидше, бажано вже з 2016 року.
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Додаток А. Державні видатки на енергетичний сектор
Таблиця А1. Видатки державного бюджету на енергетичний сектор (млрд. грн)
2009
План

2010

2011

2012

Виконано

План

Виконано

План

Виконано

План

Виконано

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,6

1,1

1,1

Рятувальні заходи та
ліквідація наслідків аварій

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

Покриття витрат із
собівартості
Будівництво та технічне
переоснащення

5,8

5,5

7,3

7,0

6,7

6,7

0,8

0,7

0,3

0,3

2,3

Загалом
6,8
6,4
8,0
7,6
Компенсації Нафтогазу та субвенції на здешевлення теплової енергії
Компенсація НАК “Нафтогаз
4,4
4,1
3,4
3,4
України” різниці між цінами
імпортованого природного
газу та його реалізації для
виробництва теплової енергії
для населенням
Субвенція з державного
бюджету місцевим на
погашення різниці в тарифах
на теплову енергію, що
вироблялася,
транспортувалася та
постачалася населенню*.
Загалом
Ядерна енергетика
Ядерна безпека та фонд
"Укриття"

2,4

2,4

2,4

6,8

6,5

0,0

Поводження з
радіоактивними відходами

2013

2014

2015

Виконано

План

Виконано

План
січ.

План
квіт.

1,3

1,2

0,4

0,4

1,6

1,2

0,4

0,6

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

10,2

10,2

13,3

13,3

9,2

8,7

0,0

0,6

1,7

2,8

1,3

0,4

0,3

0,1

0,1

0,0

0,2

11,1

10,4

14,5

13,0

15,5

15,3

10,0

9,4

1,8

2,2

0,0

0,0

3,9

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

2,9

15,9

14,4

5,1

2,1

14,0

12,4

0,0

2,9

5,8

3,4

3,6

2,9

19,8

18,3

5,1

2,1

14,0

12,4

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,6

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Екологічні заходи в зонах
відчуження та відселення

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Підготовки до зняття з
експлуатації ЧАЕС

0,4

0,3

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

Вугільний сектор
Ліквідація вугледобувних
підприємств

План
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Програма "Ядерне паливо
України"

0,7

0,5

0,4

0,3

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення резерву ядерного
палива

0,5

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Фізичний захист ядерних
установок

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Екологічна безпека уранових
об'єктів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загалом
Соціальний захист
чорнобильців

1,8
2,1

1,4
2,1

1,4
2,6

1,2
2,5

1,2
2,7

1,1
2,6

1,3
2,8

1,3
2,8

1,2
2,8

1,1
2,7

1,1
2,7

0,9
2,5

1,6
2,2

1,6
2,2

Субсидування комунальних
послуг

5,5

4,8

5,9

5,6

7,1

6,6

7,9

7,5

7,2

6,8

8,3

6,9

12,7

25,2

Управління, спеціалізована
наука та освіта

0,6

0,3

0,4

0,3

0,8

0,8

0,2

0,2

0,6

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

ВДЕ та енергоефективність
Інше
Загалом енергосектор
Сукупні видатки
держбюджету
Частка енергосектору у
сукупних видатках
держбюджету
Облігації внутрішньої
державної позики

0,1
5,0
28,7
284,7

0,0
4,5
26,1
242,4

4,0
0,6
28,6
326,0

0,2
0,5
21,5
303,6

1,6
0,1
28,1
354,2

0,3
0,0
24,7
333,5

3,9
0,4
50,9
427,0

1,1
0,3
44,3
395,7

4,0
0,0
36,5
432,9

1,8
0,0
30,3
403,5

1,1
0,3
37,7
462,5

0,4
0,3
33,1
430,1

0,5
0,3
19,4
527,9

0,6
0,3
35,2
566,9

10,1

10,8

8,8

7,1

7,9

7,4

11,9

11,2

8,4

7,5

8,2

7,7

3,7

6,2

0,0

5,8

7,4

12,4

0,0

7,5

6,0

6,0

8,0

8,0

107,7

96,6

31,5

29,7

*з 2012 року субвенція також включає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Джерело: підготовлено на основі даних звітів Державної казначейської служби України щодо виконання бюджету з 2009 по 2014 рік[2], а також Закону про Державний бюджет на 2015 рік [1].
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