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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ 
ПЕРСПЕКТИВУ 
Виконано аналіз сучасного стану вугільної промисловості України. Обгрунтовано необ-
хідність формування нової державної політики й виокремлено її стратегічну роль у 
забезпеченні енергетичної безпеки країни. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Выполнен анализ современного состояния угольной промышленности Украины. Обос-
нована необходимость формирования новой государственной политики в отрасли и 
выделена ее стратегическая роль в обеспечении энергетической безопасности  
страны. 

THE MAIN DIRECTIONS OF REFORMING UKRAINE COAL INDUSTRY ON DAILY 
AVERAGE OUTLOOK 

The analysis of current state of the coal industry of Ukraine is given. Necessity of new state 
policy formation in the industry is justified and its strategic role in national security of energy 
supply is emphasized. 

 

ВСТУП 
 
Вугільна промисловість, яка є однією з 

базових галузей національної економіки, 
на сьогоднішній день знаходиться в кризо-
вому стані. Незважаючи на антикризові 
заходи і значну підтримку галузі з боку 
держави, динаміка основних показників 
стану державного сектора вугільної про-
мисловості показує, що криза в галузі тіль-
ки посилюється. Майже 96% шахт понад 
20 років працюють без реконструкції. Че-
рез повільну реструктуризацію галузі в 
експлуатації знаходиться значна кількість 
дрібних і середніх збиткових неперспекти-
вних шахт. Значних масштабів набув знос 
активної частини промислово-виробничих 
фондів галузі. Із семи тисяч одиниць осно-

вного стаціонарного устаткування дві тре-
тини цілком відпрацювали свій норматив-
ний термін експлуатації і потребують не-
гайної заміни.  

Особливо загрозлива ситуація склалася 
в галузі після початку проведення антите-
рористичної операції, внаслідок чого було 
порушено залізничне сполучення, поставка 
матеріалів і обладнання на вугледобувні 
підприємства, значно погіршилися розра-
хунки за спожиту електроенергію і відван-
тажену вугільну продукцію. В результаті 
на підприємствах галузі, які знаходяться на 
повністю контрольованій території, за 
останній рік значно зменшилися обсяги 
видобутку вугілля і проведення гірничих 
виробок. Відсутність державної підтримки 
на часткове покриття витрат із собівартості 
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вугільної продукції та відсутність програ-
ми заміщення ліквідованої державної підт-
римки на часткове покриття витрат із собі-
вартості готової товарної продукції інши-
ми джерелами коштів призвели до росту 
заборгованості з заробітної плати та збіль-
шенню соціальної напруги в шахтарських 
регіонах.  

Враховуючи складну ситуацію в еко-
номіці України, держава не має можливос-
ті підтримувати збиткові підприємства ву-
гільної промисловості. Тому забезпечення 
формування якісно нової державної полі-
тики у вугільній галузі є важливим факто-
ром відновлення її стратегічної ролі у за-
безпеченні енергетичної безпеки країни, 
стимулюванні економічного зростання та 
підвищенні конкурентоспроможності еко-
номіки України. 

При цьому основним завданням є пере-
ведення вугільної галузі на бездотаційний і 
самоокупний режим діяльності.  

Вугільна промисловість, незважаючи на 
надзвичайно тяжкий сучасний стан, має 
величезний потенціал розвитку. Але для 
цього повинна реалізовуватися послідовна 
державна енергетична політика України на 
довгостроковий період, яка визначатиме, в 
тому числі стратегію розвитку вугільної 
промисловості з посиленням координуючої 
ролі держави у створенні належних умов 
та організаційно-економічного механізму 
реалізації політики і завдань програмних 
документів у цій сфері. Для реалізації 
стратегії необхідна державна програма ре-
формування вугільної промисловості, яка б 
об’єднала у собі збалансовані організацій-
но-економічні заходи, спрямовані на фор-
мування ефективної структури галузі, під-
вищення рівня інвестиційної й інновацій-
ної діяльності, зростання рівня конкурен-
тоспроможності вітчизняної вугільної про-
дукції, захист внутрішнього ринку та збі-
льшення ролі вугілля в паливно-
енергетичному балансі держави, оптиміза-
цію державної підтримки вугільної галузі, 
забезпечення самоокупності видобутку ву-
гілля та скорочення до 2020 року держав-
ної підтримки до мінімального обсягу 

(тільки для цілей водовідливу та захисту 
навколишнього середовища). 

Однією з визначальних причин незадо-
вільного стану вугледобувних підприємств 
є відсутність системного підходу до реалі-
зації державної політики у вугільній проми-
словості. Намагання вирішити питання, 
пов’язані зі зменшенням обсягів вуглевидо-
бутку, збитковістю державних вугледобув-
них підприємств, низьким технологічним 
рівнем виробництва, нестачею інвестицій-
них коштів, без розв’язання первинних про-
блем, до яких належать відсутність ефекти-
вного власника, невідповідність динаміки 
цін на вугільну продукцію та продукцію, що 
використовується у вугільному виробницт-
ві, а також нестача необхідного обсягу інве-
стицій, до цього часу унеможливлювало 
подолання кризового стану галузі. 

Тому для системного розв’язання зазна-
чених проблем Міністерством   енергетики 
та вугільної промисловості за участю ДП 
«НТЦ «Вуглеінновація» було розроблено 
Програму реформування вугільної промис-
ловості на період до 2020 року, яка охоплює 
завдання фінансового оздоровлення держа-
вних підприємств галузі, виводу їх на кон-
курентоспроможний, самоокупний рівень, 
вирішення соціальних і екологічних про-
блем шахтарських регіонів.  

Метою Програми є комплексне 
розв’язання проблемних питань функціо-
нування вугільної галузі, реалізація систе-
мних заходів з використання її потенціалу 
для збільшення обсягів видобутку вугілля, 
підвищення ефективності і переведення 
вугільної галузі на бездотаційний і самоо-
купний режим діяльності з одночасним ви-
рішенням екологічних і соціальних про-
блем шахтарських регіонів.  

При розробці Програми враховувалось, 
що стратегічним напрямком реформування 
вугільної галузі є залучення стратегічних 
інвесторів і приватизація перспективних 
вугледобувних підприємств з одночасним 
оздоровленням шахтного фонду шляхом 
ліквідації (консервації) збиткових шахт. В 
той же час, враховуючи, що підприємства 
вугільної промисловості не є привабливи-
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ми об’єктами для інвесторів, розглядалися 
також альтернативні варіанти розв’язання 
проблеми, основні з яких передбачають:  

Перший – розвиток підприємств вугіль-
ної промисловості за рахунок приватних 
інвестицій і коштів від реалізації  вугільної 
продукції без підтримки з боку держави на 
часткове покриття витрат із собівартості 
готової товарної продукції і без перехідно-
го періоду для поетапного зменшення об-
сягів держпідтримки.  

Перевагою такого варіанта є економія 
коштів державного бюджету, при цьому 
фінансування розвитку вугільної галузі 
здійснюється переважно за рахунок прива-
тних інвестицій. Бюджетне фінансування 
вугледобувних підприємств протягом 
п’яти років спрямовується лише на захист 
навколишнього середовища, реструктури-
зацію вугільної промисловості та соціаль-
ну підтримку працівників, що вивільня-
ються. 

Негативною стороною даного варіанта 
є практично відсутній вплив органів дер-
жавної влади на визначення обсягів видо-
бутку власного вугілля, необхідних для за-
безпечення достатнього рівня енергетичної 
безпеки, в результаті чого можливий хао-
тичний розвиток підприємств вугільної 
промисловості, нестабільність забезпечен-
ня потреб економіки у вугіллі, відсутність 
державних соціальних гарантій для шахта-
рів, що може призвести до виникнення 
складних соціальних і екологічних про-
блем у вугледобувних регіонах. 

Другий – розвиток підприємств вугіль-
ної промисловості переважно за рахунок 
коштів державного бюджету, в тому числі 
на часткове покриття витрат із собівартості 
готової товарної продукції без поетапного 
зменшення обсягів підтримки. 

При цьому держава використовує мето-
ди впливу на розвиток вугільної промис-
ловості шляхом визначення обсягів видо-
бутку вугілля, регулювання тарифів на ву-
гільну продукцію й електроенергію тощо.  

Негативною стороною даного варіанта 
є значні витрати з державного бюджету на 
підтримку підприємств вугільної промис-

ловості, що без реформування галузі приз-
веде до її подальшого занепаду. 

Третій, оптимальний варіант – полягає 
у проведенні ефективної реструктуризації 
вугільної галузі, збільшенні обсягів видо-
бутку вугілля шляхом оптимізації держав-
ної підтримки, забезпеченні самоокупності 
видобутку вугілля і поетапному скороченні 
до 2020 року державної підтримки до мі-
німального обсягу. При цьому вже у дру-
гому півріччі 2016 року планується пере-
ведення підприємств вугільної галузі на 
бездотаційний і самоокупний режим і, від-
повідно, скасування державної підтримки 
на собівартість вугільної продукції.  

Передбачається, що після 2020 року ді-
ючі підприємства вугільної галузі повністю 
функціонуватимуть у рамках ринкових від-
носин, а держава не буде регулювати та до-
тувати їх діяльність. Реформування галузі 
створить базу для залучення приватних ін-
вестицій у її розвиток і дозволить зберегти 
роль вугільної промисловості у забезпечен-
ні енергетичної безпеки держави. 

Основним ризиком у застосуванні тако-
го підходу є короткочасне використання 
запланованих фінансових ресурсів для ву-
гільного сектора економіки на державну 
підтримку вугледобувних підприємств за 
рахунок коштів державного бюджету. То-
му для забезпечення стимулюючої дії дер-
жавної підтримки при переведені галузі на 
бездотаційний і самоокупний режим дія-
льності необхідна розробка нових підходів 
до оптимізації державної підтримки. 

При проведенні реструктуризації вугі-
льної галузі й оптимізації роботи держав-
них підприємств пропонується:  

– 24 перспективні шахти, в тому числі 
шахта-новобудова №10 «Нововолинська», 
які мають понад 1,0 млрд т промислових 
запасів вугілля і можливість в найкоротші 
терміни виходу на беззбиткову роботу, пе-
ревести до складу Державної вугільної 
компанії (ДВК); 

– 5 шахт з низькими техніко-економіч-
ними показниками, високим зносом шахт-
ного фонду, потребі у великих обсягах ка-
пітальних інвестицій, але значними проми-
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словими запасами вугілля передбачаються 
до консервації в поточному році; 

– 6 шахт, які закінчують відпрацювання 
промислових запасів або не мають можли-
вості виходу на беззбиткову роботу при 
значних капітальних інвестиціях, передба-
чаються до ліквідації в поточному 2015 
році. 

Крім того, передбачається створення в 
структурі ДВК трьох виробничих дирек-
цій: Донецької, Луганської та Західно-
Української та ліквідація 7 апаратів управ-
ління державних підприємств  загальною 
чисельністю 733 чоловік, а також перетво-
рення чотирьох державних підприємств 
(самостійних шахт) у відокремлені підроз-
діли ДВК. 

На стадії передачі шахт до консервації 
та ліквідації здійснюється оптимізація під-
порядкованості підприємств допоміжного 
призначення та об’єктів соціальної інфра-
структури. 

Одночасно створюються умови для ма-
ксимального використання у виробництві 
науково-технологічного, ресурсного й ін-
телектуального потенціалу галузі і для 
проведення інноваційно-технологічної мо-
дернізації підприємств вугільної промис-
ловості шляхом використання новітніх ро-
зробок галузевих інститутів. Крім того, 
Програма містить конкретні заходи з нор-
мативно-правового забезпечення галузі, 
шляхи технічного переоснащення вугледо-
бувних підприємств для збільшення обся-
гів вуглевидобутку, вирішення соціальних 
і екологічних проблем, реструктуризації 
вугільної промисловості й інші заходи, 
спрямовані на розв’язання проблемних пи-
тань розвитку вугільної промисловості. 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ 

 
Удосконалюється законодавча база для 

забезпечення подальшого розвитку вугіль-
ної галузі, а також розробляються  механі-
зми вдосконалення державного субсиду-
вання вугледобувних підприємств з ураху-
ванням норм і вимог СОТ та ЄС. Передба-

чається розробка проектів Законів України: 
«Про державну підтримку вугільної про-
мисловості», «Про внесення змін до Пода-
ткового кодексу України» та «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про порядок 
списання заборгованості вугледобувних та 
вуглепереробних підприємств, які нале-
жать до сфери управління центральних ор-
ганів виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізацію державної полі-
тики у вугільно-промисловому комплексі, 
що ліквідуються за рішенням Кабінету Мі-
ністрів України, перед Державним бюдже-
том України і місцевими та державними 
цільовими фондами». 

При цьому проект Закону України «Про 
державну підтримку вугільної промисло-
вості», передбачатиме такі принципи: 

– обмеження державної підтримки для 
модернізації/технічного переоснащення 
шахт, будівництва нових шахт та шахт, пе-
реданих в оренду і концесію; 

– фіксацію щорічного загального обсягу 
державної підтримки вугільної галузі на 
п’ять років у розмірі, що не перевищує по-
точний рівень державної підтримки вугіль-
них шахт, які розташовані на контрольова-
ній Україною території, передбачаючи що-
річне збільшення (не менше ніж на 20 від-
сотків) обсягу видатків на охорону праці, 
захист навколишнього середовища, рестру-
ктуризацію вугільної галузі та соціальну пі-
дтримку працівників, які вивільняються. 

Крім того, буде здійснена підготовка 
проектів нормативно-правових актів Кабі-
нету Міністрів України «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті для ре-
структуризації вугільної та торфодобувної 
промисловості» (щодо включення видатків 
на консервацію шахт); «Про внесення змін 
до Порядку використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті для частко-
вого покриття витрат вугледобувних підп-
риємств, що включаються до собівартості 
готової товарної вугільної промисловості» 
(щодо включення видатків на проведення 
гірничих виробок), а також щодо ліквідації 
збиткових вугледобувних підприємств та 
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реалізації механізму консервації вугільних 
шахт. 

Для забезпечення соціальної підтримки 
працівників підприємств вугільної промис-
ловості будуть внесені зміни до Плану за-
ходів з реалізації Концепції створення сис-
теми соціальної підтримки працівників під-
приємств вугільної галузі та населення те-
риторій, на яких розміщуються вугледобув-
ні та вуглепереробні підприємства, що пе-
ребувають у стадії ліквідації (консервації), 
затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2013 р.  
№ 353-р. 

 
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ  
ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Протягом 2015 – 2020 рр. буде завер-
шено будівництво та введена в експлуата-
цію шахта-новобудова № 10 «Нововолин-
ська» з проектною потужністю 900 тис. т 
вугілля на рік двома чергами по 450 тис. т, 
друга черга шахти «Південнодонбаська  
№ 3» потужністю 300 тис. т вугілля на рік. 
Технічне переоснащення передбачається 
здійснити по 22 вугледобувних підприємс-
твах із загальним обсягом інвестицій  
10,2 млрд грн, у тому числі 9,6 млрд грн 
планується спрямувати на придбання та 
заміну очисного, прохідницького, транспо-
ртного, стаціонарного обладнання на нове 
високопродуктивне і більш надійне, ресурс 
якого у 2 – 3 рази перевищує нинішній. 

Капітальне будівництво передбачається 
здійснювати по 7 проектах, направлених на 
технічне переоснащення. Загальний обсяг 
інвестицій 636 млн грн. Виконання техніч-
них рішень проектів у повному обсязі до-
зволить підтримати виробничі потужності 
на рівні 2700,0 тис. т вугілля на рік та збі-
льшити виробничі потужності на 1200,0 
тис. т вугілля на рік. 

Програмою передбачається реконстру-
кція 9 вугледобувних підприємств із зага-
льним обсягом капітальних вкладень  
4,1 млрд грн, що дозволить підтримати ви-
робничі потужності на рівні 5875,0 тис. т 

та збільшити потужності на 2440,0 тис. т 
вугілля на рік. 

Виконання цих заходів дозволить за-
безпечити у 2020 році видобуток вугілля 
на рівні 16,8 млн т, що майже вдвічі пере-
вищує обсяги  запланованого вуглевидобу-
тку на 2015 рік.  

 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ  
ТА ТОРФОДОБУВНОЇ ГАЛУЗЕЙ 

 
Разом з розширенням виробництва на 

діючих шахтах буде здійснена консервація 
гірничих підприємств, якщо вони мають 
значні промислові запаси вугілля, але їх 
виробнича діяльність визначена тимчасово 
недоцільною, а також планується ліквіда-
ція шахт, які відпрацювали запаси вугілля 
або мають вкрай обмежені виробничі мож-
ливості і не мають перспектив ефективного 
подальшого розвитку навіть із залученням 
значних інвестицій.  

Поділ вугледобувних підприємств на 
перспективні, потенційно перспективні 
(що підлягають консервації) та підприємс-
тва, що підлягають закриттю, здійснюється 
на підставі системного комплексного ана-
лізу існуючого та потенційно можливого 
(після проведення модернізації) стану під-
приємств, який включає оцінку ресурсно-
го, гірничо-геологічного, виробничо-
технологічного, економічного потенціалу 
підприємств, а також соціальної оцінки ре-
зультатів реорганізації шахт. Такий підхід 
дозволяє надати найбільш повну оцінку як 
існуючого стану підприємств, так і можли-
востей для їх розвитку. 

Для 5-ти потенційно перспективних 
шахт, сумарні запаси вугілля на яких ста-
новлять 151 млн т, але подальша виробни-
ча діяльність яких визначена тимчасово 
недоцільною, передбачається їх консерва-
ція, що являє собою комплекс заходів, 
спрямованих на довгострокове зберігання 
основних фондів шахт без здійснення ви-
робничої діяльності з можливістю подаль-
шого відновлення їх функціонування, під 
час якої забезпечується: 
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– безпека робіт з утримання шахт у пе-
ріод консервації; 

– збереження технологічного облад-
нання, гірничих виробок, будівель та спо-
руд; 

– запобігання небезпечному впливу на 
суміжні об’єкти, стан довкілля та здоров’я 
людей.  

Для 6-ти шахт, які відпрацьовують свої 
запаси або будуть віднесені до безнадійно 
збиткових, передбачається їх ліквідація, 
під час якої забезпечується: 

• впровадження системи соціальної 
підтримки, а саме: 

– погашення заборгованості з виплати 
працівникам заробітної плати та інших со-
ціальних виплат з відшкодування шкоди, 
заподіяної здоров’ю під час виконання ни-
ми трудових обов’язків; 

– допомога по безробіттю протягом  
одного року на загальних підставах; 

– додаткова допомога по безробіттю 
протязом другого року після скорочення, 
за рахунок фінансування проектів ліквіда-
ції шахт; 

– стимулювання працевлаштування 
громадян, які недостатньо конкурентосп-
роможні на ринку праці; 

– працевлаштування шляхом компенса-
ції єдиного внеску; 

– надання одноразової допомоги по 
безробіттю для організації підприємниць-
кої діяльності; 

– професійна підготовка, перепідготов-
ка та підвищення кваліфікації; 

– створення нових робочих місць для 
забезпечення зайнятості населення вугле-
добувних регіонів; 

• охорона довкілля та запобігання не-
безпечному впливу на діючі підприємства, 
будівлі, споруди, стан довкілля та здоров’я 
людей в період підготовки шахт до лікві-
дації. 

Завершення робіт з ліквідації 26-ти 
шахт, в першу чергу раніше розпочатих, 
здійснення контролю за терміном і вико-
нанням всього обсягу і видів робіт відпові-
дно до проектів ліквідації шахт. 

Регулювання інтенсивності і визначен-
ня строків закриття шахт з урахуванням 
соціальної і містоутворюючої  значимості 
шахт, а також реальності працевлаштуван-
ня вивільнених працівників; можливостей 
диверсифікації поставок імпортованих 
енергоносіїв для забезпечення необхідного 
рівня енергетичної безпеки держави. 

Забезпечення надійної експлуатації 6-
ти гірничих підприємств, переведених у 
водовідливний режим, для запобігання не-
контрольованому виходу на поверхню пі-
дземних вод, підтопленню діючих суміж-
них шахт та прилеглих територій. 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

 
Передбачається із залученням приват-

них інвестицій і власних коштів вугледо-
бувних підприємств реалізація наступних 
заходів з енерго- і ресурсозбереження:  

– збільшення обсягу впровадження аль-
тернативних джерел енергії та вторинних 
енергетичних ресурсів шляхом викорис-
тання геотермальної енергії шахтних вод; 
теплового потенціалу шахтного повітря, 
териконів тощо; 

– реалізація пілотних проектів замі-
щення природного газу українським вугіл-
лям та використання метано-вугільних ро-
довищ з видобутком метану в промислових 
цілях; 

– розробка технологічних рішень для 
комплексного використання вугільних ро-
довищ та розробки корисних копалин, що 
містяться у породних відвалах шахт та зба-
гачувальних фабрик; 

– придбання і впровадження систем 
диференційованого обліку витрат електро-
енергії, електрообладнання для стаціонар-
них установок з напругою 10 кВ замість  
6 кВ; 

– впровадження водовугільного палива 
замість природного газу і мазуту; 

– щорічне розроблення програми під-
вищення енергоефективності державних 
підприємств вугільної галузі з забезпечен-
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ням зменшення енергоємності видобутку 1 
т вугілля не менше 1,0 – 2,0%; 

– створення дієвого механізму контро-
лю за дотриманням норм питомих витрат 
електричної енергії на видобуток вугілля 
шляхом придбання і впровадження на ша-
хтах автоматизованих систем комерційно-
го обліку електричної енергії; 

– модернізація шахтних систем тепло-
постачання з метою зменшення споживан-
ня теплової енергії та вугілля для її вироб-
ництва; 

– проведення енергоаудиту із залучен-
ням спеціалізованих організацій.  

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Інноваційний розвиток вугільної галузі 

буде здійснюватися шляхом: 
– відновлення матеріально-технічної 

бази галузевої науки та комплексної сис-
теми науково-технічного забезпечення ро-
звитку вугільної промисловості на терито-
рії, підконтрольній Уряду України, на ос-
нові впровадження виключно прогресив-
них технологій, високопродуктивного й 
енергоефективного обладнання всього ла-
нцюга виробничих процесів: від управлін-
ня гірським масивом до перетворення ву-
гілля, у тому числі, із нетрадиційних засо-
бів використання;  

– створення інституту з питань охорони 
праці у вугільній промисловості; 

– створення на базі інституту УкрНДІ-
проект відділу з наукового супроводження 
всіх технологічних процесів вуглевидобут-
ку із залученням фахівців інститутів, у то-
му числі НАН України, що знаходяться на 
території, підконтрольній Уряду України; 

– впровадження порядку фінансування 
наукових розробок галузевих інститутів за 
умови виконання робіт за бюджетні кошти 
на рівні не більше 50% із поступовим зме-
ншенням бюджетного фінансування; 

– опрацювання заходів щодо відновлен-
ня галузевого інноваційного фонду вугле-
добувних підприємств незалежно від форми 

власності для вирішення загальногалузевих 
науково-технічних проблем галузі; 

– підготовки пропозицій щодо удоско-
налення нормативно-правового забезпе-
чення функціонування галузевих інститу-
тів, у тому числі підготовки пропозицій 
щодо законодавчого врегулювання про-
блемних питань, пов’язаних з виплатами 
наукових пенсій;  

– підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації шляхом залучення молодих 
висококваліфікованих працівників до ви-
рішення науково-технічних проблем вугі-
льної промисловості.  

 
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Для покращення якості вугільної про-

дукції буде здійснено комплекс заходів, які 
включають: 

– впровадження механізованої породо-
виборки та комплексу вибіркового дроб-
лення;  

– створення безводної технології вилу-
чення пальної маси з рядового вугілля та 
відвальних порід; 

– будівництво установок сухого збага-
чення та перероблення вугілля; 

– покращення якості продуктів збага-
чення, зниження втрат вугілля з відходами 
вугільної промисловості;  

– розроблення нового обладнання для 
механізованого опробування та технічного 
контролю процесів вуглезбагачення для 
забезпечення випуску якісної товарної 
продукції відповідно до вимог нормативної 
документації; 

– розроблення технічного регламенту 
на вугілля та продукти його переробки у 
зв'язку з набуттям членства у Світовій ор-
ганізації торгівлі та на виконання поло-
жень Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським союзом; 

– перегляд чинних в Україні міждержа-
вних стандартів (ГОСТ), розроблених до 
1992 року, що закріплені за вугільною га-
луззю, та приведення їх у відповідність до 
Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ; 
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– перегляд нормативних документів 
(ДСТУ, ГОСТ), що визначають якість вугі-
льної продукції, з метою приведення наці-
ональної системи стандартизації до міжна-
родних та європейських норм і правил згі-
дно Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 р. № 1315-VII; 

– розроблення програми комплексної 
механізації з відбору та підготовки проб до 
лабораторних випробувань по кожному 
підприємству; 

– проведення робіт з атестації обладнан-
ня з відбору та підготовки проб, яке об'єд-
нано у комплекси (пробовідбірник, транс-
портні тракти та пробообробні машини); 

– проведення атестації відділів техніч-
ного контролю вугледобувних та вуглепе-
реробних підприємств; 

– збереження та розширення ресурсів 
вугільної продукції. 

 
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 
У 2016 – 2020 рр. планується послідов-

на реалізація наступних заходів підвищен-
ня рівня охорони праці та промислової 
безпеки, а саме: 

– удосконалення системи управління 
охороною та безпекою праці; 

– забезпечення безпеки технологічних 
процесів; 

– удосконалення системи вентиляції та 
дегазації шахт, запобігання вибухам газу 
та пилу; 

– запобігання виникненню газодинамі-
чних явищ; 

– забезпечення безпеки роботи машин, 
обладнання і технологічних комплексів; 

– посилення протипожежного захисту 
вугільних шахт; 

– впровадження засобів протиаварійно-
го захисту, створення системи комплексної 
безпеки та диспетчеризації шахт, науково-
го та технічного забезпечення виконання 
профілактичних та аварійно-рятувальних 
робіт; 

– поліпшення умов праці та стану здо-

ров’я шахтарів. 
Витрати, пов'язані з реалізацією вище-

зазначених заходів, планується здійснюва-
ти за рахунок коштів державного бюджету, 
власних коштів вугледобувних підпри-
ємств, інших не заборонених законодавст-
вом джерел. 

На виконання заходів з підвищення рі-
вня охорони праці  та промислової безпеки 
протягом 2015 – 2020 рр. планується вико-
ристання коштів із різних джерел надхо-
дження у сумі 1377,1 млн грн, з яких: 

– від реалізації вугільної продукції ко-
шти у сумі 1224,1 млн грн;  

– з державного бюджету кошти у сумі 
143 млн грн (протягом 2015 – 2016 рр.). 

Завдяки реалізації запропонованих за-
ходів, спрямованих  на підвищення рівня 
охорони праці та промислової безпеки 
працівники вугільних шахт будуть забез-
печуватись засобами колективного й інди-
відуального захисту, що поліпшить умови 
праці гірників і вплине на зменшення кіль-
кості випадків загального та смертельного 
травматизму, аварій і  профзахворювань.  

 
ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГІОНІВ 

 
Заходи з вирішення еколого-гідрогеоло-

гічних проблем вугледобувних регіонів 
включають: 

– визначення першочергового переліку 
робіт з охорони навколишнього природно-
го середовища, спрямованих на покращен-
ня екологічної ситуації в регіонах, на тери-
торії яких розміщуються вугледобувні та 
вуглепереробні підприємства, що перебу-
вають у стадії ліквідації (консервації), і за-
безпечення їх виконання; 

– усунення негативних наслідків діяль-
ності вугледобувних підприємств, розроб-
лення пілотних проектів захисту територій, 
що зазнали впливу гірничих робіт діючих 
та закритих шахт з метою покращення 
життєдіяльності зазначених територій; 

– розроблення інженерних схем захисту 
територій від підтоплення у Львівсько-
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Волинському вугільних басейнах; 
– запобігання скидам неочищених шах-

тних і кар’єрних вод у поверхневі водой-
мища; 

– розроблення технології переробки та 
закладки гірничої маси породних відвалів 
у відпрацьований простір вугледобувних 
підприємств, які підлягають закриттю, з 
метою поліпшення екологічної обстановки 
в густонаселених районах; 

– рекультивацію порушених земель – 
перш за все, териконів та плоских відвалів; 

– моніторинг виконання природоохо-
ронних робіт та екологічного стану приро-
дного довкілля діючих і ліквідованих вуг-
ледобувних підприємств; 

– регіональний прогноз розвитку про-
цесів підтоплення земель і затоплення ді-
ючих шахт Червоноградського гірничоп-
ромислового регіону; 

– розроблення нормативних документів 
з визначення обсягів забруднення речовин, 
що скидаються у водні об’єкти підприємс-
твами галузі та прогнозування екологічних 
наслідків ліквідації вугільних підприємств. 

 
ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  
ВУГІЛЬНИХ РЕГІОНІВ 

 
Вирішення соціальних проблем вугіль-

них регіонів передбачається шляхом пос-
лідовної реалізація Концепції створення 
системи соціальної підтримки працівників 
підприємств вугільної галузі та населення 
територій, на яких розміщуються вугледо-
бувні та вуглепереробні підприємства, що 
перебувають у стадії ліквідації (консерва-
ції). Протягом п’яти років планується: 

– щорічне збільшення обсягів держав-
ної підтримки на захист навколишнього 
середовища, реструктуризацію вугільної 
галузі та соціальну підтримку працівників, 
що вивільняються; 

– поетапне припинення субсидування 
операційних витрат державних шахт разом 
з одночасним збільшенням фінансування 
на працевлаштування та соціальну підтри-
мку працівників; 

– затвердження комплексного плану 
соціального захисту вивільнюваних пра-
цівників, який передбачатиме створення 
нових робочих місць, розвиток соціальної 
інфраструктури, матеріальне забезпечення 
тощо з визначенням джерел фінансування 
цих заходів та його погодження з органами  
місцевого самоврядування й іншими заін-
тересованими органами. 

Одночасно будуть здійснені заходи з 
передачі у комунальну власність об’єктів 
соціальної інфраструктури, які перебува-
ють на балансах вугледобувних підпри-
ємств, результатом реалізації яких буде 
зменшення збитків державних вугледобув-
них підприємств від утримання цих 
об’єктів, і як наслідок, підвищення їх інве-
стиційної привабливості. 

Протягом 2015 – 2016 рр. вугледобувні 
підприємства планують передати до кому-
нальної власності 47 об’єктів соціальної 
інфраструктури: 32 – у 2015 році і 15 – у 
2016 році.  

За прогнозними підрахунками потреба 
у коштах на заходи з передачі цих об’єктів 
з державної у комунальну власність стано-
витиме 135,2 млн гр., з них у 2015 році – 
125,9 млн грн, у 2016 році – 9,3 млн грн.  

 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.  
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

 
Реалізація завдань і заходів Програми 

дасть змогу забезпечити: 
– реформування державних підприємств 

вугільної галузі і переведення її на бездота-
ційний і самоокупний режим діяльності; 

– прискорений розвиток вугледобувних 
підприємств шляхом інтенсивної модерні-
зації, активізації ринкових перетворень в 
галузі та системного усунення кризових 
факторів; 

– кардинальне підвищення економічної 
ефективності роботи шахт за рахунок збі-
льшення рівня концентрації гірничих ро-
біт, посилення ринкових стимулів до ско-
рочення витрат виробництва, запрова-
дження ринкових механізмів ціноутворен-
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ня, покращення якості вугільної продукції 
тощо; 

– реалізацію системних заходів з вико-
ристання потенціалу державних підпри-
ємств вугільної галузі і збільшення обсягів 
видобутку вугілля до 16,8 млн т; 

– зменшення енергоємності видобутку 
вугілля; 

– зменшення втрат паливно-енергетич-
них ресурсів при видобуванні вугілля; 

– мінімізувати витрати валютних ресу-
рсів на імпорт енергоносіїв; 

– зменшити негативні екологічні нас-
лідки діяльності і раніше розпочатого за-
криття і ліквідації вуглевидобувних підп-
риємств; 

– попередити або мінімізувати можливі 
негативні соціально-економічні та екологі-
чні наслідки ліквідації (консервації) безна-
дійно збиткових вугледобувних підпри-
ємств; 

– суттєво зменшити навантаження на 
державний бюджет.  

Економічний ефект Програми визнача-
тиметься за результатами моніторингу ре-
алізації заходів Програми. 

Передбачається, що після 2020 року ву-
гільна галузь повністю функціонуватиме в 
рамках ринкових відносин, а держава не 
буде регулювати та дотувати діяльність 
вугільних підприємств. Реформування га-

лузі створить базу для залучення приват-
них інвестицій у її розвиток, збереження її 
ролі у забезпеченні енергетичної безпеки 
держави. 

 
ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 
Джерелами фінансування Програми є 

кошти державного бюджету, власні кошти 
підприємств та інші джерела. 

Орієнтовний обсяг фінансування Про-
грами на 2015 – 2020 рр. становитиме 
27163,1 млн грн, у тому числі з державного 
бюджету – 11385,5 млн грн (5759,5 млн грн 
у 2015 році і 2877,1 млн грн у 2016 році). 
При цьому фінансування видатків на дер-
жавну підтримку з собівартості, капітально-
го будівництва та технічного переоснащен-
ня вугледобувних підприємств здійснюва-
тиметься лише в 2015 і 2016 роках і стано-
витиме відповідно 3827,9 та 2338,0 млн грн. 
Після 2016 року фінансування зазначених 
видатків буде припинено. 

У подальшому при виході вугледобув-
них підприємств на беззбиткову роботу 
державна підтримка буде спрямовуватися 
на захист навколишнього середовища, рест-
руктуризацію вугільної галузі та соціальну 
підтримку працівників, які вивільняються. 
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