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Економічна диверсифікація
вугільних регіонів:
виклики та шляхи їх подолання

14 червня 2019

Поточний стан справ
Програмні засади реформування
вугільного сектору:
Енергетична стратегія України на
період до 2035 року (ЕСУ)

У сфері управління
Міненерговугілля
знаходяться 29 шахт, що
розташовані на території
чотирьох областей України

8
12

7 537
19%
44 137

Концепція реформування та
розвитку вугільної промисловості
на період до 2020 року
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за 2018 рік облікова чисельність персоналу
скоротилася на 9%:

План заходів з виконання ЕСУ
на перший етап (до 2020 року)
Середньостроковий план
пріоритетних дій Уряду
до 2020 року
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9 141
23%

40 140

Підземний
персонал

23 462
58%

Пенсіонери
Інші

01.янв.18

01.янв.19

Протягом 2018 року послугами Державної служби зайнятості скористалися
майже 4 тис. осіб з числа колишніх працівників вугільної галузі:
Залучено до громадських та
Працевлаштовано
інших тимчасових робіт

2,2 тис. осіб

260 осіб

Професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації проходило

238 осіб
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Що робить Міненерговугілля
Розробка методики розподілу шахт на
перспективні / умовно перспективні / неперспективні:

Розробка та впровадження необхідних інструментів
на 2019-2020 роки щодо оптимізації видатків
вугледобувних підприємств:

Методика містить декілька десятків критеріїв,
серед яких основні – це:
• наявність промислових запасів;

• розроблено проект Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування підприємств вугільної галузі»;
• розроблено проект Закону України «Про деякі
питання заборгованості вугільних підприємств»;
• розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів
України ««Про внесення змін до пункту 17 Порядку
надання спеціальних дозволів на користування
надрами»;
• розробляються зміни до Постанови Кабінету
Міністрів України № 939 «Про затвердження
Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств»;
• проводяться заходи щодо передачі непрофільних
активів та оптимізації витрат на персонал вугільних
підприємств

• інвестиційна привабливість;
• можливість вийти на беззбитковий рівень
виробництва за певний строк;
• середня потужність розроблених пластів та зольність
рядового вугілля;
• екологічний та соціальні фактори

Головна мета на цьому етапі:
визначити шахти (перспективні та умовно перспективні),
які мають:
• значний обсяг промислових запасів вугілля;
• можливість в найкоротший строк вийти на
беззбитковий рівень роботи
Наступний етап – підготовка до приватизації та проведення
приватизаційної процедури відповідно до закону
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Соціальний аспект
Важливим пунктом Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та
населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії
ліквідації (консервації) є розроблення та виконання регіональних програм, що направлені на відтворення
інфраструктури шахтарських населених пунктів
з метою створення системи соціальної підтримки створено міжвідомчу робочу групу у складі представників Мінсоцполітики,
Міненерговугілля, Мінрегіону, Мінекономрозвитку, відповідних ОДА та представників громадськості
з метою забезпечення соціальних гарантій створено робочу комісію із колективних переговорів щодо внесення змін до Галузевої угоди
місцевими органами виконавчої влади розробляються та реалізуються Регіональні програми розвитку малого і середнього
підприємництва, що допомагають розпочати підприємницькі ініціативи працівникам ліквідованих вугледобувних підприємств

Програми соціальної реконверсії регіонів будуть включати:
професійне навчання та перепідготовка працівників вугільної галузі, що вивільняються
Інвестиційні проекти, які матимуть чітке техніко-економічне обґрунтування, виходячи з регіональної специфіки та з урахуванням місцевого
потенціалу
альтернативне використання цілісного майнового комплексу шахти:

Актуальним є розміщення ВДЄ, створення технологічних парків, тощо.
До 2035 року частка ВДЄ в енергобалансі України має складати 20% (без ГЕС).
Розвинута інфраструктура шахт дає можливості потенційним інвесторам заощадити значну кількість коштів
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Дякую за увагу !
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