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ПРО ПРОЄКТ
Поняття суспільної стійкості є досить новітнім. Тому природним є розмаїття його тлумачень і розумінь, залеж-
но від регіону, інституції чи контексту. Запропонований проект не має наміру сперечатися про термінологію. 
Автори проекту радше зупинилися на терміні «суспільна стійкість» як на понятті здатному охопити складні про-
цеси життєздатності суспільства, як політичного тіла, в умовах надзвичайного стресу – війни, епідемії, стихій-
них лих, диверсії, торгівельної блокади чи санкцій, тощо.

Така суспільна стійкість, на думку авторів проекту залежить від здатності державних інституцій усвідомлюва-
ти загрози, від їхньої незалежності і спроможності реагувати на такі загрози, а також від довіри суспільства до 
інституцій і спроможності провадити життєдіяльність в умовах порядку, встановленого інституціями у момен-
ти найбільшого виклику.

Від початку російсько-української війни Україна вже переживає потужний краш-тест на суспільну стійкість. А у 
2020 до загрози війни додався стрес епідемії Covid-19, яка торкнулася життя і здоров’я людей у всьому світі. 
Епідемія загострила і виявила вразливі місця в здатності публічної влади – державної влади та місцевого са-
моврядування – вчасно та ефективно реагувати на виклики задля безпеки людей. Так само епідемія засвідчи-
ла, наскільки важливим у демократії є інституцій публічної влади і довіра громадян до обґрунтованості рішень 
і дій, до яких влада вдається сама і закликає своїх громадян.

Тому досвід того, як публічна влада і люди реагують на виклик епідемії є виразним тлом дослідження суспільної 
стійкості.

Оскільки поняття суспільної стійкості є багатогранним, то не можна претендувати на універсальну методологію 
її дослідження чи вимірності. Автори проекту, обираючи методи дослідження, брали до уваги такі фактори.

Переживаючи обмеження у доступі до певних послуг через загрозу епідемії, люди здатні краще оцінити, на-
скільки ті, чи інші послуги є для них критичними. Власне значущість тих чи інших послуг для життєдіяльності 
людини є ключовим для означення ще одного новітнього поняття – «критичної інфраструктури». При цьому, 
важливим було визначити не лише міру критичності тієї чи іншої послуги для людини, але й те, наскільки люди 
обізнані, хто відповідає за надання таких послуг – державна влада, місцева влада, чи приватний власник, і які 
очікування від держави у наданні цих послуг. З цією метою було проведене соціологічне опитування в окремих 
регіонах, результати якого описані у Частині І проекту. 

Епідемія стала передовсім викликом для системи охорони здоров’я. Водночас реакція на загрозу здоров’ю 
громадян і запобігання перенавантаженню закладів охорони здоров’я зачепила діяльність суміжних сфер. Ви-
явилося, що такі сфери як освіта і транспорт також є дуже чутливими до загроз. Тут важливим було з’ясувати, 
як люди переживали досвід отримання медичних, освітніх, транспортних послуг, а також місцевих комунальних 
послуг в умовах епідемії і як оцінили реакцію публічної влади – держави і місцевого самоврядування на викли-
ки саме у цих сферах. Для цього був використаний метод глибинного інтерв’ю з мешканцями окремих міст, 
результати якого описані у Частині ІІ проекту.

Частини І та ІІ дослідження дають нам інформацію про очікування чи припущення людей стосовно послуг, які 
для них є критичними. Для того, аби оцінити, наскільки публічна влада здатна гарантувати надання таких по-
слуг слід проаналізувати її інституційну спроможність. Частина ІІІ дослідження пропонує оцінку стійкості кри-
тичної інфраструктури крізь аналіз законодавчого поля, яке регулює питання власності та управління критич-
ною інфраструктурою, а також політичного контексту в якому це поле формувалося.

Оскільки царина суспільної стійкості і стійкості критичної інфраструктури є новою у дослідженнях, автори про-
екту не так претендують на вичерпність висновків і рекомендацій, як мають на меті заохотити подальший по-
шук рішень для України.

З повагою, Команда проекту

Оксана Сироїд, головний редактор;

Марта Супрун, менеджер проекту;

Степан Берко, головний аналітик;

Ксенія Процикевич, юридичний консультант.
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МЕТОДОЛОГІЯ ЧАСТИНИ ІІІ
Для спроможності інститутів публічної влади визначальним є право власності. За словами Джона Лока, фун-
датора вчення про ліберальну демократії, «правління не має іншої мети, окрім збереження власності»1, оскільки 
повинно дбати про добробут і благо своїх людей. Джон Лок обґрунтовує, чому без держави людина не може 
захистити своєї власності:

«По-перше, не вистачає чітко встановленого відомого права, прийнятого і визнаного загальною згодою, 
щоб бути мірилом добра і зла, загальною міркою для розсудження всіх суперечок між людьми. … По-друге, 
у стані природи не вистачає обізнаного неупередженого уповноваженого судді, який мав би вирішувати 
всі суперечки відповідно до встановленого закону. … По-третє, у стані природи часто не достатньо сили, 
щоб схвалити і підтримати правильний вирок і надати йому належне виконання.»2 

У житті суспільства цей причинно-наслідковий зв’язок має такий практичний вимір. Держава визначає пра-
вила доступу до ресурсів для громадян і громад (від піску і руди до інформації). Передовсім, від цих правил 
залежить дохід, який отримуватимуть громадяни і громади. Частину доходу громадяни сплачуватимуть як по-
даток державі або громаді, а отже від нього залежить добробут громади і всього суспільства. Крім того правила 
доступу до ресурсів найбільше впливають на незалежність і рівновіддаленість інститутів публічної влади від 
впливу окремих власників. Чим більше ресурсів буде зосереджено в руках окремих людей, тим більший вплив 
вони матимуть на інститути публічної влади – парламент, уряд, суди чи органи місцевого самоврядування, 
для встановлення правил у своїх інтересах, зокрема для зменшення для себе податкових зобов’язань. Своєю 
чергою незалежність інституцій впливає на дотримання усіх решти прав і свобод людини і громадянина в су-
спільстві.

Відповідно, право власності є засадничим як для фінансової спроможності інститутів публічної влади так і для 
спроможності цих інститутів діяти незалежно в інтересах громади та всього суспільства.

З огляду на це, щоб оцінити спроможність інститутів публічної влади автори дослідження передовсім запро-
понували огляд історичних передумов формування як права власності так і самих інститутів публічної влади в 
Україні. Окрема увага зосереджена на становленні місцевого самоврядування, адже доступ громад до ресурсів 
і місцеві податки, впливають як на спроможність не лише місцевої, але й державної влади.

Для розуміння нинішнього стану із гарантуванням права власності і доступу до ресурсів автори дослідження 
проаналізували процес приватизації в Україні. Зокрема у дослідженні запропонована спроба виявити як загаль-
ні хиби приватизації, так і хиби пов’язані з приватизацією критичної інфраструктури. Для цього окремо описа-
ний феномен критичної інфраструктури та підходи до регулювання критичної інфраструктури в Україні, а також 
запропонований огляд монополій, сформованих внаслідок приватизації критичної інфраструктури.

Уся інформація для дослідження була отримана з відкритих джерел. Як джерело для аналізу була використа-
на передовсім нормативно-правова база. Слід зазначити, що в Україні немає єдиного джерела інформації про 
структуру власності підприємств критичної інфраструктури чи обсяги виробництва та послуг, які ними нада-
ються. Ані уряд, ані незалежні регулятори не забезпечують такою інформацією. З огляду на це, уся інформація 
про структуру власності, виробництво та послуги в царині критичної інфраструктури отримана з альтернатив-
них джерел, як то портал YouControl, журналістські розслідування, тощо.

1Лок Джон, Два трактати про правління/ пер. з англ. П. Содомори – К.: Наш Формат, 2020 р -312 с,  Розділ VII, ст. 94
2Лок Джон, Два трактати про правління/ пер. з англ. П. Содомори – К.: Наш Формат, 2020 р -312 с, Розділ ІХ, ст. 124
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УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ
1. Десятиліття авторитарного управління і терору за відсутності права власності, незалежного суду, а відтак 

відсутності гарантій основоположних прав і свобод призвели до того, що на момент проголошення незалеж-
ності Україна зіткнулася з дефіцитом спроможності ефективного публічного управління.

2.  За роки радянської колонізації у суспільстві було вихолощене знання про власність і відповідальність за упра 
ління нею. Крім того в українців не було капіталу. Тому, попри відновлення приватної власності в лютому 
1991 року громадяни не мали спроможності для повноцінного залучення ані до управління власністю, ані до 
підприємницькій діяльності.

3. Після здобуття незалежності політичні та управлінські еліти не були замінені, а успадковані з радянської 
системи. Вони не були носіями, ані національної чи державницької ідентичності, ані культури демократично-
го публічного управління. Натомість ці еліти сповідували і практикували адміністративно-командні методи 
управління і збереження тісних економічних стосунків з Росією, як з колишньою метрополією. Тому, попри 
формальну заміну назв вони зберегли командно-адміністративну природу державних інституцій, радянський 
адміністративно-територіальний устрій, а також авторитарні підходи до регулювання економічних процесів. 

4. Безоплатне передання громадянам житла без обов’язку утримувати житлові будівлі спотворило їхнє уяв-
лення про власність і відповідальність за управління нею. Це також сформувало суспільну толерантність 
до безконтрольного доступу інших осіб до власності. І процеси непрозорої приватизації чи захоплення чужої 
власності не викликали неприйняття чи спротиву у суспільстві.

5. Відсутність критеріїв приватизації і ручне управління нею забезпечили доступ обраним особам до найбільш 
привабливих об’єктів, серед яких безперечно були об’єкти критичної інфраструктури. 

6. Фактично відсутній земельний податок і низька рента за користування надрами, а також відсутність реаль-
них інвестиційних умов і критеріїв у приватизаційних договорах дозволяли генерувати надприбутки власни-
кам промисловості. А брак антимонопольних запобіжників заохотив їх формувати вертикальні та горизон-
тальні монополії. 

7. Податкове законодавство з часів фінансово-промислових груп сприяє розчленуванню компаній і підрозділів, 
які здійснюють торгівельні операції, в офшорні юрисдикції. Це, з одного боку, суттєво зменшує базу оподатку-
вання в Україні, а з іншого, зонову ж таки сприяє генеруванню надприбутків і укріпленню монополій.  

8. Від початку приватизації критичної інфраструктури, усі органи регулювання цих сфер підпорядковувалися 
одноосібно Президентові, який як фактичний регулятор приватизації, повинен був гарантувати успішне здійс-
нення новими власниками контролю за ринками у відповідних сферах. 

9. Монопольне становище в царині критичної інфраструктури окремих осіб чи груп осіб дало їм неконтрольовані 
інструменти впливу на суспільство і державні інституції: 

• Система публічної влади сформована після незалежності на національному рівні є незбалансованою. 
Виконавча влада перебуває під головуванням Прем’єр-міністра, однак фактично зосереджена в руках 
Президента України, оскільки посада Президента позбавлена будь-якого контролю з боку парламенту 
відтак Президент може залишатися гарантом збереження монополій. 

• Парламент відтворюється не як представницький орган народу, а як представницький орган груп, що 
представляють інтереси кінцевих бенефіціарів приватизації критичної інфраструктури.

• Суди, які у процесі приватизації і подальшої концентрації власності ставали останньою інстанцією, що 
гарантувала заволодіння власністю, також потрапили у залежність від груп осіб, які представляють кін-
цевих бенефіціарів монополій.

10.Місцеве самоврядування досі повноцінно не сформоване, відтак не має спроможності реагувати на суспіль-
ні загрози на місцевому рівні: 

• Досі не запроваджено принципу субсидіарності, який гарантує спроможність визначати проблеми місце-
вого рівня і гнучко реагувати на них.
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• Київ та окупований Севастополь, де функції виконавчого органу місцевого самоврядування виконує дер-
жава, залишаються містами без самоврядування взагалі.

• Немає самоврядування на рівні областей і районів, оскільки там відсутні виконавчі органи. Система відно-
син між місцевими державними адміністраціями (МДА) та громадами, а також порядок призначення голів 
МДА створений для здійснення адміністративного тиску і забезпечення результатів виборів, вигідних 
владі. Така система очолюється Президентом, і використовується в тому числі для контролю за урядом.

• Попри бюджетну децентралізацію держава зберігає значний фінансовий вплив на громади. Земля за ме-
жами населених пунктів досі перебуває у власності держави, що робить громади залежними від держави 
і унеможливлює їхній сталий розвиток.

11. Така концентрація влади відтворює ручне і свавільне управління економічними процесами, яке створює 
зокрема такі загрози в царині критичної інфраструктури:

• Незважаючи на сьомий рік війни, контроль Росії над критичною інфраструктурою України є самостійною 
і найбільшою загрозою. Здатність Росії зупинити електропостачання чи газопостачання у переважній ча-
стині України, або ж зупинити експорт нафтопродуктів не викликає сумніву. Водночас це ставить під сум-
нів стійкість України у випадку не лише прямої загрози, але і диверсійної діяльності.

• Українці отримують часто послуги електро- і газопостачання, не маючи інформації про власників компаній, 
які ці послуги надають. Відсутня інформація про кінцевих власників критичної інфраструктури гарантує їх 
безвідповідальність у випадку відмови від надання послуг.

• Підприємницька діяльність у царині критичної інфраструктури означає використання природних ресурсів, 
інших ресурсів, а також коштів, які громадяни України сплачують за користування послугами критичної 
інфраструктури. Оформлена власність на об’єкти критичної інфраструктури через офшорні юрисдикції 
звільняє власників від обов’язку сплачувати в Україні податки від прибуткової діяльності в Україні. 

• Відключення електро- чи газопостачання, підняття цін на пальне чи інформаційні атаки роблять державні 
інституції беззахисними. Замість незалежного регулювання держава має ознаки залежності і керованості 
з боку монополістів.
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1. СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
І ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА МОМЕНТ 
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
24 серпня 1991 року Україна проголосила себе незалежною державою, відокремившись юридично від Російсь-
кої імперії, уособленої Радянським Союзом.

Водночас не території уже незалежної України продовжували діяти закони, традиції і еліти, сформовані деся-
тиліттями радянського колоніалізму.

Основою радянської системи управління була фактична заборона приватної власності. З цієї заборони почина-
лася Конституція Української РСР, яка визначала, що державна і колгоспно-кооперативна власність є «основою 
економічної системи».3

Замість приватної власності було введене поняття «особистої власності», до якої належали «трудові доходи, 
предмети вжитку, особистого  споживання, комфорту і підсобного домашнього господарства, жилий будинок і 
трудові заощадження».4

Підприємницька діяльність також була заборонена. Майно, що перебувало в особистій власності або в кори-
стуванні громадян, не могло бути використано «для одержання нетрудових доходів».5 Свобода підприємництва 
була зведена до «індивідуальної трудової діяльності», як «кустарно-ремісничих промислів, сільського господар-
ства, побутового обслуговування населення, а також інші види діяльності, що ґрунтуються виключно на осо-
бистій праці громадян і членів їх сімей».6

У виключній власності держави були земля, її надра, води, ліси. Державі належали «основні засоби виробни-
цтва в  промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв’язку, банки, майно ор-
ганізованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а 
також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави.»7

Економіка України була плановою і інтегрованою в економічну систему СРСР8. Управління економікою Украї-
ни здійснювала Рада Міністрів Української РСР.9 Формально Рада Міністрів мала статус уряду, однак не мала 
ані повноважень формування політики, ані навіть самостійності в адміністративно-плановому управлінні еко-
номікою, оскільки діяла виключно в економічних інтересах радянської метрополії.

Власне централізованою і підпорядкованою метрополії була вся система публічного управління. В Українській 
РСР формально діяли інституції які мали символізувати державну владу: виборні органи – Верховна Рада та 
місцеві ради депутатів; уряд – Рада Міністрів; колективний глава держави – Президія Верховної Ради10; суди. 

3Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки  від 20 квітня 1978 року, Стаття 10, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
4Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 13, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
5Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 13, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
6Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 17, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
7Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 11, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
8Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 16, Стаття 139, URL:https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
9Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 118, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
10Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки  від 20 квітня 1978 року, Стаття 108, URL:https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
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Однак їхні повноваження були номінальними. Влада державних органів не була суверенною, принцип поділу 
влади не застосовувався, місцеве самоврядування не здійснювалося11. 

Реальну владу на території всього Радянського Союзу утримувала верхівка комуністичної партії, яка своєю 
чергою вважалася «керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, 
державних і громадських організацій»12. Примус забезпечувався органами правопорядку на чолі з генеральний 
прокурором Радянського Союзу. Через розгалужену систему прокуратури він мав повноваження «найвищого 
нагляду» за «точним і однаковим виконанням законів усіма міністерствами, державними комітетами й відом-
ствами, підприємствами, установами та організаціями, виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад 
народних депутатів, колгоспами, кооперативними та іншими  громадськими організаціями, службовими особа-
ми, а також громадянами»13.

Виконавча влада уряду – Ради Міністрів, - як вже зазначалося, була номінальною і зводилася до адміністратив-
ного управління економікою України як частиною економіки Радянського Союзу.

Верховна Рада Української РСР не могла виконувати представницьких функцій, оскільки, передовсім не мала 
суверенної влади і була підпорядкованою загальносоюзним органам влади. Очевидно за такої системи Верхов-
на Рада не мала повноважень контролювати виконавчу владу. Зрештою, в Радянському Союзі була однопартій-
на система і вибори були номінальними. 

Те ж саме стосувалося і місцевих рад депутатів, які були повністю підконтрольні радам вищого рівня14. «Консти-
туції» союзних республік, конституція УРСР  у тому числі, проголошували, що вся влада належить народові, який 
здійснює її через ради народних депутатів, а всі державні органи підпорядковані цим радам. В теорії ця модель 
видавалася демократичною – від місцевого до державного рівня всі органи влади формуються і підконтрольні 
представницьким органам – радам. На практиці ж вся влада належала комуністичній партії. «Демократичний 
централізм» означав чітку ієрархію органів державної влади згоди до низу із «обов’язковістю рішень вищестоя-
щих органів для нижчестоящих» і паралельною структурою партійних організацій, які і здійснювали безпосеред-
нє управління суспільством. 

За умов повної централізації і ідеологічної цензури існування самоврядування у будь-яких формах і сферах було 
неможливе, тим більше самоврядування на рівні громад. Містами і селами управляли призначенці, схвалені 
комуністичною партією і легітимізовані на «конкурентних» виборах. Слово самоврядування не вживалось і не 
могло вживатися у нормативних актах, адже ніякого самоврядування не потрібно, якщо урядує комуністична 
партія.

Суди не мали незалежності, бо формувалися Верховною Радою Української РСР16. Крім того функція правосуд-
дя була фіктивною через застосування «прокурорського нагляду». 

Через авторитарну систему управління і відсутність незалежного і справедливого суду крім права власності 
були обмежені також інші основоположні права і свободи: право на життя, право на свободу і особисту недо-
торканість, право не свідчити проти себе і презумпція невинуватості, свобода пересування, свобода вираження 
поглядів, свобода віросповідання, тощо.

Така система утримувалася на території України впродовж 50-70 років і супроводжувалася терором. Позбав-
лення права власності на землю українських селян відбувалося шляхом Голодомору, який у 1932-1933 роках 
забрав життя за різними обрахунками від чотирьох до семи мільйонів людей. Сотні тисяч людей з числа управ-
лінської, підприємницької, культурної та духовної еліти стали жертвами репресій впродовж 1920-1940х років. 
Натомість питомо українська еліта була заміщена російською, або ж лояльною до Росії. 

11Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 78, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text 
12Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 6, URL:https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
13Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 162, URL:https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
14Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 125, URL:https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
15Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/888-09/ed19780420#Text 
16Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року, Стаття 150, URL:https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
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2. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ 
2.1. БАЛАНС МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ

До червня 1996 року в Україні діяла Конституція УРСР із змінами внесеними з 1991 року. В Конституції були 
вилучені згадки про комуністичну партію, Радянський Союз і радянську владу при цьому відновлена приватна 
власність і запроваджена посада Президента. 

Вочевидь без навичок і спроможності самостійно управляти державою, конституційний баланс влади був ха-
отичним і ситуативним. Проте були і передумови для розвитку парламентської демократії – Верховна Рада 
України, зберігала високу легітимність як орган, що взяв на себе відповідальність за проголошення незалеж-
ності України. 

Ситуація змінилася після обрання Леоніда Кучми Президентом України у 1994 році. Його обрання відбулося 
завдяки прямому російському і проросійському лобі в Україні, його орієнтиром були не стосунки з демокра-
тичним Заходом, а з Росією і пострадянським простором. Крім того, судячи з його указів, президент мав намір 
одноосібно управляти економічними процесами, передовсім процесами приватизації. Відповідно, його бачення 
моделі влади було авторитарним, а конфлікт з парламентом – неминучим. 

Першу перемогу у протистоянні з парламентом президент здобув у 1995 році шляхом підписання Конституцій-
ного договору між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функ-
ціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 
України (Конституційного договору). Конституційний договір хоч і декларував поділ влади на законодавчу, ви-
конавчу і судову17, юридично забезпечив безконтрольну концентрацію влади в руках однієї особи – Президента 
України. 

Президент отримав повноваження глави держави і глави виконавчої влади18 з правом одноосібно створювати, 
реорганізовувати і ліквідовувати міністерства, відомства, інші центральні та місцеві органи державної виконав-
чої влади, призначати і звільняти з посад керівників цих органів19, а одноосібно управляти майном, що перебу-
ває у загальнодержавній власності 20 

Окрім цього Конституційний договір надав президентові законодавчу функцію – право видавати укази з питань 
економічної реформи, не врегульованих чинним законодавством України, які діють до прийняття відповідних 
законів21. 

На додаток президент отримав одноосібний контроль над судовою системою через повноваження призначати 
усіх суддів загальної юрисдикції22 і самостійну судову функцію – повноваження скасовувати акти централь-

17КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 3, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
18КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 19, URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
19КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Пункт 5 статті 24, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
20КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Пункт 7 статті 24, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
21КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133 Стаття 25, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
22КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Пункт 13 статті 22, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
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них і місцевих органів державної виконавчої влади України, а також акти органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції та законам України, а також указам і розпорядженням 
Президента України23. 

Місцеве самоврядування та виконавча влада на місцях також потрапила в залежність від президента. Голо-
вами обласних, Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій Президент України 
призначав осіб, обраних головами відповідно обласних, Київської та Севастопольської міських і районних Рад24.  
Голови державних адміністрацій отримали повноваження зупиняти рішення органів місцевого самоврядуван-
ня25.  Водночас президент отримав повноваження одноосібно звільняти голів державних адміністрацій, що 
мало наслідком втрату ними свої виборних посад26.  

В підпорядкуванні президента опинилася вся система безпеки та примусу – Збройні сили України, поліція і 
прокуратура, яка продовжувала забезпечувати радянську функцію загального нагляду за додержанням Кон-
ституції та законів України органами та посадовими особами державної  виконавчої влади, представницькими 
органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності, а також громадянами України,  особами без громадянства27.

Натомість у Конституційному договорі не було жодної згадки про парламентський чи судовий контроль за пре-
зидентом та його рішеннями.

Така модель влади майже у незмінному вигляді була зрештою закріплена в новій Конституції України, прийнятій 
у 1996 році. Посада Президента України була офіційно поставлена над законом і судом через задекларовану, 
але абсолютно недієву процедуру імпічменту.28 

Баланс влади був дещо модифікований у 2004 році, внаслідок змін до Конституції, які чинні станом на сьогодні. 
Формально Президент перестав бути главою виконавчої влади29, але ці повноваження не були передані жодній 
іншій посаді. Кабінет Міністрів був визначений вищим органом в системі органів виконавчої влади . При цьо-
му Прем’єр-міністр визначений як особа, яка керує роботою Кабінету міністрів30. Прем’єр-міністр не отримав 
жодних одноосібних повноважень, починаючи від найважливішого – формування складу уряду, яке віддали 
парламентській коаліції31. 

Натомість Президент зберіг прямий або опосередкований контроль за значною часткою виконавчої влади, як 
то Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, прокуратура, Служба безпеки, місцеві державні ад-
міністрації та регулятори. При цьому Президент, як і виконавча влада в його руках, залишилися поза парламент-
ським контролем. 

За таких обставин посада Прем’єр-міністра попри позірну вищість залишилася у залежності від посади Прези-
дента, що жодним чином не покращило систему стримувань та противаг в Україні.

23КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Пункт 6 статті 24, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
24КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Частина 2 статті 46, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
25КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 52, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
26КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Частина перша та частина друга статті 58, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text.
27КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Пункт 1 частини другої статті 43, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
28КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 111, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
29КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 113, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text  
30КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Частина 5 Статті 114, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text  
31КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 83, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
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2.2. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

2.2.1. РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ВЛАДНА СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З відновленням незалежності з’явилась можливість відновити і самоврядування громад. У кінці 1990 року Вер-
ховна Рада ще УРСР ухвалила закон «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду-
вання». Закон декларував місцеве самоврядування основою демократичного устрою влади.

У 1996 році була ухвалена Конституція незалежної України, яка визнавала і гарантувала місцеве самовряду-
вання і визнавала його одним із способів здійснення влади народом – поряд із інструментами безпосередньої 
демократії і діяльністю органів державної влади32. Місцеве самоврядування Конституція визначає як право 
територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, се-
лища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів33. Самовря-
дування здійснюється на рівні громади одного населеного пункту - села, селища, міста, та кількох – районний 
та обласний рівень. Органами місцевого самоврядування (ОМС) є відповідно місцеві ради (сільські, селищні, 
міські, районні і області) та її виконавчі органи. У містах Києві та Севастополі місцеве самоврядування має свої 
особливості, адже ці міста також мають статус регіонів, а Київ, ще й статус столиці34.  

У 1997 році парламент ухвалив закон «Про місцеве самоврядування в Україні», який, хоч і з численними зміна-
ми, є чинним по сьогодні. Власне цей закон має визначати межі місцевого самоврядування35, тобто які питання 
ще відносяться до сфери відповідальності громади, а які вже належать до компетенції органів державної влади. 

Оскільки у часи радянської влади місцевого самоврядування не існувало, то не було передумов для створення 
ефективної системи місцевого самоврядування. Норми Конституції та чинних законів, які регулюють цю сферу, 
свідчать, що їхні автори часто не розуміли змісту поняття самоврядування, тому закладені в них моделі часто 
суперечать самому поняттю самоврядування – самостійне вирішення питання місцевого значення. На різних 
рівнях самоврядування і в різній мірі норми відтворюють закладену в радянські часи модель «демократичного 
централізму» - представницькі органи влади або не ухвалюють рішень або ж не мають можливості самостійно 
їх реалізувати.

Однією з найбільших проблем є брак субсидіарності. Україна як член Ради Європи ратифікувала Європейську 
хартію місцевого самоврядування  та ним прийняла принцип субсидіарності у організації і здійсненні місцевого 
самоврядування. Принцип субсидіарності полягає в тому, що конкретні питання в інтересах людей повинні вирі-
шуватися на найближчому до людини рівні влади, яким є місцеве самоврядування. Саме тому Хартія у статті 4 
визначає, що в межах закону ОМС мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі 
сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Таким чином, ОМС відповідно 
до Хартії мали би здійснювати повноваження, які прямо не заборонені для них законом і не віддані до сфери 
компетенції державної влади. 

На жаль Конституція не закріплює принцип субсидіарності для місцевого самоврядування, однак не заборо-
няє встановити його на рівні закону. Тим не менше, закон визначає, що ОМС можуть здійснювати винятково ті 
повноваження, які надані їм законом. Це свідчить про те, що держава не вважає ОМС як суб’єктів, які на рівні 
із фізичною і юридичною особою володіють свободою вичиняти всі дії, які не заборонені законом. Стаття 19 
Конституції говорить – ОМС як і органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами. Така вимога до ОМС може застосовуватися лише у 
відносинах ОМС і особи, але у відносинах з державою і її органами ОМС мають володіти свободою вчиняти все, 
що не забороняє їм закон. В цьому і полягає принцип субсидіарності, розкритий у статті 4 Європейської хартії 
місцевого самоврядування.

Ще однією проблемою є обмежене місцеве самоврядування на регіональному та субрегіональному рівнях. Кон-
ституція зберегла радянський адміністративно-територіальний устрій. Якщо самоврядування на рівні громад 

32КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 5, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 
33КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1995, N 18, ст.133, Стаття 140, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text
34Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у цих містах мають визначатись окремими законами.
35Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1986 року, ратифіковано Законом№ 452/97-ВР від 15.07.97URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text 
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існує, хоч і в дещо обмеженому вигляді через обмеженість повноважень, то самоврядування на рівні районів та 
областей фактично відсутнє. Конституція встановила, що спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 
міст представляють районні і обласні ради. Такі ради дійсно створені, однак вони не мають своїх виконавчих 
органів – їхні функцію виконують місцеві державні адміністрації, тобто органи державної влади. Така модель 
фактично виключає будь-яку самоврядність, якщо рада без участі органу державної влади не може «сама вря-
дувати» в межах своєї компетенції. 

Самоврядування існує лише там, де громада формує самоврядну владу: члени громади обирають представни-
цький орган – раду, а вона формує свої виконавчі органи, які і здійснюють владу на рівні громади. Таким чином 
реалізується принцип народовладдя. Однак на рівні районів та областей виконавчих органів рад немає – вони 
фактично захоплені державою. Конституція дійсно нічого не говорить про виконавчі органи обласних та район-
них рад і лише встановлює, що на цьому рівні утворюється виконавчий апарат ради, очолений головою ради. 
Формулювання, закладені в Конституції, хоч і обмежують самоврядування на рівні районів та областей, однак 
не виключають їх повністю, як це реалізовано на рівні закону. Виконавча влада на рівні областей та районів 
таким чином залишалася підпорядкованою президентові.

Окремо слід звернути увагу на делеговані повноваження. Конституція зазначає, що обласні та районні ради 
можуть делегувати адміністраціям якісь повноваження36. Адміністрації в такому разі щодо виконання таких 
повноважень мають бути підзвітні відповідним радам. Саме поняття «делегування» передбачає, що суб’єкт, 
який володіє повноваженнями, передає їх іншому суб’єкту свої рішенням і може забрати ці повноваження на-
зад. Наче очевидна і цілком зрозуміла модель. 

Однак закон «Про місцеве самоврядування в Україні» запропонував такий підхід, який абсолютно суперечить 
суті делегування повноважень. Замість того, щоб запропонувати модель, за якої рада може делегувати певні 
повноваження адміністрації і здійснювати контроль за їх виконанням, закон просто встановив, що всі (!) обласні 
і районні ради делегують місцевим державним адміністраціям певний перелік повноважень37. Фактично дер-
жава в особі парламенту поставила органи місцевого самоврядування, а саме обласні та районні ради перед 
фактом: певні повноваження у рад є, але держава вирішила, що вони їй безповоротно «делеговані». Закон не 
передбачає жодної можливості у ради відкликати делеговане повноваження і реалізовувати його самостійно.

Суть «делегованих» державним адміністраціям повноважень свідчить, що це повноваження, характерні вико-
навчим органам, які, вочевидь, мали б бути створені на рівні обласних та районних рад. Такий підхід, коли са-
моврядування на рівні області та району зводиться виключно до ухвалення відповідних бюджетів та певних 
контрольних функцій щодо місцевих державних адміністрацій, міг бути виправданий в перші роки незалеж-
ності, через брак спроможності і загрози сепаратизму. Однак, як показала історія, відсутність самоврядування 
на рівні регіонів та субрегіональному рівні не є перешкодою для порушення територіальної цілісності, якщо в 
умовах воєнної та інформаційної агресії виконавча влада не може ефективно протидіяти викликам. Тому така 
модель мала б бути переглянута на користь збільшення повноважень рад та надання реальних функцій їхнім 
апаратам. Щонайменше такі зміни мали б відбутися в тих рамках, які дозволяє нинішня редакція Конституції.

Ситуація із реалізацією права на місцеве самоврядування у містах Києві та Севастополі ще більш невтішна. 
Обидва ці міста отримали спеціальний статус, закріплений в Конституції. Спеціальний статус Києва обумов-
лений тим, що місто є столицею держави. Севастополь повинен був мати особливості, як місто, де перебував 
флот Російської Федерації, тобто з огляду безпекових питань. Саме з цих міркувань, вочевидь закон про статус 
міста Севастополя ніколи й не був ухвалений, хоча пряме державне управління з Києва не дозволило вберегти 
місто від окупації російськими військами. Київ, натомість, отримав окремий закон38,  який запропонував таку 
ж модель самоврядування, як і для областей і районів. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська 
міська державна адміністрація. І хоча очолює її міський голова, обраний киянами на виборах, насправді він 
поєднує в собі посаду мера і очільника КМДА, якого призначає президент. Якщо на рівні області чи району така 
модель завдає шкоди лише розвитку регіону, але, до певної міри, не перешкоджає розвитку громад, то в Києві 
вона фактично поставила місто в залежність від інтересів держави і її політичних очільників. Виконавчий орган 
міської ради є державним органом, який функціонує в інтересах держави, а не міста і його мешканців. Місто 
Київ є єдиним містом в Україна, яке взагалі не має місцевого самоврядування.

36Конституція України, Стаття 118, URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  
37Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170, Стаття 44, URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
38Закон України «Про столицю – місто-герой Київ»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 11, ст. 79 URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/401-14#Text
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2.2.2. ДОСТУП ГРОМАД ДО РЕСУРСІВ

Державна влада на місцевому рівні представлена органами виконавчої влади та судами оскільки законодавча 
влада існує тільки на національному рівні. Виконавчу владу в регіонах здійснюють місцеві державні адміністра-
ції, підпорядковані президентові. Закон «Про місцеві державні адміністрації», має чітко визначати, які питання 
належать до компетенції МДА, щоб вони не перетиналися із сферою відповідальності громад. Однак, проа-
налізувавши зміст цього закону стає зрозуміло, що чіткого і вичерпного розподілу повноважень немає. Саме 
тому у МДА часто має можливість заходити у сферу компетенції громад.

Окрім цього, МДА мали і почасти досі мають значний фінансовий вплив на місцеві громади, особливо невеликі. 
Зокрема до 2015 року, коли відбулася так звана бюджетна децентралізація39, громади були практично повністю 
фінансово залежні від МДА. Усі податки, які генерувалися на території громади йшли до державного бюджету 
і потім розподілялися через МДА. Субвенції на покриття видатків у критичних для громад сферах охорони здо-
ров’я та освіти теж розподілялися через МДА40. Таким чином громади не могли бути певні щодо джерел своїх 
доходів і ставали залежними від МДА, очільники яких на свій розсуд ухвалювали рішення щодо розподілу ко-
штів. 

Ще один значний інструмент впливу держави, в особі МДА, на громади є земля. Земля є значним ресурсом для 
місцевого самоврядування і джерелом його спроможності. На землі можна будувати об’єкти інфраструктури 
для мешканців громади, її можна здавати в оренду інвесторам, врешті продати та отримати прибуток. Однак в 
Україні власність громад на землю є значно обмежена. Громади мають у власності і можуть розпоряджатися 
лише землею, крім приватної і державної, яка знаходиться в межах населеного пункту. Натомість земля, яка 
знаходиться на території сільської/селищної/міської ради, але за межами населеного пункту, належить державі 
і нею розпоряджаються МДА  З одного боку громада не може використовувати землю, яка є на її території, як 
свій ресурс і джерело доходу. З другого - якщо громада потребує земельну ділянку на своїй території, але за 
межами населеного пункту (наприклад для будівництва об’єкта інфраструктури), вона повинна звертатися до 
МДА для отримання в користування такої ділянки. Така ситуація є абсурдною і створює ще один інструмент 
залежності громад від держави.

Описана система фінансової залежності додатково до наявних інструментів впливу на обласному та районно-
му рівнях, дозволяла державі в особі МДА контролювати місцеве самоврядування у тих сферах, які відповідно 
до закону були у цілковитій компетенції громад. Перебування значних земель на території громад у державній 
власності є додатковим способом контролю держави над громадами і стримуючим фактором для їхнього са-
мостійного розвитку.

39Бюджетна децентралізація - 2015 та її результати – офіційно, URL:https://decentralization.gov.ua/news/1674

40Земельний кодекс України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27, статті 83 та 84. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2768-14#Text
41Бондарчук Анатолій. Що таке адміністративний ресурс? Досвід з українських виборів. URL: https://www.oporaua.org/article/vybory/19637-
shcho-take-administrativnii-resurs-dosvid-z-ukrayinskikh-viboriv

2.2.3. ПОЛІТИЧНІ МОТИВИ ОБМЕЖЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

Ключова роль МДА на місцевому рівні могла бути виправдана у перші роки незалежності, коли місцеве са-
моврядування лише було у зародку, а держава тільки будувала свою інституційну спроможність протистоя-
ти відцентровим рухам, інспірованим колишнім союзним центром. Вплив МДА на громади (так званий «ад-
міністративний ресурс» 41) політики національного та регіонального рівня почали використовувати передовсім 
для продовження свого перебування при владі. Організація виконавчої влади в регіонах разом із інституційним 
і фінансовим впливом МДА на місцеве самоврядування ідеально підходять для забезпечення бажаних резуль-
татів на виборах. Це неодноразово підтверджувалось під час виборчих кампаній різних років.

Очільниками МДА у областях та районах мали призначатись особи, які могли використати існуючі інституційні 
і фінансові інструменти випливу на громади для забезпечення потрібного результату на виборах. «Слухняні» 
громади отримували необхідне фінансування в обмін за високі результати влади на виборах. Досягнення 
очікуваного результату дозволяло національним політикам зберегтися при владі, а очільникам МДА очікувати 
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42https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

43http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513, 

44https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812

45https://zn.ua/ukr/internal/brehnya-zakonoproektu-pro-vnesennya-zmin-do-konstituciyi-v-chastini-tak-zvanoyi-decentralizaciyi-yakiy-mozhe-z-yavitisya-
v-parlamenti-nastupnogo-tizhnya-prisvyachuyetsya-_.html

46Не в останню чергу також через спроби легалізації ними російської окупаційної адміністрації на окупованих територіях Донецької та Лугансь-
кої областей - https://zn.ua/ukr/internal/sche-raz-pro-osoblivosti-osoblivostey-samoupravlinnya-_.htm

на просування по адміністративній драбині на національний рівень або навіть перейти у велику національну 
політику. Для того, щоб описана система ефективно забезпечувала результат, порядок призначення голів МДА 
мав гарантувати, щоб на посади потрапляли лише лояльні особи.

Відповідно до Конституції, Кабінет Міністрів є вищим органом виконавчої влади. МДА є найнижчими ланками 
очолюваної ним ієрархії, які мають здійснювати політику уряду на місцях. Однак сам уряд має дуже обмежений 
вплив на МДА, оскільки не може самостійно їх ані призначити чи звільнити, ані скасувати їхні рішення. Це нале-
жить до повноважень Президента, уряд лише може вносити йому відповідно подання, які Президент може і не 
підтримати. Більше того, відповідно до усталеної практики, уряд вносив подання про призначення тільки тих 
кандидатур, які попередньо вже були погоджені самим Президентом. 

Створена модель, коли Президент фактично одноосібно призначає очільників МДА, які мають забезпечувати 
результати виборів на його користь. Така модель збереглася і після 2004 року, коли змінами до Конституції 
Президента позбавляли повноважень формувати і звільняти уряд на користь парламенту. Саме через порядок 
призначення голів МДА, який залишився незмінним, Президент може фактично контролювати уряд, бо саме він 
призначає і звільняє тих, хто реалізовує урядову політику на місцях.

2.2.4. ДОСЯГНЕННЯ І БАР’ЄРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Після Революції Гідності сформувався суспільний запит на зміну чанної моделі. Громади вимагали більшої сво-
боди і повноважень. Розпочався процес децентралізації, який означав надання громадам більшої самостій-
ності, більших повноважень і ресурсів для їх реалізації. Значна частина адміністративних послуг, які надаються 
людям, була перенесена на рівень громад. Принцип субсидіарності почав частково реалізовуватися, хоча й не 
був запроваджений на нормативному рівні. У 2015 році парламент увалив закон «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»42, який ініціював об’єднання невеликих громад у більші для посилення їхньої спромож-
ності, зокрема й економічної. Для громад, які вирішили об’єднатися, були створені додаткові стимули. Зокрема 
в об’єднаних громадах залишалися 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше цей податок ішов до районного 
бюджету і МДА вирішувала яким громадам і в йому обсязі виділити ці кошти. Таким чином об’єднані громади 
позбавлялися постійної залежності від очільників МДА, які розподіляли кошти на власний розсуд. Процес об’єд-
нання територіальних громад триває досі, часто супроводжується конфліктами між окремими громадами та 
державною владою, МДА зберегли за собою «спрямовуючу роль» у процесі об’єднання громад.

Завершальним етапом децентралізації мали стати зміни до Конституції, які б гарантували більшу свободу і 
повноваження громадам, закріпили основу для об’єднання громад, принцип субсидіарності, власність на зем-
лю, розташовану на території громади як основу її економічної спроможності, та усунули ті положення, які обме-
жують самоврядування на регіональному рівні і дозволяють державі втручатися у компетенцію ОМС. Ініціативу 
у процесі конституційних змін взяв на себе тодішній Президент Петро Порошенко, який вносив на розгляд пар-
ламенту кілька законопроєктів (від 26.06.201443, від 1.07.201544). На жаль, Президент використав суспільний 
запит щодо більших повноважень для громад виключно для посилення своїх повноважень. Попри численні 
декларативні норми, які існували у проєкті, він не тільки не змінював систему виконавчої влади на місцях, але 
й пропонував посилити вплив Президента45. Останній міг одноосібно припиняти повноваження мерів і місцевих 
рад на невизначений термін і вводити особисте управління громадою через свого уповноваженого представ-
ника. Фактично пропонувалось відновити модель, яка існувала після остаточного скасування Магдебурзького 
права для українських міст, коли цар призначав цивільних губернаторів, які управляли містами замість вибор-
них органів. Такі зміни до Конституції не були ухвалені46.  Однак, зміни, які б стимулювали розвиток громад і 
унеможливили тиск на них держави, теж не були ухвалені чи навіть розроблені.
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Поняття критичної інфраструктури для українського нормативного поля є новим. До 2017 року цього терміну 
на законодавчому рівні не існувало взагалі, а вперше він з’явився у законі “Про основні засади забезпечення 
кібербезпеки України”47. При цьому цей закон розділяє окремо критичну інформаційну інфраструктуру (власне 
основний об’єкт регулювання закону) та критично важливі об’єкти інфраструктури (об’єкти критичної інфра-
структури), при чому останнє поняття є складовою другого. 

Закон визначає об’єкти критичної інфраструктури як підприємства, установи та організації незалежно від фор-
ми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, 
що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки насе-
лення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан на-
ціональної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/
або становити загрозу для життя і здоров’я людей. Попри те, що визначення досить об’ємне і містить багато 
понять, які є оціночними, із нього можна зрозуміти, що в розумінні закону критичною інфраструктурою є влас-
не будь-яка система, яка має значний вплив на людей або державу і безпечне функціонування такої системи є 
критично важливим для суспільства і держави.

Закон залічує до критичної інфраструктури об’єкти у таких сферах:

1) енергетика, хімічна промисловість, транспорт, інформаційно-комунікаційні технології, електронні ко-
мунікації, у банківський та фінансовий сектор;

2) життєзабезпечення населення (централізованого водопостачання, водовідведення, постачання елек-
тричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я тощо);

3) аварійно-рятувальна діяльність, екстрена допомога населенню;

4) потенційно небезпечні технології та виробництва.

Окремо закон залічує до критичної інфраструктури підприємства, які мають стратегічне значення для еко-
номіки і безпеки держави і включені до відповідного переліку. Зі змісту закону випливає, що такі підприємства 
можуть не бути частиною зазначених вище чотирьох сфер, однак мати особливе значення для держави.

Хоча предметом регулювання Закону “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” є передовсім 
захист держави і суспільства від кіберзагроз, однак в частині захисту критичної інфраструктури він поклав 
певні обов’язки на уряд в частині регулювання сфери критичної інфраструктури. Зокрема уряд зобов’язаний 
розробити і затвердити критерії та порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури, а також 
визначити перелік таких об’єктів (у банківській сфері ці документи має затверджувати Національний банк48). У 
жовтні 2020 року (через 3 роки після ухвалення закону) уряд затвердив Порядок віднесення об’єктів до об’єк-
тів критичної інфраструктури49, а також Методику категоризації об’єктів критичної інфраструктури, яка містить 
критерії віднесення об’єктів до критичної інфраструктури . Цим же рішенням уряд затвердив Перелік секторів 
(підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави. Відповідно до цього переліку критичну ін-
фраструктуру складають такі сектори:

3. УПРАВЛІННЯ КРИТИЧНОЮ 
ІНФРАСТРУКТУРОЮ
3.1. РОЗУМІННЯ «КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» В УКРАЇНІ

47 Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України/Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403, URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

48Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України /постанова правління НБУ №151 від 30.11.202 
URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30112020_151 

49Методика категоризації об’єктів критичної інфраструктури/ Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109, URL:https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#n45 
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• паливно-енергетичний сектор;

• інформаційний сектор;

• системи життєзабезпечення (комунальні послуги);

• харчова промисловість та агропромисловий комплекс

• охорона здоров’я

• фінансовий сектор

• транспорт і пошта

• промисловість (а саме хімічна, металургійна, оборонна, космічна, авіаційна, суднобудівна)

• цивільний захист населення та територій

Станом на написання цього звіту переліку об’єктів критичної інфраструктури уряд не затвердив. 

Оскільки для регулювання сфери критичної інфраструктури потрібне окреме комплексне нормативне поле, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі  (Мінекономрозвитку) розробило проєкт закону «Про критичну 
інфраструктуру та її захист», який уряд схвалив та подав для розгляду парламентом у травні 2019 року.51  Після 
парламентських виборів та формування нового уряду у серпні 2019 року проєкт відкликали, а після доопрацю-
вання його представили для публічного обговорення у жовтні 2020 року.52 

Проєкт встановлює, що уряд повинен затверджувати перелік секторів критичної інфраструктури. Уряд, за-
тверджуючи відповідний перелік у жовтні 2020 року, вочевидь керувався положеннями цього проєкту закону, 
адже Закон “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, який є юридичною підставою для ух-
валення урядової постанови, не зобов’язував ухвалювати такий документ. Водночас, проєкт закону пропонує 
перелік життєво-важливих функцій та послуг, які мають лягти в основу державної політики у сфері критичної 
інфраструктури. До такого переліку проєкт закону залічує:

• урядування та надання найважливіших державних послуг; 

• енергозабезпечення; 

• водопостачання та водовідведення;

• продовольче забезпечення; 

• охорона здоров’я;

• інформаційні, комунікаційні та цифрові послуги;

• фінансові та банківські послуги;

• транспортне забезпечення;

• оборона;

• правопорядок;

• постачання теплової енергії.

50Після парламентських виборів 2019 року перейменоване у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

51Проект Закону про критичну інфраструктуру та її захист №10328 від 27.05.2019 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65996 

52https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a91bfd44-d9be-4a74-834f-3feaf92bb886&title=ProektZakonuUkrainiproKritichnuInfrastruk
turuTaYiiZakhist 
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Порівнявши переліки сфер/секторів/послуг, які відносять до критичної інфраструктури Закону “Про основні за-
сади забезпечення кібербезпеки України”, урядове рішення та проєкт закону, підготовлений Мінекономрозвит-
ку, можна стверджувати, що ці переліки практично ідентичні, хоча їхні складові можуть відрізнятися за рівнем 
деталізації (десь послуги водо- і теплопостачання зазначені окремо, а десь як складова системи життєзабез-
печення). Однак проєкт закону першим серед свого переліку зазначає «урядування та надання найважливіших 
державних послуг», чого немає в жодному з чинних нормативних актів. Цього пункту також не було в першій 
редакції проєкту закону, підготовленого у 2019 році. Вочевидь, важливість віднесення сфери державного управ-
ління до критичної інфраструктури усвідомлюють в уряді, таки підхід не в останню чергу може бути спровоко-
ваний викликами, які постали перед державою та урядом під час пандемії SARS-Covid-19.

Як бачимо, правове регулювання критичної інфраструктури є неповним. Визначення об’єктів критичної інфра-
структури та переліку сфер, які відносяться до критичної інфраструктури, існують у законі, який лише побіжно 
зачіпає цю сферу, та на рівні підзаконного регулювання постановою уряду. Комплексний закон про захист кри-
тичної інфраструктури був напрацьований урядом, однак його розгляд парламентом був перерваний виборчим 
процесом та зміною уряду. Доопрацьований новим урядом проєкт перебуває в процесі публічного обговорення. 

3.2. ПРИВАТИЗАЦІЯ І КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА. СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ 
ВЛАСНОСТІ.

Історія і фактори, згадані у попередніх розділах, обумовили хаотичний і керований в ручному режимі перехід 
від держаної до приватної власності і подальші зловживання у приватизації майна чи управлінні ним, зокрема 
в царині критичної інфраструктури.

3.2.1. ПРАВО НА ВЛАСНІСТЬ: ВСЕ ЩЕ ПОЗИТИВІСТСЬКЕ СПРИЙНЯТТЯ

Материнською проблемою стало розуміння і тлумачення права власності. Право власності є фундаментом де-
мократичного управління, оскільки саме задля захисту цього права люди створюють демократичний устрій. 
Право власності є природним, походить від самої людини і її потреби у захисті свого життя і добробуту. Тому в 
демократії право власності розуміється як реальна спроможність особи володіти безперешкодно своєю влас-
ністю і здатністю держави це право власності захистити законом і судом. 

Натомість в Україні від початків незалежності і до сьогодні домінує позитивістське тлумачення права власності. 
В законі від 1991 року наголос зроблено на тому, що право власності – це суспільні відносини щодо володіння, 
користування і розпорядження майном, врегульовані законом53.  І навіть ухвалення нового Цивільного кодексу у 
2003 принципово не змінило такого підходу – йдеться про право, яке існує відповідно до закону54.  Тобто визна-
чальним для захисту права власності залишається не його природа, а примхи законодавця. Такий підхід в подаль-
шому негативно вплинув і досі впливає на всі процеси пов’язані з реалізацією права власності, зокрема доступ до 
приватної власності, управління приватною власністю, захист власника і відповідальність власника. 

Більш того, прогалини у законах, які стосувалися права власності разом з їхнім позитивістським тлумаченням 
створили передумови для формування монополій в Україні і стали основним джерелом корупції судової системи.

53Закон України «Про власність», від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 Стаття 2 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12#Text

54Цивільний кодекс України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356, Стаття 316 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/435-15/conv#n1729
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3.2.2. ВИСОКА ЦІНА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Відірваним від ідеї набуття права власності з усіма наслідками його реалізації була і залишається безоплатна 
приватизація, зокрема приватизація житлового фонду, землі і державних підприємств. Перша хвиля привати-
зації крім того супроводжувалася гіперінфляцією. 

Початково у 1992 році приватизація задумувалася як «платне відчуження майна, що перебуває у державній 
власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об’єкт, що 
підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього 
Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійс-
нення структурної перебудови національної економіки»55.  Однак для того, щоб швидше позбутися майна, яким 
було складно управляти, держава запровадила безоплатну приватизацію через так звані приватизаційні май-
нові сертифікати.56  

Приватизація житлового фонду здійснювалася шляхом безоплатного передання громадянам квартир (бу-
динків), житлових приміщень, а також передання їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (примі-
щень загального користування)57.  При цьому:

• під час приватизації не враховувалася спроможність громадян утримувати житло, яке йому передавалося 
у власність;

• держава залишила за собою і за місцевою владою можливість втручатися в управління житлом; 

• тлумачення спільної сумісної власності не було чітко визначеним і зазнавало регулярних змін;

• досі не врегульований доступ та реалізація права спільної сумісної власності на земельні ділянки довкола 
багатоквартирних будинків;

• не має визначено обов’язку і процедур утримання спільної сумісної власності58. 

Головним чинником, який призвів до хаотичного формування власності у критичній інфраструктурі і управлін-
ні нею стала приватизація промисловості. Приватизація державних підприємств проводилася без будь-якого 
розуміння критичності тих чи інших галузей чи підприємств для життєдіяльності людей і суспільства в цілому. 
Обмеження на приватизацію у 1992 році було застосоване до:

• майна органів державної влади і управління, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Прикордонних військ України, правоохоронних і митних органів;

• золотого та валютного фондів і запасів, державних матеріальних резервів, емісійної та резервної систем;

• майнових комплексів підприємств, що забезпечують діяльність з виготовлення цінних паперів і грошових 
знаків;

• засобів урядового, фельд’єгерського та спеціального зв’язку;

• об’єктів державної метрологічної служби;

• національних культурних та історичних цінностей  України, надр, водних ресурсів та інших об’єктів права 
виключної власності народу України;

55Закон Укра]ни «Про приватизацію державного майна»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст. 348, Стаття 1, URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-12#Text

56Указ Президента України «Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів», Із змінами, внесеними згідно з Указом 
Президента  N 809/94 ( 809/94 ) від 27.12.94 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178/94#Text

57Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 36, ст.524,  Стаття 3, URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12#Text

58Детально про наслідки приватизації житлового фонду можна дізнатися у статті Альони Бабак «Інституційне становлення і розвиток відносин 
власності в управлінні житловими будинками», Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» // № 10(42), 1 т., 2020
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• об’єктів освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також підрозділи, технологічно пов’язані з навчаль-
ним та науковим процесом. Об’єкти освіти, які належать підприємствам та відомствам, можуть прива-
тизуватися за умови збереження освітянського призначення;

• майнових комплексів підприємств, що забезпечують діяльність із виготовлення і реалізації наркотичних 
засобів, зброї, вибухових та радіоактивних речовин;

• атомних електростанцій;

• інших об’єкти державної  власності, необхідні  для  виконання державою своїх функцій.59

Перелік категорій таких об’єктів збільшувався через зміни у законі, водночас закон не запропонував жодних до-
кладних критеріїв, натомість запровадив ручний режим визначення об’єктів приватизації і її обмежень. З того 
часу перелік об’єктів (груп об’єктів), що не підлягають приватизації затверджується Верховною Радою України 
за поданням Кабінету Міністрів України. Як наслідок, переважно виключення об’єктів з переліку тих, що не підля-
гають приватизації і оголошення про їхню приватизацію здійснюється під уже заздалегідь визначеного покупця.

Попри те, що були ухвалені закони «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції 
у підприємницькій діяльності»60  та «Про Антимонопольний комітет України»61, антимонопольне регулювання 
фактично не діяло. Бракувало розуміння і належних критеріїв монополій чи монопольного становища, а також 
повноцінних повноважень антимонопольного комітету і гарантій його незалежності. Натомість був на законо-
давчому рівні закладений фундамент для безперешкодного формування монополій. Спочатку у 1995 році ука-
зом Президента62, а згодом у 1996 році законом України63  запровадили поняття і підстави для формування 
«фінансово-промислових» груп. Ці рішення фактично узаконили організацію вертикальних та горизонтальних 
монополій. Фінансово-промислові групи діяли до 2010 року, і навіть попри скасування обох рішень, жодних ін-
струментів для відновлення антимонопольного балансу не було запроваджено. Більше того, всі наступні зако-
нодавчі рішення лише пристосовувалися до чинного стану речей. Для того, щоб якось легітимізувати прива-
тизацію критичних підприємств навіть ухвалювались окремі закони. Так державні підприємства залізорудної 
промисловості, які входили до складу Державної акціонерної компанії «Укррудпром» приватизувалися на ос-
нові окремого закону64,  який фактично встановлював такі приватизаційні умови, які б гарантували участь тіль-
ки наперед домовлених учасників65.

Приватизація проводилася за відсутності чітких вимог до інвестиційних договорів чи критеріїв відповідаль-
ності за порушення таких вимог. Фонд державного майна виконував номінальну функцію. Замість незалежних 
регуляторів діяло ручне регулювання, яке часто здійснювалося через укази Президента України, або ж через 
неформальні вказівки.

Зараз до переліку сфер критичної інфраструктури, який пропонує українське законодавство, входять як сек-
тори, які є під повним або значним контролем держави чи громад (державна/комунальна власність), та ті, де 
є преважна частка участі приватного власника. Сектор енергетики, який у всьому світі є досить прибутковим, 
практично весь (окрім атомної енергетики) приватизований. Об’єкти хімічної та металургійної промисловості, 
які  Так само як і об’єкти хімічної та металургійної промисловості. Останні не надають жодних критичних послуг 
для населення, однак завжди були експортними галузями, які генерували значну частину валютних надход-
жень, що, вочевидь, є критично важливим для фінансової стабільності держави, і мабуть тому й були віднесені 
до переліку критичної інфраструктури.

59Закон України « Про приватизацію майна державних підприємств»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 24, ст.348,Стаття 5, URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-12/ed19920304#Text

60Закон України  Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності / Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1992, N 21, ст.296 , URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2132-12/ed19920218#Text

61Закон України  «Про Антимонопольний Комітет України»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.472, URL:  https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/3659-12/ed19931126#Text

62Указ Президента «Про фінансово промислові групи в Україні», URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/95#Text

63https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437/95-%D0%B2%D1%80/ed19951121#Text

64Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром» N 1677-IV – URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1677-15#Text 

65Інформація про корупційні умови приватизації компанії «Укррудпром» була встановлена спеціальною парламентською комісією – URL:https://
www.pravda.com.ua/articles/2015/03/5/7060596/ 
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3.2.3. ДОСТУП ДО ЗЕМЛІ І НАДР І СПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НИМИ

Окремим наріжним каменем спотворення розуміння приватної власності стала приватизація і обіг земель. Спе-
куляції довкола приватної власності на землю і зміни цільового призначення земель залишаються одним з 
основних джерел корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і в судах. Йдеться 
передовсім про землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, але також 
землі промисловості, землі водного фонду, землі оборони чи землі інших категорій. 

Двадцятип’ятирічний так званий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення супровод-
жувався відсутністю критеріїв використання таких земель, чи будь-яких інших регулювань. Це призвело пере-
довсім до майже безоплатного заволодіння землею агрохолдингами через договори довгострокової оренди і 
витіснення дрібних і середніх фермерських господарств. Відповідно частина сільгосппродукції продовольчої 
групи була витіснена технічними культурами і заміщена імпортованими товарами. Зрештою відсутність ре-
гулювання щодо використання земель (сівозмін) і вирощування великої кількості технічних культур призводить 
до виснаження землі.

Своєю чергою забудовники лобіювали і гарантували відсутність регулювання власності на землю житлової та 
громадської забудови. Оскільки у забудовника немає обов’язку викуповувати земельну ділянку, це суттєво зде-
шевлює вартість будівництва і збільшує прибутки. Крім того, немає чітких вимог до забудовника забезпечити 
благоустрій земельної ділянки чи її утримання після забудови.

Схожим було становище із землями промисловості. Земля і надра не розглядалися як самостійні активи, які за-
безпечують прибуток і просто передавався у користування. Земельний податок був запроваджений ще у 1992 
році66, однак через численні пільги майже не сплачувався. Після запровадження бюджетної децентралізації 
у 2015 році очікувалося, що міста будуть зацікавлені у зборі земельного податку. Але у багатьох містах земля 
далі розглядається як даровий придаток до підприємницької діяльності. Наприклад Кривий Ріг, на території 
якого розташовані сім найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів і шість десятків інших промислових під-
приємств не збирає жодної гривні земельного податку67. 

Не кращим чином розвивалася і практика сплати ренти за користування надрами. В Україні 5% світового запасу 
корисних копалин: 2223 родовища горючих корисних копалин, 147 – металічних, 4676 – неметалічних68.  Значна 
частина цих родовищ була і залишається в активній експлуатації. Попри це, з Таблиці 1, видно, що плата за ко-
ристування надрами становила мізерну частину надходжень до державного бюджету як в абсолютному так і у 
відносному значеннях. Станом на 2019 рік надходження від ренти за користування надрами були заплановані 
на рівні 52 мільярдів гривень, що становило 5,2% від усіх надходжень69. 

66Закон України «Про плату за землю»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 38, ст. 560, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2535-12#Text

7Сайт бюджету мыста Кривий Ріг, URL:https://openbudget.krmisto.gov.ua/home/2019

68Мінеральні ресурси України, URL: http://minerals-ua.info/#team

69Усі дані отримані із законів України про Державний бюджет на відповідні роки

Рентна плата за видо-      
буток нафти і газу

Плата за користування 
надрами

Усі надходження

1561,00

26,00

21658,00

26,00

28593,00

15,00

23895,00

млн. грн.    % млн. грн.    %млн. грн.    % млн. грн.    % млн. грн.    %

216,00

15,00

32672,00

485,00

47,00

39641,00

7,21

0,12

100,00

0,09

100,00

0,06

100,00

   0,66

   0,05

   100,00

   1,22

   0,12

  100,00

1997 1997 1997 1997 1997

Таблиця 1. ЧАСТКА РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У СТРУКТУРІ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ
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Окрім цього не було встановлено жодних вимог щодо сплати в Україні податку з прибутку, отриманого від кори-
стування надрами – пов’язаного виробництва і торгівлі. Торгівля надрами переважно ведеться через торгуючі 
компанії, зареєстровані переважно в офшорних юрисдикціях.

Уявити собі обсяги ухилення від податків та збагачення через офшори, можна розглянувши приклад торгівлі 
чорними металами у 2017 році, поданий у Таблиці 2. У першій колонці – вартість металу справді проданого цій 
країні (країна призначення). У другій колонці – вартість металу, який був проданий через посередника у від-
повідній країні (країна торгуюча) – тобто де, залишилися податки від прибутку з такої торгівлі. Як видно, у тричі 
більше чорного металу продається через інші юрисдикції в обхід податкової системи України, при чому третина 
обсягів продажу проводиться через офшорні юрисдикції.

Країна

Італія

Туреччина

1 295 329,31

1 068 833,09

47 348,16

363,25

Росія

Єгипет

723 721,66

531 226,17

832 480,37

18,49

США

Польща

529 291,44

439 869,48

30 026,59

813 181,19

Алжир

Болгарія

425 770,84

290 505,97

5,63

114 92872

Ірак

Ліван

277 989,59

218 989,59

0

50 424,2

Нідерланди

Ізраїль

157 429,01

156 533,12

3 037,84

4,43

Молдова

Саудівська Аравія

118 506,20

100 730,13

59 837,40

0

Британські Віргінські острови

Естонія

0,13

19 306,94

181 868,67

166 757,75

Великобританія

Румунія

193 465,54

160 004,43

92 334,65

71 942,2

ОАЕ

Білорусь

135 438,16

123 055,50

1 297 405,47

80 160,38

Швейцарія

Люксембург

691,41

250,83

4 278 095,36

222 354,23

Канада

Разом

6 650,79

6 973 589,33

143 654,30

19 864 172,56

Вартість тис. USD, 
якщо країна призначення

Вартість тис. USD, 
якщо країна торгуюча

Таблиця 2. СПИСОК КРАЇН, В ЯКІ УКРАЇНА ЕКСПОРТУВАЛА ЧОРНІ МЕТАЛИ (ГРУПА ТОВАРІВ 42) В 2017 РОЦІ 
БІЛЬШЕ НІЖ НА 100 МЛН. ДОЛ. США. ТАКОЖ, КРАЇНИ, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЇ ЯКИХ ЧОРНІ МЕТАЛИ РЕАЛІЗОВУВАЛИ.
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3.3. РЕГУЛЮВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Під час приватизації цілих галузей критичної інфраструктури між кількома власниками, виникла потреба запро-
вадити таке регулювання цими галузями, яке б з одного боку гарантувало збереження монопольного становища 
власників підприємств критичної інфраструктури, а з другого – зберігало б їхню прибутковість за умов мінімаль-
них інвестицій у розвиток. Оскільки приватизація відбувалась за прямої участі президента та під його особисті 
гарантії, то і регулювання нових ринків мало гарантувати теж ним. В час, коли система поділу державної влади в 
Україні ще не була врегульована70,  президент скористався ситуацією і почав створювати органи, які виступали ре-
гуляторами певних сфер економіки. Наприклад, у 1994 році президент своїм указом створив Національну комісію 
з питань регулювання електроенергетики71, яка мала видавати ліцензії на здійснення діяльності в сфері елек-
троенергетики, формувати правила здійснення цієї діяльності, визначати тарифи та цінову політику. Президент 
згодом утворив і інші регуляторні органи, які аналогічним чином регулювали сфери фінансів, фондовий ринок, 
тощо. Оскільки склад цих органів визначав президент, він фактично став особистим гарантом існування і розвит-
ку монополій, які утворилися в результаті приватизації об’єктів критичної інфраструктури.

Згодом після того, як була ухвалена нова Конституція у 1996 році, президент фактично почав очолювати вико-
навчу владу в державі, адже практично одноосібно формував уряд (для призначення прем’єр-міністра потрібна 
була згода парламенту) та відправляв його у відставку, зі згоди парламенту призначав та звільняв очільників 
Фонду державного майна та Антимонопольного комітету – органів, відповідальних за приватизацію та регулю-
вання економіки відповідно. Попри те, що Конституція не надавала президентові повноважень утворювати на-
ціональні регулятори на кшталт Комісії з питань електроенергетики, регулювання цих чутливих відносин було 
залишено за президентом. Вочевидь парламент не мав політичної сили, щоб привести діяльність таких органів 
у відповідність до Конституції. 

У 2000 році парламент ухвалив закон «Про природні монополії»72,  яким закріпив на рівні закону неконституційні 
повноваження президента та навіть розширив їхню сферу. До сфери діяльності природних монополій, серед 
іншого, входили:

• транспортування нафти і нафтопродуктів;

• транспортування газу та його розподіл;

• передача та розподіл електричної енергії;

• централізоване водопостачання та водовідведення;

• централізованого постачання теплової енергії;

• залізничний і повітряний транспорт.

Цей перелік становить значну частину сфер об’єктів критичної інфраструктури, як це пропонує пропонує чинне 
законодавство. Регулювати природні монополії мали національні комісії регулювання природних монополій – 
центральні органи виконавчої влади, які утворював та формував (за поданням прем’єр-міністра) президент. 
Президент також мав затверджувати положення про ці комісії, які визначали порядок здійснення ними своїх 
повноважень. 

Таким чином після того як президент та контрольований ним Фонд державного майна забезпечив приватизацію 
критичної інфраструктури наперед відомим особам, через контроль за національними комісіями він отримав 
повний контроль над регулюванням цих сфер і тим самим забезпечував стабільність монопольної економіки, 
а через встановлення тарифів у відповідних галузях – її прибутковість для власників. Керований президентом 
антимонопольний комітет забезпечував «конкурентне» середовище у монопольних сферах, Національний банк 
– сприятливе конкурентне середовище у банківській сфері.

70Конституція, яка розмежовувала повноваження між президентом і парламентом була ухвалена лише у 1996 році, до того відносини між цими 
органами регулювалися Конституційним договором - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text 

71Указ Президента України «Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики», URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/738/94/ed20111123#Text 

72Закон України «Про природні монополії»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1682-14/ed20000420#Text 
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У 2004 році відбулась Помаранчева революція. Президент та уряд сфальсифікували результати президентських 
виборів, на яких переміг опозиційний кандидат. Результатом політичного компромісу стали зміни до Конститу-
ції, які позбавляли президента контролю за формуванням уряду і передавали це повноваження парламенту. 
Очільників центральних органів виконавчої влади мав призначати уряд самостійно. Керівників Антимонополь-
ного комітету та Фонду державного майна парламент тепер мав призначати за поданням прем’єр-міністра, а 
не президента. Однак значні повноваження президента у виконавчій владі збереглися – зокрема призначення 
очільників виконавчої влади у регіонах та можливість скасовувати урядові акти. Така незбалансована модель 
поділу виконавчої влади стала джерелом політичних криз у майбутньому. 

Конституційна зміна місця президента у виконавчій владі мала привести до значних змін на рівні законів. Од-
нак в результаті постійних конфліктів між урядом, парламентською більшістю і президентом такі зміни не відбу-
лися. Депутати використали інший інструмент – звернення до Конституційного Суду. У 2008 році Конституцій-
ний Суд на основі конституційного подання народних депутатів визнав неконституційними положення закону 
«Про природні монополії», якими президент утворював національні комісії, затверджував положення про їхню 
діяльність та затверджував очільників цих комісій. Позиція Конституційного Суду ґрунтувалась на тому, що 
повноваження президента вичерпно перелічені в Конституції і не можуть додатково надаватися звичайними 
законами73. Попри те, що на рівні закону була скасована норма, яка дозволяла главі держави здійснювати кон-
троль над національними регуляторами, президент продовжував цю незаконну практику.

Коли в 2010 році Конституційний Суд у відверто неконституційний спосіб повернув дію Конституції в редакції 
1996 року (з широкими повноваженнями президента), з’явились підстави для президента знову стверджувати 
про законність своїх повноважень щонайменше в частині призначення очільників національних комісій. Така 
ситуація проіснувала недовго, оскільки в 2014 році в результаті Революції Гідності, парламент повернув дію 
Конституції в редакції 2004 року. Президент знову втратив конституційну основу для контролю за національ-
ними регуляторами, однак практика визначення президентом порядку діяльності таких комісій та призначення 
їхніх очільників протривала ще кілька років. 

У 2016 році на рівні закону знову відновилися спроби надати президентові неконституційні повноваження щодо 
контролю за національними регуляторами. Парламент ухвалив закон «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг74».  Відповідно до закону склад комісії фор-
мувався за результатами конкурсу, який проводила конкурсна комісія. Членів національної комісії призначав 
президент з числа, запропонованих конкурсною комісією кандидатів, а також звільняв їх з посад у визначе-
них законом випадках. Президент також призначав до складу конкурсної комісії двох членів (всього конкурсна 
комісія складалася з 5 членів, ще двох призначав парламент і одного - уряд). Національна комісія визнавалась 
законом як незалежний державний колегіальний орган.

У 2019 році Конституційний Суду на підставі конституційного подання визнав всі повноваження президента 
щодо формування конкурсної комісії та призначення і звільнення членів національної комісії неконституційни-
ми75. Статус  національної  комісії теж був визнаний неконституційним, оскільки на думку Конституційного Суду 
«за функціональним призначенням, сферою діяльності, компетенцією Комісія має ознаки центрального органу вико-
навчої влади», а тому відповідно до Конституції має належати до системи виконавчої влади та підпорядковува-
тися Кабінету Міністрів.

Наприкінці 2019 року парламент вніс зміни до закону «Про Національну комісію, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», визначив її статус як центрального органу виконавчої 
влади та підпорядкував її Кабінету Міністрів. Склад комісії формує уряд за поданням конкурсної комісії, яка 
функціонує при ньому. Це поки єдиний випадок, коли національний регулятор у сфері критичної інфраструктури, 
крім визначених Конституцією Національного банку та Антимонопольного комітету, не підпорядковується пре-
зидентові. Інші дві комісії - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інфор-
матизації, Національна  комісія  з  цінних паперів та фондового ринку, продовжують здійснювати регулювання, 
продовжують здійснювати свою діяльність на підставі положень, затверджених президентом. Повноваження 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг були припинені у 
2020 році та передані до Національного банку та Національної  комісії  з  цінних паперів та фондового ринку.

73Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень абзаців першого, другого частини першої, частини другої статті 11 Закону України «Про природні моно-
полії» (справа про національні комісії регулювання природних монополій) від 8 липня 2008 року, URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v014p710-08#Text  

74Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» № 1540-VIII від 
22.09.2016, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text

75Рішення Конституційного Суду № 5-р/2019, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-19#n62 
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Як результат такого управління і регулювання сферами критичної інфраструктури, у всіх цих сферах є утворені 
монополії, які контролюються олігархами. До певної міри ринку у цих сферах немає або ж він є дуже обмеже-
ним,  передумови для створення ринку були запроваджені під впливом зовнішніх інституцій. Зокрема зміни в 
регулюванні ринку газу та електроенергетики були запроваджені через наполягання Міжнародного валютного 
фонду як одна з вимог надання макрофінансової допомоги Україні76. 

Попри запроваджене нове регулювання, повноцінного ринку у сфері енергетики так і не існує, адже ринок 
здебільшого контролюється гравцями, які мають контроль на політичному рівні за його регулюванням, а ан-
тимонопольні механізми не працюють. На законодавчому рівні не встановлені жодні додаткові обов’язки для 
власника критичної інфраструктури, зокрема й сфері енергетики, що дозволяє її власникам використовувати 
критичну інфраструктуру як фактор тиску на уряд з метою виторгувати для себе преференції. Держава не вста-
новила жодних інструментів взяття критичної інфраструктури під свій контроль на випадок, якщо її власник не 
може забезпечити її належне функціонування або ж використовує її всупереч меті існування. 

Єдина складова критичної інфраструктури, де останніми роками відбулися значні зміни це банківська сфера. 
Національний банк як регулятор  до певної міри незалежний, бо діє на підставі закону і існує щонайменше пар-
ламентський контроль за призначенням і звільненням його керівництва. Встановлено чіткі вимоги до власників 
банків, вимоги щодо частки на ринку, чіткі показними фінансової спроможності банків, інструменти, які дозво-
ляють державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб взяти банк під контроль у разі загроз для 
його функціонування. Закон також встановлює відповідальність власників в менеджмент банку, в тому числі і 
кримінальну, за доведення банку до неплатоспроможності. Однак як показує досвід останніх років через незба-
лансовані повноваження Президента незалежність регулятора стає примарною, навіть за наполягання на такій 
незалежності зі сторони міжнародних кредиторів77.  

76МВФ вимагає антикорупційний суд перед тим, як дати транш, URL:https://www.bbc.com/ukrainian/news-41857792 

77МВФ: незалежність НБУ - в інтересах України, URL:https://www.bbc.com/ukrainian/news-53414253

3.4. МОНОПОЛІЇ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Усі описані чинники призвели до формування інтегрованих монополій у царині критичної інфраструктури, які 
є повністю приватними (як виробництво теплоенергії з вугілля) або ж фактично контрольовані приватним біз-
несом за формальної власності держави (управління ПАТ «Укрнафта»). Водночас ці монополії залишаються 
прихованими, адже інформація про правдивих власників (кінцевих бенефіціарів) об’єктів критичної інфраструк-
тури в багатьох випадках не є доступною. Ані Міністерство енергетики, ані Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не надає у публічний доступ інформації 
стосовно переліку підприємств-власників критичної інфраструктури, ані про структуру їхньої власності, ані про 
частку їхнього бізнесу у загальній структурі надання послуг.

3.4.1. МОНОПОЛІЇ У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У Таблиці 3 наведена структура власності постачальників електроенергії. В той час, як держава контролює по-
стачання електроенергії у чотирьох областях України, в усіх решти регіонах контроль за постачанням електро-
енергії зосереджений у руках шести осіб чи груп осіб безпосередньо, або через пов’язані компанії. Окремо слід 
зазначити, що двоє з цих власників (Костянтин Григоришин та Олександр Бабаков) є громадянами Росії, а дві 
групи (Ігоря Суркіса/Віктора Медведчука та Юрія Бойка/Сергія Льовочкіна) декларують і сповідують відверто 
проросійські інтереси. Таким чином в умовах війни Росія утримує контроль над постачальниками електроенер-
гії у чотирнадцяти регіонах України. Як видно із Таблиці 4 цей контроль охоплює 30% постачання електоенергії.
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Таблиця 3. СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЄВІ І СЕВАСТОПОЛІ

Підприємство-поста-
чальник електроенергії

АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

ПРАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

АТ 
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

АТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ- 
ОБЛЕНЕРГО»

AT «ПРИКАРПАТТЯ-         
ОБЛЕНЕРГО»

ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕР-
ГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»78

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ
 ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «КІРОВОГРАД-     
ОБЛЕНЕРГО»

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ПАТ

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ДТЕК

Юрій Бойко (Сергій Льовочкін)

Ігор Суркіс (Віктор Медведчук)

Олександр Бабаков

Костянтин Григоришин

Генадій Боголюбов 
(Ігор Коломойський)

Держава

Максим Марков

ДТЕК

ДТЕК

ДТЕК

VS Energy

VS Energy

Самхато 
Ентерпрайзис Лімітет

Омбрі Електрікал 

Ігор Суркіс 
(Віктор Медведчук)

Костянтин Григоришин

Ринат Ахметов

Олександр Бабаков

Генадій Боголюбов 
(Ігор Коломойський)

Енерджі КО.Лімітед 

VS Energy

Ринат Ахметов 50,1

75,46

89,1

13,2

70

21,2

Костянтин Григоришин

Ринат Ахметов

Сергій Льовочкін

Олександр Бабаков

Костянтин Григоришин

Ринат Ахметов

Держава

Ігор Суркіс 
(Віктор Медведчук)

Генадій Боголюбов 
(Ігор Коломойський)

Держава

72,4

50

50

88

100

68,2

93,5

91

6,2

93,99

6,2

60,25

16,5

70,5

Компанія-власник
(або номінальний власник)

Кінцевий бенефіціар Частка у власності 
(%)

78Порушено справу про банкрутство
79Порушено справу про банкрутство, Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/22800735/
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Кінцевий бенефіціар

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Ринат Ахметов

Ігор Суркіс (Віктор Медведчук)

Юрій Бойко і Сергій Льовочкін

Держава

Ігор Коломойський і Костянтин Григоришин

Костянтин Григоришин

Олександр Бабаков

Разом

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬК-
ОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

ВАТ 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «ЧЕРКАСИ-
ОБЛЕНЕРГО» 

АТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕ-
НЕРГО»

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

АТ « ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

ДТЕК

56210

7325

3426

27610

8981

4204

12208

119964

ДТЕК

ДТЕК

VS Energy

ДТЕК

VS Energy

VS Energy

VS Energy

VS Energy

VS Energy

Костянтин Григоришин

Костянтин Григоришин

Костянтин Григоришин

Олександр Бабаков

Ринат Ахметов

Олександр Бабаков

Костянтин Григоришин

Костянтин Григоришин

Олександр Бабаков

Костянтин Григоришин

Олександр Бабаков

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Держава

Держава

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Держава

Держава

48,8

48,8

29,8

18,8

72,4

45

20

26,6

91,4

46,86

6,11

2,86

23,02

7,49

3,50

10,18

100

36,5
36,5

90

48,8

48,8

65

70

20

46

50,99

Олександр Бабаков 84,6

Обсяг постачання 
(Млн. КВТ /год.)

Частка у постачанні
 (%)

Таблиця 4. СТРУКТУРА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Підприємство-поста-
чальник електроенергії

Компанія-власник
(або номінальний власник)

Кінцевий бенефіціар Частка у власності 
(%)
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Майже 50% обсягу електроенергії, яка постачається громадянам та підприємствам України контролює одна 
особа – Ринат Ахметов через холдинг ДТЕК. Такий обсяг постачання послуг приватною особою в царині критич-
ної інфраструктури є сам по собі загрозою для безпеки споживачів. Окрім цього, структура власності компанії 
ДТЕК , подана у Таблиці 5, свідчить про монопольну концентрацію не лише у сфері постачання, але і у сфері 
генерації електроенергії.

Таблиця 5. СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОМПАНІЇ ДТЕК

Компанія

ДТЕК ЕНЕРГО

ДТЕК ВДЕ

Видобуток і 
збагачення 
вугілля

Генерація 
електроенер-
гії з віднов-
лювальних 
джерел

Машинобуду-
вання і шахто-
будування

Генерація 
електроенергії

Сервіс та 
ремонт

Шахти

Вітрові електростанції

Сонячні електростанції

CORUM GROUP

Вуглезбагачувальні
фабрики

Теплові електростанції

ДТЕК ШУ Білозерське

Ботієвська ВЕС

Корум Світло шахтаря

ДТЕК Октябрська ЦЗФ

ДТЕК Бурштинська ТЕС

ДТЕК ШУ Героїв Космосу

ДТЕК Тилігульська ВЕС

ДТЕК Добропільська ЦЗФ

ДТЕК Запорізька ТЕС

ДТЕК Криворізька ТЕС

ДТЕК Луганська ТЕС

ДТЕК Миронівська ТЕС

ДТЕК ШУ Дніпровське

Приморська ВЕС

Корум Дружківський машинобу-
дівний завод

Курахівська ЦЗФ

ДТЕК Добротвірська ТЕС

ДТЕК ШУ Павлоградське

ДТЕК ШУ Павлоградське

Corum Repair

ДТЕК ШУ Тернівське

Нікопольська СЕС

Електронададка

Галременерго

ДТЕК ШУ Добропільське

Орлівська ВЕС

Павлоградська ЦЗФ

ДТЕК Ладижинська ТЕС

ДТЕК Придніпровська ТЕС

ДТЕК Зуївська ТЕС

ДТЕК Кураховська ТЕС

ДТЕК ШУ Першотравенське

Трифанівська СЕС

Інтеренергосервіс

ШУ Обуховська

Покровська СЕС

Першотравенський 
ремонтно-механічний завод

Діяльність Категорія підприємства 

чи діяльності

Назва підприємства
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Компанія

ДТЕК НАФТОГАЗ

ДТЕК МЕРЕЖІ

D.TRAIDING

Геологорозвідка

Постачання 
електроенергії

Торгівля 
енергетичними 
продуктами

Буріння
Видобуванння і 
підготовка газу
Технологічний 
центр
Реалізація 
продукції

ДТЕК Київські електромережі

Електроенергія

Природний газ

Газовий конденсат

Вугілля

ДТЕК Високовольтні мережі

ДТЕК Дніпровські електромережі

Київобленерго

ДТЕК Донецькі електромережі

Одесаобленерго

Діяльність Категорія підприємства 

чи діяльності

Назва підприємства

Виробництво електроенергії в Україні характеризується тим, що близько 50% виробляється атомними електро-
станціями, які належать державі. Водночас атомні електростанції не можуть гнучко змінювати обсяг вироб-
ництва електроенергії впродовж доби. Тому найціннішою електроенергією для забезпечення пікових періодів 
впродовж доби є електроенергія, яку виробляють теплові електростанції. За даними 201781 року ДТЕК контро-
лював виробництво 63% теплової генерації (Таблиця 6).

Таблиця 6. СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У 2017 РОЦІ

Види генерації Обсяг виробленої 
електроенергії 
(млн./КВТ год.)

Частка у загально-
му виробництві (%)

Обсяг електрое-
нергії, виробленої 
ДТЕК у виді гене-
рації (млн. КВТ год)

Частка ДТЕК у 
виді генерації 
(%)

АЕС

ГЕС/ГАЕС

Інші

ТЕС/ТЕЦ

Зелена генерація

Разом

84398,06

11784,65

270,00

55861,88

2083,13

154397,72

54,66

7,63

0,17

36,18

1,35

100,00

0,00

0,00

35650,95

672,04

36322,98

63,82

32,26

23,53

81Динаміка і структура виробництва електроенергії в ОЕС України в 2018 році/ Енерговсесвіт, URL: https://vse.energy/news/pek-news/electro/733-
electricity-2018



31

3.4.2. МОНОПОЛІЇ У СФЕРІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Послуги газопостачання сьогодні залежать від того, хто є власником газогонів, хто транспортує газ, хто його 
закуповує і постачає населенню, а також хто видобуває або імпортує його.

Переважна більшість газогонів є у власності держави – це і магістральні і регіональні газогони. Громади через 
органи місцевого самоврядування є власниками частини місцевих газових мереж. Також невеликою часткою 
володіють приватні особи, які під час газифікації власним коштом добудовували газогони до своїх господарств.

Що стосується розподілу газу, тобто його транспортування і обслуговування регіональних і місцевих газогонів, 
то держава цю функцію приватизувала. Порізно функцію розподілу газу виконують 27 різних компаній, які ста-
ли правонаступниками державних облгазів. Водночас, як видно із Таблиці 7, майже усі газорозподільчі компанії 
є у власності офшорних компаній, які переважно приховують інформацію про своїх власників. 

Це означає, що прибуток від послуг критичної інфраструктури, за які платять громадяни України не оподатко-
вується в Україні. Це також означає, що у випадку відмови постачальника надавати послуги, держава не зможе 
притягнути до відповідальності кінцевого бенефіціара.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником більшості із газорозподільчих компаній є одна особа – Дмитро 
Фірташ. Суттєву частку у розподілі газу зберігає під своїм контролем російський підприємець Віктор Вексель-
берг. Серед власників також є українські політики, або пов’язані з ними особи. 

Таблиця 7. СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ КОМПАНІЙ

Газорозподільне
підприємство

Компанія-власник 

ПАТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

ПАТ «Газтек»  (22,059% )

Tanter Holdings Limited, 
Sodeman Limited, Eriswell 
Trading Limited, Sagacity 
Limited.

ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»

ПАТ 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

ПАТ «Газтек»  (23,416%)

ПАТ «Газтек»  (26% )

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Vijaya Universal 
Limited (51%)

Дмитро Фірташ82

Віктор Вексельберг84  

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Дмитро Фірташ83

Дмитро Фірташ85

Материнська 
компанія

Кінцевий бенефіціар

82Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
83Там само
84Цушко дозволив офшору купити п’ять облгазів російського мільярдера, URL: https://lb.ua/economics/2012/05/07/149699_tsushko_razreshil_
ofshoru_kupit_pyat.html

85Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
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Газорозподільне
підприємство

Компанія-власник 

ПАТ 
«ДОНЕЦЬКМІСЬКГАЗ»

ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ»

ПАТ «КІРОВОГРАДГАЗ»

Tanter Holdings Limited, 
Sodeman Limited, Eriswell 
Trading Limited, Sagacity 
Limited.

ПАТ «Газтек»  (Наказ Фон-
ду держмана про плани 
розміщення акцій 88)

НАК «Нафтогаз» (51%)

ІК«Финлекс-Инвест» (28%) Меітекс Інвестмент 
(груп) Лімітед91 

ТОВ «Метіда»

ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»

ПАТ «Газтек»  (15,864%)

ПАТ «Газтек» (25% )

ПАТ «Газтек» (25% )

Vijaya Universal 
Limited (58,77%) 

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Віктор Вексельберг86  

Дмитро Фірташ

Кабінет Міністрів 
України 90

Сергій Льовочкін 
Іван Фурсін ( партнер 
Дмитра Фірташа)92

Дмитро Фірташ
(Ігор Воронін та Юрій 
Величко93  близькі до 
Дмитра Фірташа - Ігор 
Воронін був головою 
правління Укргазе-
нерго, заснованого 
РосУкренерго)94 

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Дмитро Фірташ87

Дмитро Фірташ89

Дмитро Фірташ

Материнська 
компанія

Кінцевий бенефіціар

86Цушко дозволив офшору купити п’ять облгазів російського мільярдера, URL: https://lb.ua/economics/2012/05/07/149699_tsushko_razreshil_
ofshoru_kupit_pyat.html
87Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
88https://ips.ligazakon.net/document/FIN75127
89Там само
90Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40121452/
91Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03365222/
92Національний банк України, Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 14 листопада 2018 року Пу-
блічне акціонерне товариство “Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, URL:https://bank.gov.ua/files/Shareholders/300647/300647_20181114.pdf
93Головньов С., Скільки Фірташ та інші заробляють на розподілі газу, URL: https://biz.censor.net/resonance/3074767/sklki_frtash_ta_nsh_
zaroblyayut_na_rozpodl_gazu
94Метіда і «газова піраміда»: Ігор Воронін і Юрій Величко продовжують відмивати гроші, URL:https://ua.news/ua/metyda-y-gazovaya-pyramyda-
ygor-voronyn-y-yuryj-velychko-prodolzhayut-otmyvat-dengy/
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Газорозподільне
підприємство

Компанія-власник 

ПАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»

ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ»

ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ»

ПАТ «КРИМГАЗ»

ПАТ «ЛЬВІВГАЗ»

ПАТ «УМАНЬГАЗ»

Tanter Holdings Limited, 
Sodeman Limited, Eriswell 
Trading Limited, Sagacity 
Limited.

ПАТ «Газтек» (26%) 

ІК «Фінлекс-Інвест» (40,7%)

ПАТ «Газтек» (25%) 

ПАТ «Газтек» (23,989%)

ПАТ «Газтек» 

ТОВ «Метіда»101 

Vijaya Universal 
Limited (59,16%)

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Meitex Investment 
Group Limited99

Porala Venchers Limited, 
Pasler Enterprises 
Limited, Nesiba 
Venchers Limited,   
Krezer Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Дмитро Фірташ       
(Ігор Воронін та Юрій 
Величко102  близькі до 
Фірташа - Ігор Воронін 
був головою прав-
ління Укргазенерго, 
заснованого РосУкре-
нерго)

Віктор Вексельберг95

Дмитро Фірташ97 

Сергій Льовочкін 
Іван Фурсін (партнер 
Дмитра Фірташа)100

Дмитро Фірташ103

Дмитро Фірташ 96

Дмитро Фірташ98 

Материнська 
компанія

Кінцевий бенефіціар

96Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
97Там само
98Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
99https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03365222/
100Національний банк України, Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 14 листопада 2018 року 
Публічне акціонерне товариство “Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, URL:https://bank.gov.ua/files/Shareholders/300647/300647_20181114.pdf
101Метіда і «газова піраміда»: Ігор Воронін і Юрій Величко продовжують відмивати гроші, URL:https://ua.news/ua/metyda-y-gazovaya-pyramyda-
ygor-voronyn-y-yuryj-velychko-prodolzhayut-otmyvat-dengy/
102Головньов С., Скільки Фірташ та інші заробляють на розподілі газу, URL: https://biz.censor.net/resonance/3074767/sklki_frtash_ta_nsh_
zaroblyayut_na_rozpodl_gazu
103Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
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Газорозподільне
підприємство

Компанія-власник 

ПАТ «СУМИГАЗ»

ПАТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»

ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

ПАТ «РІВНЕГАЗ»

ПАТ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»

АТ «ХАРКІВГАЗ»

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»

ПАТ «Газтек» (25,788%) 

ПАТ «Газтек» (26%)

Tanter Holdings Limited, 
Sodeman Limited, Eriswell 
Trading Limited, Sagacity 
Limited

ТОВ «Ласфано Україна» 
(20,3%)

Perritt Select (22,5%)

«Міжрегіональна торгова 
компанія (15,8%)» 112

ПАТ «Газтек» 

ПАТ «Газтек» (25%)

Tanter Holdings Limited, 
Sodeman Limited, Eriswell 
Trading Limited, Sagacity 
Limited. 107

ПАТ «Газтек»
(Повідомлення Голови Ан-
тимонопольного комітету 
про штраф 16 облгазів, що 
входять до групи Фірташа) 

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Vijaya Universal 
Limited (57,05%)

Vijaya Universal 
Limited (57,05%)

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Vijaya Universal 
Limited (52,6%)

Vijaya Universal 
Limited (52,6%)

Дмитро Фірташ104 

Дмитро Фірташ106 

Віктор Вексельберг109

Дмитро Фірташ

Сергій Льовочкін

Юрій Бойко

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ105

Віктор Вексельберг108

Дмитро Фірташ111

Материнська 
компанія

Кінцевий бенефіціар

104Там само
105Там само
106Там само
107Цушко дозволив офшору купити п’ять облгазів російського мільярдера, URL: https://lb.ua/economics/2012/05/07/149699_tsushko_razreshil_
ofshoru_kupit_pyat.html
108Там само
109Там само
110Публікації на сторінці коритувача Юрій Терентєв, URL:https://www.facebook.com/yuriy.terentyev/posts/2919495088085180
111Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
112https://biz.censor.net/r3016268
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Газорозподільне
підприємство

Компанія-власник 

ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ»

ПАТ «ОДЕСАГАЗ»

ПАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

ПАТ «ХЕРСОНГАЗ»

ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

ПАТ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

ПАТ «ГАДЯЧГАЗ»

ПАТ «КИЇВГАЗ»

ПАТ «Газтек» 

Zemare Limited
Samenko limited
Reyshure Limited
Vorean Holdind Investment 
Limited

Багатогалузевий концерн 
«Содружество»

Багатогалузевий концерн 
«Содружество»

ПАТ «Газтек» (20,393%)

ПАТ «Газтек» (25%)

ТОВ «Промтехресурс» 
(42,75%)

Багатогалузевий концерн 
«Содружество»

ПрАТ «Київенерголдінг 
(60% )

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Porala Venchers 
Limited, Pasler 
Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers 
Limited, Krezer 
Holdings Limited

Demcek Limited  Artio 
Global Investors Ltd120

Дмитро Фірташ

Учитель Ігор Леонідо-
вич119

Віктор Попов115

Віктор Попов

Юрій Іванющенко 123 

(через Фомиченко 
Юрія Григоровича 124)

Дмитро Фірташ115

Дмитро Фірташ114

Будз Світлана Оме-
лянівна117, пов’язана 
бізнесом із Собішке-
вичем Іваном Васи-
льовичем, який був 
представником групи 
Суркіса118 

Віктор Попов116

Ігор Кононенко121             
Юрій Бойко 122

Материнська 
компанія

Кінцевий бенефіціар

113Газтек/ стаття у Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA
114Там само
115https://youcontrol.com.ua/search/?country=1&q=%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92+%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%
D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7
116https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0
%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
117Сервіс You Control, URL:https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03353503/
118Кому надра? Обласна рада може віддати газове родовище фірмі «регіоналів», URL: https://kurs.if.ua/blogs/komu_nadra_oblasna_rada_mozhe_
viddaty_gazove_rodovyshche_firmi_regionaliv_37920.html/
119Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03351208/
120Там само, URL:https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34239322/
121Над «Київгазом» між двома могутніми кланами розгорається серйозний конфлікт, URL:https://infokava.com/uk/38999-nad-kievgazom-mezhdu-
dvumya-moguchimi-klanami-razgoraetsya-sereznyy-konflikt.html
122До керівництва «Київгазу» зайшли люди Кононенка та Бойка, URL: https://www.epravda.com.ua/news/2016/08/30/603676/
123Список газопостачальних підприємств України / стаття у Вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_газопостачальних_підприємств_України
124Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03361135/
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Газорозподільне
підприємство

Компанія-власник 

ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»126 

ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ»

ПАТ «МАКІЇВКАГАЗ»

АТ “Донецькоблгаз” Володимир 
Шелудченко 127

Олексій Лелюк 129

(Колишній депутат 
ВРУ130, близький до 
Андрія Клюєва131)

Євген Масс (пов’яза-
ний родинними бізнес 
зв’язками з Сергієм 
Курченком 125)

Материнська 
компанія

Кінцевий бенефіціар

ДОНЕЦЬКМІСЬКГАЗ Tanter Holdings Limited, 
Sodeman Limited, Eriswell 
Trading Limited, Sagacity 
Limited

Vijaya Universal       
Limited (58,77%)

Віктор Вексельберг128

До 2015 року газорозподільчі компанії виконували також функцію постачання газу. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про ринок природного газу»132 функція постачання була відокремлена. Вочевидь одним із завдань цього 
закону було зменшити монопольний вплив на постачання газу Дмитра Фірташа, який вже тривалий час є під 
кримінальним переслідуванням кількох держав. 

Як видно із Таблиці 8, постачання газу справді стало більш диверсифікованим. Водночас невирішеною зали-
шається проблема офшорів та участі інших монополістів у постачанні газу.

125Семейная «Основа»: члены группы Курченко зарабатывали на близких к Таруте структурах, URL: https://www.rbc.ua/rus/news/semeynaya-
osnova-chleny-gruppy-kurchenko-1511524942.html
126Олександр Червоненко. Як за даними слідчих “Донецькоблгаз” списував свої збитки в платіжки мешканців (Деталі розслідування), URL: 
https://freeradio.com.ua/iak-za-danymy-slidchykh-donetskoblhaz-spysuvav-svoi-zbytky-v-platizhky-meshkantsiv-detali-rozsliduvannia/
127Кому належать українські облгази, URL:http://www.theinsider.ua/rus/business/529c6f04438b1/
128Цушко дозволив офшору купити п’ять облгазів російського мільярдера, URL: https://lb.ua/economics/2012/05/07/149699_tsushko_razreshil_
ofshoru_kupit_pyat.html
129Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8083075
130Список газопостачальних підприємств України / стаття у Вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_газопостачальних_підприємств_України
131«Группа Клюева» не голосовала за постановление о запрете на применение оружия, URL:https://censor.net/ru/news/271936/gruppa_klyueva_
ne_golosovala_za_postanovlenie_o_zaprete_na_primenenie_orujiya
132Закон України «Про ринок природного газу»/ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-
19#Text
133Сервіс порівняння цін Газотека, URL:https://gasoteka.ua-energy.org/?gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxXle_ekVN2vJo6aeuOhEppWHWTnBi9Cb7
GDQ4o7GEhAvJuSzOwijxhoCtVEQAvD_BwE
134Сервіс Opendatabot , URL: https https://opendatabot.ua/c/43156823
135Помічники народних депутатів. Відкрита база даних помічників народних депутатів України створена на основі офіційної інформації Верхов-
ної Ради України, URL:https://posipaky.info/mp/10392

АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ Михайло Змага  Ярос-
лав Явдик135  99% (був 
помічником народного 
депутата Олега Шабла-
товича, Партія Регіонів, 
група Тігіпка)

Таблиця 8. СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Газорозподільне
підприємство133

Материнська 
компанія

ТОВ «МЕГАВАТТ-ТРЕЙДІНГ» Дмитро Добрінов (50%)
Олександр Короєв (50%)134 

Компанія-власник Кінцевий бенефіціар
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ТЕПЛОБУД 137

ГАЗ АП

М ГАЗ ТРЕЙДИНГ

КРЕМЕНЧУКГАЗ-
ПОСТАЧАННЯ

ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД

КІРОВОГРАДЬКА ОБЛАСНА ЕК

YASNO

Анжела Демчук (100%) 138

Оксана Дембіцька 140 

Віта Патченко 147

Віта Патченко151

Тарас Гнатюк 153

Неля Костенко 142 

Сергій Горбань

Віктор  Попов149

Сергій Тігіпко152

Рінат Ахметов145

Газорозподільне
підприємство

Материнська 
компанія

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ 
УКРАЇНИ

ПАЛИВЕНЕРГО

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕК

АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ

КРЕМЕНЧУКГАЗ ТРЕЙДІНГ

ТАС ЕНЕРДЖІ

НАК «НАФТОГАЗ»

ТОВ Ай Джи Ес Газ             
Берлін Джеффрей Річард 

ТОВ «ГАЗ АП»

ТОВ «ГАЗ АП»

ТОВ «КГ Груп» 

ТОВ «КГ Груп» 

 ТзОВ  «Енергопоставка»

ТОВ «Київські Енергетичні 
Послуги”
ТОВ «Дніпровські Енерге-
тичні Послуги”
ТОВ «Донецькі Енергетичні 
Послуги ”144

ТзОВ   «Енергопоставка»

 ТОВ «Асканія Груп ”146 

ТОВ «КГ Груп»148

 ТОВ «ТАС Енергія України»

ERU Finance Limited

D. Solutions B.V

 ПАТ «Кременчукгаз»

Т.А.С. Overseas 
Investment Limited 

 ПАТ «Кременчукгаз»

Андрій Фаворов136

Ольга Калянова141

Неля Костенко 143 

Кабінет Міністрів України 139

Компанія-власник Кінцевий бенефіціар

136Скандал вокруг Фаворова: аудит подтвердил конфликт интересов, URL:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/skandal-vokrug-favorova-
audit-podtverdil-konflikt-interesov
137Сервіс Clarity Project, URL: https://clarity-project.info/edr/34959708/relations-map
138Сервіс Opendatabot , URL: https://opendatabot.ua/c/34959708
139Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40121452/
140Vkursi Pro Перевірка контрагентів – досьє на бізнес, URL: https://vkursi.pro/card/tov-haz-ap-42200216
141Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38563752/
142Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
143Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
144Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/search/?country=1&q=%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0
%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20&t=0
145Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41916045/
146Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42474695/
147Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41584531/
148Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/31611537/кремен
149Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/search/?country=1&q=%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92+%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0
%9E%D0%A0+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7
150Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/20071686/
151Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/search/?country=1&q=%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92+%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0
%9E%D0%A0+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7
152Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41752220/
153Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42129720/
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ГАЗПОСТАЧСЕРВІС

ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП

ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ

АЗОВГАЗ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК

ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ

Олександр Шпак 155

Олексій Бондаренко 157

Олексій Лелюк (пов’яза-
ний із Андрієм Клюєвим)

Юрій Іванющенко164 

Неля Костенко 166

Ігор Ліскі 168

Андрій Акіменко170

Газорозподільне
підприємство

Материнська 
компанія

ЕНЕРА 

ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕК

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК

ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ

ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ

Palpon Trading Limited 

Malacheli Limited

ТзОВ «Енергопоставка»

ТзОВ «Енергопоставка»

ТзОВ «Енергопоставка»

АТ «Херсонгаз»

Palpon Trading Limited 

 АТ»Оператор газорозподіль-
чої системи Полтавагаз» 161

ПАТ по газифікації та газпо-
стачанню «Маріупольгаз» 

ТзОВ «Енергопоставка»

ІFI Holding limited

ТзОВ «Газ Оптимум»

KVS Investments
Limited 

ТОВ «Промтехресурс» 
(42,75%)

Костянтин Григоришин154

Володимир Крупко156

Неля Костенко 162

Неля Костенко 165

Неля Костенко 167

Віктор Попов 169

Володимир Будз
(пов’язаний родинни-
ми бізнес зв’язками із 
Григорієм Суркісом)       
Олег Горбатюк158 

Компанія-власник Кінцевий бенефіціар

154Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41835359/
155Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36995601/
156Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42159289/
157Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36716332/
158Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39555103/
159Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39456152/т
160Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03353503/
161Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39813404/
162Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
163Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39539390/
164Список газопостачальних підприємств України / стаття у Вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_газопостачальних_підприємств_України
165Сервіс You Control, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
166Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
167Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
168Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34528630/
169Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39500143/
170Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/search/?country=1&q=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B3%D0
%B0%D0%B7+%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82
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ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕК

УМАНЬГАЗ ЗБУТ

ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
КОМПАНІЯ

Юрій Бойко (Петрович)172

Неля Костенко 174

Дмитро Фірташ (Ігор Во-
ронін та Юрій Величко176)

Віталій Сідельников179 

Газорозподільне
підприємство

Материнська 
компанія

КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ

ЙЕ ЕНЕРГІЯ

ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ

ЛУБНИГАЗ

Greatlight Holding Limited 

ТзоВ  «Енергопоставка»

 ПАТ»Уманьгаз»

 ПАТ»Уманьгаз»

Т.G.I. Gas Holdings Limited 

ПАТ по газопостачанню і 
газифікації «Черкасигаз»

NG Ching YU. K Green Energy 
Capital Investment Limited 

ТОВ «Ласфано          
Україна» (20,3%)
Perritt Select (22,5%)

«Міжрегіональна 
торгова компанія» 
(15,8%)

ТОВ «Метіда»175

ТОВ «Метіда» 

Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України171 

Дмитро Фірташ173 

Дмитро Фірташ

Сергій Льовочкін           
Іван Фурсін (партнер 
Дмитра Фірташа)177        
Владислав Терашевський178 

Сергій Льовочкін 

Юрій Бойко

Компанія-власник Кінцевий бенефіціар

171Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39460902/
172Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39525257/
173Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38863790/
174Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42132581/
175Метіда і «газова піраміда»: Ігор Воронін і Юрій Величко продовжують відмивати гроші, URL:https://ua.news/ua/metyda-y-gazovaya-pyramyda-
ygor-voronyn-y-yuryj-velychko-prodolzhayut-otmyvat-dengy/
176Головньов С., Скільки Фірташ та інші заробляють на розподілі газу, URL: https://biz.censor.net/resonance/3074767/sklki_frtash_ta_nsh_zaroblyayut_na_rozpodl_gazu 
177Національний банк України, Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 14 листопада 2018 року 
Публічне акціонерне товариство “Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, URL:https://bank.gov.ua/files/Shareholders/300647/300647_20181114.pdf
178RING: Пошук в державних реєстрах та проектах Канцелярської сотні,  URL: https://ring.org.ua/company_house_ua/5626962de93aac0e762b353b163bdac64770a6ec
179Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36530971/
180Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39594527/
181Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42449187/
182Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39592941/івано
183Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39595350/
184Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39589216/

ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ

КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ

ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ

КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Закарпатгаз»

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Київоблгаз»182

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Львівгаз»180 

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

Дмитро Фірташ

В’ячеслав Безрук181

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Волиньгаз»»184

АT «Оператор Газорозподільної 
Системи «Івано-Франківськгаз»183

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ
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Газорозподільне
підприємство

Материнська 
компанія

Компанія-власник Кінцевий бенефіціар

ГАЗОВИК

ІХАРКІВГАЗ ЗБУТ

ТОВ «Газовик+»

Діяльність припинена185

Юрій Сільченко186

РІВНЕГАЗ ЗБУТ

ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ

ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ

ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ

ПОЛІССЯГАЗ

ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ

ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ

СУМИГАЗ ЗБУТ

ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ

МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ

ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Рівнегаз»188

АT «Оператор Газорозподільної 
Системи «Хмельницькийгаз»190

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Чернівцігаз»191

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Житомиргаз»193

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Вінницягаз»187

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Сумигаз»189

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Чергігівгаз»189

АT «Оператор Газорозподільної 
Системи «Дніпропетровськгаз»192

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Миколаївгаз»194

АT «Оператор Газорозподіль-
ної Системи «Запоріжгаз»196

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

ПАТ «Газтек»

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Катерина Боднар195

Анатолій Фоменко197 

185Там само, URL:  https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/24488801/
186Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43693356/
187Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39593306/
188Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39589441/
189Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39586236/
190Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39585960/
191Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39584988/
192Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39572642/Дні
193Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39577504/
194Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39589483/
195Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39809534/
196Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39587271/
197Там само, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42092130
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Таблиця 9. . ВАЛОВИЙ ВИДОБУТОК ГАЗУ В УКРАЇНІ В 2015-2019 РОКАХ (МЛРД. КУБ. М.)

Таблиця 10.  СТРУКТУРА ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Найбільшу частку у видобутку газу має держава198 (Таблиця 9).

2015

3,9

0,01

1,5

14,5

19,9

2016

4,2

0,01

1,3

14,6

20,1

2017

4,1

0,01

1,1

15,3

20,5

2018

4,4

0,01

1,1

15,5

21,0

2019

4,6

0,01

1,2

14,9

20,7

АТ ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

Разом

ІХАРКІВГАЗ ЗБУТ

ПАТ «УКРНАФТА»

Що стосується імпорту газу, то в 2019 році він склав 4,4 млрд. куб. м. Серед компаній, частка в іморті яких ста-
новить більше 1%,  компанії Дмитра Фірташа забезпечують імпорт майже 15% газу (Таблиця 10).

Підприємство-імпортер 
природного газу

ЕРУ ТРЕЙДИНГ
Енергетичні ресурси 
України

АКСПО УКРАЇНА

ХІМ-ТРЕЙД

РГК ТРЕЙДИНГ

ТОВ МЕТІДА

ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД

СОКАР УКРАЇНА

752

191

1170

347

453

181

17

26,6%

7,89%

14, 8 %

17,1%

4,3%

IGS Gas Limited 
(USA)   

Axpo Solutions AG 
(Швейцарія)203

SOCAR – Державна 
нафтова компанія 
Азербайджанської 
Республіки

ERU Finance 
(бенефіціарний 
власник - Ан-
дрій Фаворов, 
обіймає посаду 
в НАК Нафто-
газ)201

Обсяг 
імпорту 
млн. куб. м.

Частка в 
імпорті

Юрій Дубін-
ский ( фігурант 
«справи Они-
щенка»)200

Азербайджан-
ська респу-
бліка

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Дейл Перрі 
Ярослав      
Мудрий 202

Материнська 
компанія

Компанія-власник Кінцевий 
бенефіціар

198У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4% / офіційне повідомлення на сайті Групи Нафтогаз, URL: https://www.naftogaz.com/
www/3/nakweb.nsf/0/85643131C18C8258C22585070043D8C1?OpenDocument
199Кто продает газ Украине? 30 импортеров топлива, URL: https://www.ukrrudprom.com/digest/Kto_prodaet_gaz_Ukraine_30_importerov_topliva.
html
200Свідок в суді розповів, як радник Насірова їздив до Онищенка обговорювати розстрочки по ренті, URL:http://nashigroshi.org/2019/12/05/
svidok-v-sudi-rozpoviv-iak-radnyk-nasirova-izdyv-do-onyshchenka-obhovoriuvaty-rozstrochky-po-renti/
201Скандал вокруг Фаворова: аудит подтвердил конфликт интересов, URL:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/skandal-vokrug-favorova-
audit-podtverdil-konflikt-interesov
202 Смена руководства «Энергетические ресурсы Украины», URL:https://interfax.com.ua/news/economic/548709.html
203Axpo Holding/ Стаття у Вікіпедії, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Axpo_Holding
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Підприємство-імпортер 
природного газу

АРСЕЛОРМ МІТТАЛ   
КРИВИЙ РІГ

ГАЗЕНЕРГОПОСТАЧ

ІНКОРГАЗ

УКРНАФТОБУРІННЯ

ТРЕЙДЕР ГАЗ

ЭНЖІ ЮКРЕЙН

ГАЗ КОМ ТРЕЙД

ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН

134

83

55

106

95

63

179

113

4,07%

2,57 %

3,04%

1,89 %

1,25%

2,4 %

2,2 %

1,43 %

ArcelorMittal

Trafigura

ENGIE

Mittal Lakshmi 
Niwas Family — 
37,4 %

Обсяг 
імпорту 
млн. куб. м.

Частка в 
імпорті

Олександр 
Кривенко204 

Лакшми Нивас 
Миттал

Олександр 
Сердюк

Ігор Дєлов, 
Володимир 
Погребняк

Олександр         
Серчанський

Олександр         
Серчанський

Ігор Коломой-
ський
Віталій                  
Хомутинник
Павло Фукс

Материнська 
компанія

Компанія-власник Кінцевий 
бенефіціар

3.4.3. МОНОПОЛІЇ У СФЕРІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ МЕДІА

Ще однією сферою критичної інфраструктури, яка зазнала монопольної концентрації в Україні є сфера медіа, 
зокрема телевізійних мовників . Як видно із Таблиці 11 бенефіціарними власниками ключових українських теле-
каналів є монопольні власники в інших сферах критичної інфраструктури України. Такий контроль монополістів 
над медіа дозволяє їм формувати суспільну думку у своїх інтересах, а відтак забезпечує вплив на усі державні 
інституції.

203Axpo Holding/ Стаття у Вікіпедії, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Axpo_Holding
204Сервіс You Control, URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41931047/
205Юрій Віннічук. Як олігархи розділили телеефір України, URL: https://biz.censor.net/resonance/3133637/yak_olgarhi_rozdlili_teleefr_ukrani
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Таблиця 11.  СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ

Кінцевий бенефіціар

Віктор Пінчук

Рінат Ахметов

Віктор Медведчук

Дмитро Фірташ,                  
Сергій Льовочкін

Петро Порошенко

Ігор Коломойський

StarLightMedia
ICTV,
Новий,
СТБ,
М1,
М2
канал Оце

«Медіа група «Україна»

медіахолдинг «Новини»
112,
NewsOne
ZIK

Inter Media Group

«5 канал»
«Прямий»

«1+1 Media»                                         
6 каналів – найрейтинговіший «1+1»

27,66

14,8

2,98

14

1,26

16,9

Відсоток від загального телепе-
регляду (травень 2019, 18-54 р, 
міста від 50 тис.)

Канали у власності
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