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Економічні зв’язки окупованих територій з рештою регіонів є наслідком 

запровадження спеціального режиму функціонування регіонів Донбасу, що перебувають 

поза контролем центрального уряду. Формування нової економічної зони частково 

відбувалося в процесі укріплення контролю над регіоном парамілітарних угрупувань, а 

частково – в результаті нормотворчої діяльності української влади, зокрема, закриття (та 

евакуація) всіх державних та бюджетних установ, відключення окупованих населених 

пунктів від мережі Державної казначейської служби України та припинення фінансування 

бюджетної сфери, виплати зарплат, пенсій та соціальної допомоги у цьому регіоні. Щодо 

можливостей скасування такого режиму та відновлення економічних відносин з 

окупованими регіонами українська сторона акцентує на повному виведенні з окупованих 

територій будь-яких збройних формувань і всіх видів озброєння – це головна умова, лише 

після цього - демократичні вибори за українськими законами й під наглядом ОБСЄ та 

обіцяне самоврядування. Без виконання цієї умови – жорстка пропускна система та 

припинення економічних зв’язків. В той же час Росія наполягає на повній або частковій 

відміні економічної блокади, посилаючись на результати Мінських домовленостей від 12 

лютого 2015 р. (Мінськ-2). 

Економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу  

Самопроголошені адміністрації «ДНР» і «ЛНР» контролюють близько третини 

Донецької та Луганської областей, що складає близько 3% території України (див. рис. 1). 

На цих територіях розташовані основні промислові агломерації Донбасу, де 

сконцентрована переважна більшість вугільних підприємств, а також підприємств 

металургії та машинобудування (Донецько-Макіївська агломерація, Горлівсько-Єнакіївська 

агломерація, Шахтарська агломерація). На цій, відносно невеликій території, 

видобувається майже половина всього українського вугілля. Найбільші шахти розташовані 

в Ровеньках, Свердловську та Краснодоні. На окупованій території знаходиться дві 

електростанції – Зуєвська ТЕС (ДТЕК) та Старобешівська ТЕС («Донбасенерго»). Також є 

вихід до Азовського моря (м.Новоазовськ), однак, потужності порту недостатні для 

обслуговування промисловості.  

В той же час під контролем української влади знаходяться промислове та 

припортове місто Маріуполь на півдні, та Краматорсько-Слов'янська агломерація на 

півночі. Саме на двох потужних металургійних комбінатах Маріуполя (Азовсталь та ММК 

ім. Ілліча) випускається близько 70% продукції чорної металургії всієї Донецької області. 

На Луганщині під контролем української влади перебувають північні райони, що 

забезпечують левову частку сільськогосподарської та хімічної продукції (ЗАТ 

Сєверодонецьке об’єднання «Азот»), Лисичанський нафтопереробний завод (не працює), а 

також Луганська ТЕС. Більшість сільськогосподарських угідь на Донбасі також 

знаходяться під контролем українського уряду. 

Економіка регіону була значно пошкоджена в результаті ведення військових дій та 

окупації частини територій Донецької і Луганської областей. На роботу економіки регіону 

негативно впливали: порушення традиційних виробничих ланцюжків ―вугілля-кокс-метал‖ 

та ―вугілля-електроенергія‖ у базових галузях промисловості Донецької та Луганської 

областей, пошкодження виробничих та інфраструктурних об’єктів (залізничних та 

автомобільних доріг, ліній електропередач, газопроводів), дефіцит і затримки з 

постачанням сировини та відвантаженням готової продукції, призупинення банківських 

операцій. За оцінками української влади, в цілому «20% промислового потенціалу України 

опинилися на окупованій території, з яких майже 50% були фізично зруйновані»
1
.  

Загальні фінансово-економічні й інфраструктурні втрати України та регіону у 2014 

р. та І кварталі 2015 р. склали:  

                                                           
1
 Портал «Українська правда» від 22.12.2014, «Порошенко: 10% промисловості України знищено» 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/22/7052927/ 
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 За підсумками 2014 р. обсяги промислового виробництва у Донецькій області 

зменшилися на 31,5%, Луганській області - на 42%; у І кварталі 2015 р. - на 52,5% та 

88% відповідно. Як наслідок, на національному рівні значно погіршилися показники 

виробництва галузей, які є базовими для регіону. Падіння обсягів виробництва у 

добувній промисловості у 2014 р становило 13,7%, а у І кварталі 2015 р. - 27,2%. 

Видобуток вугілля в Україні скоротився на 35% у 2014 р., у І кварталі 2015 р. – на 

58,5%. Крім того, розрив виробничих ланцюгів та дефіцит сировини особливо 

негативно вплинуло на показники металургійного виробництва в Україні (-26% у І 

кварталі 2015 р.), виробництво коксу і коксопродуктів (-51,9%) та постачання 

електроенергії, газу та води (-15,5%). Обсяги виробництва у машинобудуванні 

зменшилися в І кварталі 2015 р. на 25,1%, хімічному виробництві - на 22,6%.   

 Втрати вітчизняних металургійних підприємств у 2014 р. оцінюються на рівні 

близько 40 млрд грн, в тому числі 25 млрд грн - втрачені прибутки від 

недовипущеної продукції та 15 млрд грн – вартість зруйнованих основних фондів. 

На 36% втрачено потужностей з виробництва мінеральних добрив, на 90% - з 

виробництва скла.
2
  

 За підсумками 2014 р. надходження до зведеного бюджету з Донецької й Луганської 

області зменшилися на 13,2 млрд. грн. порівняно з 2013 р. (тобто на -71,3%). 

 Розмір інфраструктурних руйнувань: у Донецькій області станом на 3 лютого 2015р. 

зруйновано і пошкоджено 9215 житлових будинків усіх форм власності (12% 

житлового фонду). Загальна сума збитків від руйнувань об'єктів житлово-

комунальної та соціальної інфраструктури становить 1250,8 млн. грн. Загальна сума 

збитків від руйнувань об'єктів електро- і газопостачання становить 526 млн. грн. У 

Луганській області станом на кінець грудня 2014 р. зруйновано й пошкоджено 489 

житлових будинків, пошкоджено 239 розподільних газопроводів.
3
  

Внесок Донецької та Луганської областей у ВВП України істотно зменшився через 

падіння обсягів промислового виробництва. Якщо у 2012 р. питома вага Донецької та 

Луганської областей у виробництві валового регіонального продукту України становила 

16,4%, то у І кварталі 2015 року – вона може скоротитися до 5,6% (за оцінками НБУ)
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 «Чорна книга Кремля», лютий 2015р., http://mfa.gov.ua/mediafiles/files/misc/2015-02-

20/Kremlin_Black_Book_February_2015.pdf 
3 Сайт «Дзеркало тижня» від 20.02.2015. Інна Ведернікова «Утримання "ДНР" і "ЛНР": ціна питання» 

http://gazeta.dt.ua/internal/zmist-dnr-i-lnr-cina-pitannya-_.html 
4
 Там само.   

http://gazeta.dt.ua/internal/zmist-dnr-i-lnr-cina-pitannya-_.html
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Рисунок 1. Карта розмежування тимчасово окупованих територій Донбасу, складена 

за координатами, ухваленими Верховною Радою за Мінським протоколом від 19 

вересня 2014 р. 

 
Джерело: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/03/150317_donbas_law_she 

 

В цілому самопроголошені «республіки» володіють значним економічним 

потенціалом на одиницю площі, проте навряд чи можуть стати економічно самодостатніми. 

По-перше, у «ЛНР» та «ДНР» відсутні кошти для відновлення зруйнованої економіки 

Донбасу. Росія висловила свою повагу до волі самопроголошених республік, однак, так і не 

визнала їх. Інвестори, в т.ч. російські олігархи, навряд чи захочуть інвестувати в територію 

з невизначеним статусом. По-друге, існує висока залежність промисловості цих територій 

від виробничих ланцюжків та економічних зв’язків з рештою території України (сировина, 

ринки збуту). Сьогодні зрозуміло, що регіон ще довго не зможе нормально функціонувати 

без налагоджених зв'язків, завезення сировини з України, або компенсації втрачених 

можливостей за рахунок альтернативних контрагентів. По-третє, одна з основних проблем 

в «ДНР», «ЛНР» - відсутність повноцінного державного управління, повноцінної 

нормативної бази. «ДНР» і «ЛНР» поки що не змогли побудувати повноцінні 

адміністративну, фінансову, банківську і соціальну системи.  

За інформацією самих представників «республік» (керівника управління з питань 

промисловості при адміністрації «ДНР» Є.Лавренова), промисловість зараз працює на 30% 

у порівнянні з довоєнним рівнем.
5
 У внутрішній політиці адміністрації «ДНР» і «ЛНР» 

зіштовхнулись з низкою проблем: тотальна втеча українських власників підприємств з 

регіону, відтік капіталів, розруха, безробіття, економічна блокада з боку України (в т.ч. 

відключення від банківської системи), нестача готівки, стрімкий ріст кримінальної та 

напівлегальної економічної діяльності (поширення натурального обміну товарами та 

бартерних схем, контрабанда металобрухту та вугілля на територію України, виробництво 

контрафакту, торгівля викраденим майном тощо). Зокрема, голова Луганської ОДА 

Геннадій Москаль повідомив, що гострий дефіцит коштів у «ЛНР» вирішили компенсувати 

за рахунок виробництва контрафактного алкоголю, основним ринком збуту якого буде 

                                                           
5
 Портал «Meduza» від 18.02.2015, «Самопроголошена економіка. Як виживає бізнес на Донбасі: 

розслідування Іллі Жегульова» https://meduza.io/feature/2015/02/18/samoprovozglashennaya-ekonomika 
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Україна
6
. Щоб подолати проблему нестачі гривневої маси, представники 

самопроголошених адміністрацій  вилучили готівку у банків, запровадили додаткові 

акцизи і податки з бізнесу, які часто виплачуються готівкою. 

З 15 березня 2015 р. на окупованій території почала діяти мультивалютна зона - 

місцевим жителям дозволили розплачуватися гривнею, рублями, доларами США і євро. За 

словами керівників «ДНР/ЛНР», цей захід був вимушеним, оскільки в результаті 

економічної блокади українські гроші стали покидати ринок, тому: «Щоб не допустити 

опускання всіх угод до рівня бартеру, ми зробили такий крок». Спочатку планувалося, що 

термін дії мультивалютної зони повинен був закінчитися відразу після зняття Україною 

економічної блокади. Але після змін у Законі про особливий статус Донбасу (відповідно до 

якого Україна не відновить банківську систему і не зніме економічну блокаду) 

використання чотирьох валют на території самопроголошеної республіки продовжилося на 

невизначений термін. Фактично керівництво Донецьку і Луганську прийняло рішення про 

легалізацію чорного ринку готівки через мультивалютну систему. Також адміністрації 

«ДНР/ЛНР» обіцяють далі переміщатися в рублеву и доларову зони. Так, в кінці березня 

самопроголошений "уряд ДНР" зобов'язав підприємців Донецька перерахувати всі ціни на 

товари в рублі за курсом 1 рубль - 0,5 гривні.  

Підприємства, що розташовані на окупованих територіях, зіштовхуються з такими 

проблемами:  

 Відсутність єдиних правил та нормативів для бізнесу, ручний режим 

управління економікою. Умови для бізнесу відрізняються у різних містах «ДНР», 

«ЛНР». Часто умови для ведення підприємницької діяльності пов'язані з 

можливостями знайти спільну мову з місцевим ополченням.  

 Керівників (власників) підприємств змушують пройти перереєстрацію на 

території ДНР або ЛНР і здійснювати виплати податків і зборів до казни 

«республік». Якщо ж підприємці відмовляються – погрожують націоналізувати 

бізнес. Ці залякування адресовані здебільшого дрібним бізнесменам. Більшість 

великих підприємств зареєстровані на контрольованих центральною владою 

територіях і є платниками податків України. Однак багато підприємств вимушені 

одночасно платити також і в бюджети «ДНР», «ЛНР» (в казну або домовлятися з 

представниками «ДНР», «ЛНП» про платежі готівкою), щоб мати можливість 

продовжувати економічну діяльність. 

 Важлива проблема зони АТО - це логістика, робота залізниці через значні 

руйнування на основних залізничних магістралях та автошляхах.  

 Відсутність можливості здійснення фінансових розрахунків через блокування 

Україною роботи банківської системи.  

 Складнощі з закупівлею сировини, що необхідна для забезпечення роботи 

промислових підприємств. Велика частка сировини (близько 60%) завозилася з 

інших регіонів та областей України. Зараз ці поставки значно ускладнилися через 

руйнування транспортної інфраструктури, блокування економічних зв’язків між 

окупованими територіями та рештою частиною України. 

 Складнощі з реалізацією продукції на території України. Через блокаду 

економічних зв’язків підприємства практично не мають можливості реалізувати 

свою продукцію, тобто діяти в рамках налагодженого економічного ланцюжка. Це 

стосується підприємств усіх форм власності, в т.ч. і державних.   

 Розрив або загроза розриву експортних контрактів з іноземними партнерами, 

які намагаються уникати ризиків діяльності у зоні військового конфлікту з 

                                                           
6
 Сайт Іpress.ua від 05.12.2014, «Через безгрошів’я терористи ЛНР збираються продавати фальсифіковану 

горілку Medoff і Nemiroff, - Москаль». 

http://ipress.ua/news/cherez_bezgroshivya_terorysty_lnr_zbyrayutsya_prodavaty_falsyfikovanu_gorilku_medoff_i_n

emiroff__moskal_98796.html  

http://ipress.ua/news/cherez_bezgroshivya_terorysty_lnr_zbyrayutsya_prodavaty_falsyfikovanu_gorilku_medoff_i_nemiroff__moskal_98796.html
http://ipress.ua/news/cherez_bezgroshivya_terorysty_lnr_zbyrayutsya_prodavaty_falsyfikovanu_gorilku_medoff_i_nemiroff__moskal_98796.html
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невизначеним статусом. Неможливість виходу на міжнародні ринки та 

отримання міжнародних сертифікатів без реєстрації в Україні. 

 Значна кількість підприємств були зруйновані або законсервовані, виведення їх з 

консервації пов’язано зі значними витратами. Очевидно, що частину підприємств 

відновити буде неможливо.  

 Відсутність доступу у великих підприємств до міжнародних ринків капіталу 
для рефінансування існуючої заборгованості.  

 

Економічні зв’язки між окупованими територіями та рештою українських 

регіонів 
 

Законодавче забезпечення та позиції сторін  

Інституалізація особливого економічного режиму окупованих регіонів також 

пов’язана з тим, що Верховна Рада України 17 березня 2015 р. визнала частину Донбасу 

окупованою територією і затвердила координати лінії розмежування. Також були ухвалені 

поправки до Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей. Він встановлює особливості здійснення влади на 

непідконтрольних Києву територіях. Поправки до Закону були внесені у відповідності до 

зобов’язань України, передбачених в рамках Мінських домовленостей-2. Зокрема, Закон 

про особливий порядок включає також низку положень щодо соціально-економічного 

забезпечення окупованих територій Донбасу, а саме: 

 Розроблення цільової програми відродження Донбасу, яка має фінансуватися з бюджету 

за захищеною статтею. 

 Запровадження "відмінного від загального режиму господарської та інвестиційної 

діяльності" - фактично йдеться про створення спеціальної економічної зони, однак, 

параметри цієї зони наразі не встановлено. 

 Органи місцевого самоврядування Донбасу мають право укладати з центральними 

органами виконавчої влади "угоди щодо економічного, соціального та культурного 

розвитку окремих районів". 

 Місцеві органи влади та територіальні громади Донбасу зможуть укладати угоди про 

транскордонне співробітництво з окремими адміністративними одиницями Росії "для 

вирішення спільних проблем розвитку".  

Крім того, до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, підписаного 

12.02.2015 р. у Мінську, входили такі кроки:  

 Відновлення соціально-економічних зв'язків, включно з соціальними переказами, 

такими як виплата пенсій та інші виплати (надходження й доходи, своєчасна оплата 

всіх комунальних рахунків, поновлення оподаткування в рамках правового поля 

України).  

 Відновлення роботи української банківської системи на Донбасі. Німеччина та Франція 

зобов’язалися надати технічну підтримку цьому процесу. 

Відповідно до Закону, виконання зазначених мінських зобов’язань пов'язується з 

виведенням незаконних збройних формувань з території України. 

Реалістичність зобов’язань української держави  з соціально-економічного 

забезпечення (пенсії, заробітні плати, соціальні виплати) й відновлення державних об'єктів 

промислової та соціальної інфраструктури окупованих територій наразі видаються 

сумнівними. Ці зобов’язання передбачають досить масштабні витрати з боку України. 

Однак невизначеність щодо обсягів, термінів та джерел фінансування вказують на 

відсутність реалістичних планів щодо задекларованих зобов’язань. Очевидно, що ці 

зобов’язання були прийняті Україною «у пакеті», без попередніх розрахунків. В той же час, 

згідно з попередніми оцінками Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй і 
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Світового банку, які проводилися в листопаді-грудні 2014 р., тільки на перший етап 

відновлення зруйнованої економіки, інфраструктури та соціальної сфери Донбасу може 

знадобитися $1,152 млрд.
7
 Уряд обіцяє залучати до фінансування відновлення економіки й 

інфраструктури Донбасу міжнародні організації у разі повернення під суверенітет України 

цих територій.  

 

 

28 квітня 2015 р. була проведена Міжнародна інвестиційна конференція на підтримку 

України. Одним з блоків конференції була тема відновлення Донбасу. Українська 

сторона оцінила загальний обсяг необхідної допомоги на відновлення Донбасу у 

розмірі щонайменше $1,5 млрд. Однак учасники конференції наголосили, що ці оцінки 

вже застаріли і є неповними. Також було сказано, що відсутність зрозумілих 

перспектив вирішення конфлікту заважає говорити про проекти з відновлення – без 

миру не може бути відновлення. За результатами конференції можна зробити 

висновок, що без встановлення миру, а також без коректної оцінки збитків та вартості 

проектів не можна говорити про залучення інвестицій. Відповідно, західні партнери 

здебільшого говорили про гуманітарну допомогу Україні, а конкретні інвестиційні 

проекти з відновлення Донбасу на конференції не обговорювалися.   

 

 

На сьогодні положення Мінських домовленостей-2 не виконуються. Україна заявляє, 

що про виконання Мінських угод можна буде говорити тільки після того, як Російська 

Федерація «припинить агресію проти України і почне виконувати ці угоди», тобто  після 

відновлення її фактичної юрисдикції над зазначеними територіями. Міністр фінансів 

Наталія Яресько підтвердила, що в питанні фінансово-економічного забезпечення 

територій, які не контролюються урядом, Міністерство керується розпорядженнями та 

постановами, які набрали чинності до Мінських домовленостей-2, «оскільки терористи не 

дотримуються режиму припинення вогню». Зокрема, Міністерство фінансує лише місцеві 

бюджети, підконтрольні українській владі в Донецькій і Луганській областях
8
.  

Перспективи відновлення соціально-економічних відносин – непевні. Від уряду 

надходять різні, інколи суперечливі сигнали щодо цього питання. Українська влада 

наголошує, що держава не має утримувати території, якими управляє сусідня держава, що 

поставляє туди зброю і бойовиків. В той же час голова АП Борис Ложкін висловив 

сподівання, що «в результаті Мінських домовленостей в окремих районах Луганської та 

Донецької областей будуть відновлюватися економіка та економічні ланцюжки. Там же 

розташовані наші серйозні експортні виробництва». За відновлення економічних зв’язків з 

підприємствами Донбасу, що перереєструвалися в Україні, виступає також голова 

Донецької ОДА О.Кіхтенко, оскільки ці підприємства сплачують податки до державного 

бюджету, мають право виробляти продукцію, виконувати договірні зобов'язання, 

створювати робочі місця. «Якщо це наша територія, якщо там проживають громадяни 

України та якщо вони мають якесь відношення до держави, то нам потрібно зробити так, 

щоб ці люди мали гарантовану заробітну плану, соціальні виплати, могли жити, 

виховувати дітей, давати їм освіту тощо»
 9

. Він вважає, що «насправді розірвати економічні 

                                                           
7
 Сайт «Дзеркало тижня» від 20.02.2015. Інна Ведернікова «Утримання "ДНР" і "ЛНР": ціна питання» 

http://gazeta.dt.ua/internal/zmist-dnr-i-lnr-cina-pitannya-_.html 
8
 Там само. 

9
 «Дзеркало тижня» від 10.04.2015, «Олександр Кіхтенко: «Економічні зв'язки з окупованими територіями 

потрібно повертати з тіні контрабанди в правове поле» 

http://gazeta.dt.ua/internal/aleksandr-kihtenko-ekonomicheskie-svyazi-s-okkupirovannymi-territoriyami-nuzhno-

vozvraschat-iz-teni-kontrabandy-v-pravovoe-pole-_.html 

http://gazeta.dt.ua/internal/zmist-dnr-i-lnr-cina-pitannya-_.html
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зв'язки між окупованою і не окупованою територією — неможливо», а заборона – лише 

відправить їх у тінь, породивши безліч корупційних і контрабандних схем» 
10

.  

 

Банківська система 

 Згідно з постановою Національного банку України (НБУ) №466 від 6 серпня 2014 року 

«Про призупинення здійснення фінансових операцій», банки повинні призупинити 

здійснення усіх видів фінансових операцій підприємств і населення у населених пунктах, 

які не контролюються українською владою
11

. Незважаючи на цю настанову, де факто 

більшість банків продовжували працювати в безготівковому режимі на території «ДНР» і 

«ЛНР» на свій розсуд. Проте після Указу Президента України від 14 листопада 2014 р. 

НБУ ще раз наказав банкам негайно виконати свою Постанову від 6 серпня. Після цього 

українські банки майже повністю припинили свою діяльність на окупованих 

територіях. Винятком став Державний банк «Ощадбанк», який продовжував безготівкову 

та готівкову активність на окупованих територіях ще у кінці 2014 р – на початку 2015 р.   

Ця заборона спонукала промислові підприємства, які працюють на окупованих 

територіях, переоформляти рахунки на відділення банків, що знаходяться на українській 

території. Також банки перевели поточні і депозитні рахунки населення, відкриті у 

недіючих відділеннях, до інших відділень, що розташовані на території, підконтрольній 

українській владі. 

Постачання газу та електроенергії  

Гострим питанням у стосунках з окупованими територіями є постачання та 

розрахунки за газ та електроенергію, які надходять з території України. У жовтні 2014 р. 

представники "Нафтогазу України" повідомляли, що на окупованій території місцеві 

облгази контролюються бойовиками, а споживачі без належного документального 

оформлення та безоплатно використовують значні обсяги природного газу. У зв’язку з цим 

Нафтогаз погрожував «відключити цю зону від поставок газу на магістральному 

газопроводі»
12

. Проте повного відключення не було. 

Згодом уряд також вказував на зростання заборгованості з боку «ДНР»/«ЛНР» за 

поставлені електроенергію та газ. Міністр фінансів Наталія Яресько зазначала, що Україна 

витрачає $200 млн на місяць на субсидії, тому що надає електроенергію, газ, воду без 

оплати окупованим територіям»
13

. За підрахунками Міністра енергетики та вугільної 

промисловості В.Демчишина «протягом періоду з вересня 2014 до березня 2015 р. в зону 

АТО поставлено приблизно 1,5 млрд куб.м газу, а заборгованість споживачів зони АТО 

складає приблизно 9 млрд. гривень»
14

. Тому поставки газу та електроенергії на окуповані 

території були значно скорочені.  

Що стосується постачань електроенергії, у лютому 2015 р. за урядовим 

розпорядженням держпідприємству «Енергоринок» призупинити оплату електроенергії, 

вироблену на підконтрольній бойовикам території. Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості повідомляло, що станом на 10 квітня 2015 р. «електроенергія не 

поставлялася на окуповані території магістральними електропроводами, тобто 110 кВ і 

                                                           
10

 Там само.  
11

 Небанківські установи та національний оператор поштового зв'язку, які є платіжними організаціями 

внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем, також призупинили операції з приймання/виплати 

переказу коштів з/на території, які не контролюються українською владою. 
12

 Портал «Дзеркало тижня» від 31.10.2014, «РНБО може перекрити газ на підконтрольних територіях 

бойовикам» http://dt.ua/UKRAINE/rnbo-mozhe-virishiti-perekriti-gaz-na-pidkontrolnih-teritoriyah-boyovikam-

155485_.html 
13

 Портал «Insider» від 17.12.2014, «Війна на Донбасі коштує Україні $200 млн на місяць, – Яресько» 
http://www.theinsider.ua/business/5491806a2892e/ 
14

 Портал «Економічна правда» від 10.04.2015, «Заборгованість за поставлений в зону АТО газ становить 9 

мільярдів – Демчишин» http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/04/10/538084/  

http://dt.ua/UKRAINE/rnbo-mozhe-virishiti-perekriti-gaz-na-pidkontrolnih-teritoriyah-boyovikam-155485_.html
http://dt.ua/UKRAINE/rnbo-mozhe-virishiti-perekriti-gaz-na-pidkontrolnih-teritoriyah-boyovikam-155485_.html
http://www.theinsider.ua/business/5491806a2892e/
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/04/10/538084/
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вище. Лініями 110 і нижче може поставлятися, тому що енергосистема створена таким 

чином, що її неможливо просто технічно розділяти»
15

. А з 7 травня 2015 р. Кабмін вивів 

непідконтрольні Україні території із загального енергетичного ринку України (постанова 

№263) та зобов'язав енергокомпанії компанії "ДТЕК Донецькобленерго" і "Луганське 

енергетичне об'єднання" закуповувати електроенергію в місцевих компаній і вести її 

окремий облік. 

В той же час 19 лютого 2015 р. РФ почала поставки газу в «ЛНР» і «ДНР» через 

раніше законсервовані газовимірювальні станції "Прохорівка" і "Платово", які не 

контролюються Україною. "Газпром" вважає, що ці поставки здійснюються за контрактом 

з "Нафтогазом України", внаслідок чого боргові зобов’язання України збільшуються. Київ 

відмовився оплачувати ці поставки, оскільки на цих станціях немає представників 

Нафтогазу, і компанія не може контролювати надходження газу через них, а бойовики не 

сплачують за спожите паливо. На початку квітня 2015 р. Міністр енергетики РФ Олександр 

Новак заявив, що «на Донбас вже поставлено близько 400 млн кубометрів російського газу 

и поставки продовжуються. У разі несплати, проти Києва буде подано позов для стягнення 

з українського боку витрат Газпрому»
16

. У якості можливого вирішення проблеми 

Європейська комісія запропонувала НАК "Нафтогаз України" і компанії "Газпром" 

розділити облік російського природного газу, що поставляється за контрактом 

"Нафтогазу", і того газу, який поставляється на окуповані території.  

РФ також здійснює поставки електроенергії на окуповані території (Україна також 

почала імпортувати електроенергію з РФ наприкінці минулого року у зв'язку з дефіцитом в 

енергосистемі країни). Міністерство енергетики підтвердило, що з 10 квітня 2015 р. 

Україна перестала оплачувати електроенергію, яка поставляється з Росії на територію зони 

АТО і що з квітня спробує відмовитися від імпорту електроенергії з Росії
17

.  

Вугільна галузь   

За даними Міненерговугілля, на території підконтрольній бойовикам розташовані 85 

шахт усіх форм власності, що становить 57% від їхньої загальної кількості по Україні. До 

серпня 2014 р. Україна переказувала кошти (2,8 млрд грн з бюджету) на державні шахти, 

що розташовані на території під контролем "ДНР" та "ЛНР", для виплати зарплат та як 

сплату за відвантажене для потреб українських ТЕС вугілля. В результаті інтенсифікації 

військових дій галузеву кооперацію було згорнуто та припинено платежі, оскільки у 

більшості шахт почалися проблеми з відвантаженням вугілля (через зруйновану 

транспорту інфраструктуру та перешкоджання бойовиків).  

Основна більшість державних шахт працювала в режимі підтримки життєдіяльності 

- просто відкачували воду. 7 шахт були повністю зруйновані. Подальша доля 

вугледобувних державних підприємств «Макіїввугілля», «Сніжнеантрацит», 

«Торезантрацит», «Донбасантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля» та ін. – 

залишається невідомою. Керівники «ДНР» неодноразово заявляли про можливу 

націоналізацію цих шахт. Особливу зацікавленість може викликати найбільш рентабельна 

шахта «Макіїввугілля», яка раніше входила в орбіту інтересів cім’ї Януковича
18

. Що 

стосується менш рентабельних та збиткових шахт, «ДНР» та «ЛНР» навряд чи зможуть їм 

виплачувати дотації у тих обсягах, які раніше виплачувалися з центрального бюджету. 

Найдовше продовжували працювати, хоча і в обмеженому режимі, великі шахти, такі як: 

                                                           
15

 Портал «Лівий берег» від 10.04.2015, «Демчишин: Україна поставляє газ і струм на Донбас у мінімальних 

обсягах» http://ukr.lb.ua/news/2015/04/10/301498_demchishin_ukraina_postavlyaie_gaz_i.html  
16

 Портал «Деловая столица» від 04.04.2015, «Міністр енергетики РФ стверджує, що "Нафтогаз" повинен 

оплатити поставки газу в «ДНР» та «ЛНР» http://www.dsnews.ua/economics/ministr-energetiki-rf-utverzhdaet-

chto-gazprom-i-naftogaz--04042015140500 
17

 Портал «Лівий берег» від 17.04.2015, «Україна знизила імпорт електроенергії з Росії до мінімуму» 

http://ukr.lb.ua/news/2015/04/17/302185_ukraina_znizila_import.html 
18

 Портал vlasti.net від 04.10.2014, «ДНР і ЛНР - території без майбутнього» http://vlasti.net/news/203206 

http://ukr.lb.ua/news/2015/04/10/301498_demchishin_ukraina_postavlyaie_gaz_i.html
http://www.dsnews.ua/economics/ministr-energetiki-rf-utverzhdaet-chto-gazprom-i-naftogaz--04042015140500
http://www.dsnews.ua/economics/ministr-energetiki-rf-utverzhdaet-chto-gazprom-i-naftogaz--04042015140500
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«Свердловантрацит» (ДТЕК), «Ровенькиантрацит» (ДТЕК), «Шахта ім. Засядька» 

(підконтрольна Юхиму Звягільському), «Краснодонвугілля» (Метінвест).   

У відповідь на дефіцит вугілля на Донбасі активно запрацювали копанки, більшість 

з яких контролюють бойовики та вивозять видобуте вугілля на територію Росії. Також 

здійснювалися «контрабандні» перевезення вугілля з окупованих територій на територію, 

що контролюється українською владою. Вугілля з окупованих територій ввозиться в 

Україну вантажівками й поїздами. Покупцями є українські підприємці. Паливо зберігається 

на вугільних складах на півночі Донеччини, а також у Дніпропетровській та Харківській 

областях
19

. Керівники «ДНР» та «ЛНР» розуміють, що робота шахт, що залишилися на 

окупованій території, значною мірою залежить від поставок в Україну. Вони не 

приховували, що хотіли б продавати донецьке вугілля Україні, і у відкритому зверненні до 

уряду Росії просили заблокувати поставки в Україну тих його марок, які видобуваються на 

Донбасі
20

.  
Перебої в роботі шахт та розрив виробничих ланцюжків призвели до виникнення 

дефіциту вугілля, необхідного для виробництва електроенергії в Україні. Восени 2014 р. 

уряд був вимушений імпортувати вугілля, зокрема з ПАР та РФ. Представники уряду 

заявляли, що не будуть купувати вугілля з «ДНР» та «ЛНР», бо це буде «фінансуванням 

тероризму»
21

. Однак наприкінці 2014 р. українська влада підтвердила, що купуватиме 

вугілля з шахт, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Українським 

підприємствам не достатньо вугілля з шахт, які підконтрольні центральній владі, оскільки 

половина теплової генерації працює на антрацитовому вугіллі (марки ―А‖ (антрацити) і 

марки ―П‖ (пісне)), а вони видобуваються виключно на тих шахтах (в т. ч. державних), що 

знаходяться на окупованих територіях. Наприклад, Криворізька теплова електростанція 

працює виключно на пісному вугіллі, а Слов’янська теплова електростанція працює на 

антрацитах, які переважно видобуваються на окупованих територіях. Голова Донецької 

ОДА О.Кіхтенко вважає, що легалізація постачань вугілля з окупованих регіонів дозволить 

зупинити «контрабанду» й узаконити перевезення вугілля.  

Очевидно, що після стрімкої девальвації гривні конкурентоспроможність 

українського вугілля ще більше зросла порівняно з імпортним. Уряд оприлюднив можливі 

схеми оплати за вугілля з окупованих територій: державні шахти на неконтрольованій 

території перереєстровується у Києві і будуть отримувати оплату в державних банках за 

фактом поставки. Потім ці банки будуть перераховувати гроші на зарплатні картки 

шахтарів
22

. Всі розрахунки мають відбуватися у гривні.  

 

Економічна діяльність та соціальне забезпечення на окупованих територіях 

Донбасу 

Нелегальна та кримінальна економіка  

Незаконні військові формування -  поєднання політики та бандитизму 

На даний час озброєнні люди є фактично основними вигодоотримувачами від 

ситуації, що склалася на Сході України. З одного боку, вони регулярно отримують 

зовнішнє фінансування, яке підтримує «бойовий дух» армії «ДНР/ЛНР», з іншого боку, їм 

підконтрольна уся місцева економіка (за винятком деяких підприємств, що контролюються 

олігархами), яка фактично повністю набула напівлегальних форм. 

                                                           
19

 Портал «Тиждень.ua» від 12.12.2014, «Вугільний договірняк» http://tyzhden.ua/Economics/125569 
20

 Там само.  
21

 Портал «Уніан» від 08.12.2014, «Ярема оголосив закупівлі вугілля у «ДНР» і «ЛНР» «фінансуванням 

тероризму» http://economics.unian.ua/energetics/1019214-yarema-ogolosiv-zakupivli-vugillya-u-dnr-i-lnr-

finansuvannyam-terorizmu.html 
22

 Портал «Лівий берег» від 05.01.2015, «У Міненерго відзвітували про постачання вугілля з ДНР і ЛНР» 

http://economics.lb.ua/state/2015/01/05/291322_minenergo_otchitalis_postavkah.html 
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Можна виділити декілька каналів грошового забезпечення незаконних 

військових формувань, що перебувають на території України. Частина коштів надходить 

через канали фінансування російських спецслужб. Про те що, Росія фінансує терористичну 

діяльність на території України, керівник групи «Інформаційний опір» Д.Тимчук 

інформував ще у червні 2014 р. Друга частина коштів, які стосуються кримського каналу, 

надходить безпосередньо від оточення колишнього президента Януковича. Третім 

джерелом фінансування злочинних груп є українські олігархи.
23

 Пізніше, у грудні 2014 р. 

про причетність «сім’ї» Януковича та російських спецслужб до фінансування бойовиків 

повідомив голова СБУ В.Наливайченко
24

. 

При цьому плата, яку отримують бойовики за свою роботу, значно відрізняється 

залежно від їх кваліфікації, статусу, та походження. Так, за інформацією  радника міністра 

внутрішніх справ С.Речинського, влітку 2014 р. бойовикам платили приблизно $300 в день, 

при цьому платня бойовикам, які походять з місцевих жителів, була суттєво нижчою. У 

липні 2014 р. Forbes оцінив витрати на бойовиків на рівні не меншому $3 млн. в день
25

. 

Таку саму цифру, станом на липень 2014 р., приводить і журнал «Новое время»
26

. Разом з 

тим портал daily.com.ua з посиланням на «ТСН» у кінці 2014 р. оцінював вартість 

існування проекту «Новоросія» на рівні $20 млн. в день
27

. 

Виплати на підтримання бойових дій є лише частиною тих фінансових ресурсів, які 

надходять у розпорядження незаконних військових формувань. Іншими статтями доходу є 

дохід від участі у тіньових оборудках. Зокрема, в окупованій зоні широко розповсюджені 

такі, явища як контрабанда різноманітних товарів, торгівля зброєю та «конфіскованим 

майном», плата за проїзд з/на територію України, тощо. Представники ОБСЄ неодноразово 

фіксували вивіз вугілля із Луганської області у напрямку РФ, один з таких інцидентів 

спостерігався у березні 2015 р., що випливає із щотижневого звіту організації
28

. 

Крім того, зі слів представників СБУ: «Фінансові ресурси для бойовиків надходили 

від незаконно реалізованої контрафактної тютюнової продукції в підконтрольних 

бойовикам Донецькій та Луганській областях. Розгалужену мережу для постачань та 

продажу цигарок власники тіньового бізнесу створили спільно з керівником так званого 

«міністерства доходів і зборів ДНР»
29

.  

Іншою статтею заробітку бойовиків є вирізка металу на підприємствах та шахтах. 

Серед об’єктів, які були фактично знищені з метою отримання наживи від реалізації 

чорного металу слід згадати: «Вторчермет», «Шахта ім.Межинського», депо вагонів в 

селищі Чернухіно (Луганська обл.) та ін. 

 Також поширені побори на користь озброєних бандформувань, пов’язані з 

пропуском транспорту з продуктами харчування, побутовою хімією, промисловими 

товарами та ін. При цьому плата, яку вносять бізнесмени у вигляді податків та зборів, 

також формує бюджети, підконтрольні ватажкам бандформувань.  

                                                           
23

 Портал «Zaxid.net» від 05.06.2014 Тимчук стверджує, що Росія фінансує терористів на сході України 

http://zaxid.net/news/showNews.do?timchuk_stverzhduye_shho_rosiya_finansuye_teroristiv_na_shodi_ukrayini&obj

ectId=1310666 
24

 Сайт Інституту трансформації суспільства від 18.12.2014. У СБУ розповіли, як Янукович фінансує 

бойовиків Донбасу http://osp-ua.info/politicas/44436-u-sbu-rozpovili-jak-janukovich-finansuye-boyovikiv-

donbasu.html 
25

 Сайт «Forbes Ukraine» від 06.07.2014 Є.Підгайна Ціна війни: у що обходиться утримання сепаратистів 

http://forbes.ua/nation/1372569-cena-vojny-vo-chto-obhoditsya-soderzhanie-separatistov 
26

 Сайт «Новое время» від 25.07.2014 В.Сич Таємна армія Володимира Путіна 

http://nv.ua/opinion/sych/Taynaya-armiya-Vladimira-Putina-1486.html 
27

 Портал «Daily.com.ua» від 18.11.14 Сутки утримання бойовиків коштують Путіну 20 мільйонів доларів  

http://daily.com.ua/world/18-11-2014199839 
28

 Сайт ОБСЄ від 25.03.2015. Щотижневий огляд представників місії ОБСЄ на пунктах пропуску Гуково та 

Донецьк http://www.osce.org/om/146921 
29

 Сайт «Кореспондент.net» від 31.03.2015, «Експерт: На Донбасі розвиваються контрабанда та контрафакт» 

http://korrespondent.net/business/economics/3497994-ekspert-na-donbasse-razvyvauitsia-kontrabanda-y-kontrafakt 
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Наведені дані дають лише загальне уявлення щодо обсягу фінансових ресурсів, які 

отримують незаконні військові формування на окупованих територіях. Ці ресурси є 

важливим фактором підтримання місцевої економіки, зокрема її споживчого сегменту. 

 

Пенсіонери - найбільш численна та найменш захищена група населення 

Джерела отримання доходів основними соціальними групами населення, що  

представлені у цьому регіоні – зокрема, пенсіонери та військові, наймані робітники 

крупних підприємств, малий та середній бізнес. 

 Найскладніша ситуація із матеріальним забезпеченням на окупованих територіях 

спостерігається серед пенсіонерів та соціально незахищених груп населення. Така 

ситуація склалася внаслідок того, що у листопаді 2014 р. Кабінет Міністрів України 

прийняв постанову, якою офіційно зупинив фінансування території, підконтрольної 

бойовикам. Відповідно до цієї постанови в населених пунктах Донецької та Луганської 

областей, не підконтрольних українській владі, виплати з державного бюджету, бюджету 

Пенсійного фонду України і виплат інших фондів загального державного соціального 

страхування буде здійснюватися тільки після повернення цих територій під контроль 

органів державної влади України. При цьому уряд залишив можливість для пенсіонерів з 

непідконтрольних територій отримувати всі необхідні виплати у разі перереєстрації на 

території, підконтрольній українській владі.  

 Таким чином, «місцева влада» окупованих територій була вимушена прийняти тягар 

соціальних виплат. Необхідність у таких виплатах стала дуже болючою для влади 

«ДНР/ЛНР». Фактично значна частина пенсіонерів регіону на декілька місяців позбулась 

будь-якого доходу. Пенсійні виплати, які почала здійснювати «місцева влада» з кінця 2014 

р, були фрагментарними та заниженими. Зафіксовані випадки, коли виплати пенсіонерам і 

людям, які знаходяться на соціальному забезпеченні держави, були здійснені купюрами, 

які мали бути відправлені на утилізацію або тими, які вже довгий час вважалися 

вилученими з обігу. В результаті люди не могли скористатися такими грошима для купівлі 

необхідних товарів та послуг
30

. Також спостерігалась ситуація, коли виплати 

здійснювались дрібними монетами (по 25 коп.). 

 З квітня 2015 р. «влада» «ДНР» почала виплату пенсій в російських рублях. Зі слів 

представника «ДНР», пенсії виплачуються не з грошових засобів наданих РФ, а за рахунок 

податків, зібраних з місцевого бізнесу, однак, це викликає сумніви. Суми пенсій визначні у 

такому ж розмірі, як в Україні, але виплачуватися вони будуть у російській валюті по курсу 

гривні до рубля на рівні 1:2 в результаті чого пенсіонери отримають приблизно на 10% 

нижчі пенсії, ніж ті, що вони отримували в Україні. Згідно з оцінками представників 

«ДНР», загальна сума пенсійних виплат за березень 2015 р. повинна скласти приблизно 1,9 

млрд. рублів або близько $30 млн.
31

  

В «ЛНР» також заявили про перехід бюджетної та соціальної сфери на розрахунки в 

рублях. Глава «ЛНР» І.Плотніцкий підтвердив, що через два місяці з моменту введення 

мультивалютної системи на території «ЛНР», російський рубль зайняв 85 відсотків 

грошового обороту. «На сьогоднішній день у нас виплати проводяться таким чином: 85 

відсотків - рубль, 12 відсотків – гривня, решта – долар»
32

. «Міністр» праці та соціальної 

політики «ЛНР» С.Малахова повідомила, що після 10 травня усі соціальні виплати в 

«ЛНР» будуть видаватися в російських рублях (раніше в «ЛНР» в рублях видавалися 

тільки пенсії, інші виплати проводилися у гривні). Соціальні виплати будуть перераховані 

в рублі за «республіканському» курсом 1:2. 

                                                           
30

 Портал Finanso.net від 18.03.2015 ЛНР офіційно припинила виплачувати пенсії та соціальну допомогу 

http://www.finanso.net/finance/15851-lnr-oficialno-prekratila-vyplachivat-pensii-i-socialnye-posobiya.html 
31

 Портал Кореспондент від 02.04.2015 Влада ДНР почала виплату пенсій у рублях  

http://korrespondent.net/ukraine/3498687-vlasty-dnr-nachaly-vyplatu-pensyi-v-rubliakh 
32

 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2553974&cid=9  
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Наймані працівники великих підприємств  

Наймані працівники великих підприємств, що працюють у регіоні, є тією 

категорією населення, яка вносить основний вклад у підтримання економіки регіону. За 

оцінками газети «Весті», крупні підприємства на окупованих територіях України 

забезпечують зарплатнею близько ста тисяч сімей, тому власники таких підприємств 

мають суттєвий вплив у регіоні
33

. 

При цьому має місце суттєве зменшення завантаженості робітників підприємств, а 

відповідно і зниження їхньої заробітної платні у результаті бойових дій. За даними 

центральних органів влади України, у 2014 р. припинили роботу або працювали не на 

повну потужність такі великі підприємства: 

— металургійної  промисловості:  ПАТ  ―Алчевський  металургійний  комбінат‖  (13%  від  

загального виробництва  металургійної  продукції),  ПАТ  ―Донецький  

металопрокатний  завод‖,  ПАТ  ―Донецький електрометалургійний  завод‖  (2%  від  

загального  виробництва  металургійної  продукції),  ПАТ ―Стахановський завод 

феросплавів‖ (20% від загального виробництва феросплавів);  

— коксохімічної  промисловості:  ПАТ  ―Авдіївський  коксохімічний  завод‖,  ПАТ  

―Ясинівський коксохімічний завод‖ та ЗАТ ―Горлівський коксохімічний завод‖;  

— хімічної промисловості: ПАТ ―Концерн Стирол‖;  

— машинобудівної  промисловості:  ПАТ  ―Донецькгірмаш‖,  ПАТ  ―Донецький  

енергозавод‖,  ПАТ ―Азовмаш‖, ПАТ ―Стахановський вагонобудівний завод‖, ВАТ 

―Ясинуватський машзавод‖ та інші
34

. 

 Однак, не дивлячись на значні складнощі в роботі великих підприємств, очікується, 

що вони і надалі залишатимуться основою економіки окупованої території Донбасу. 

 

Малий та середній бізнес  

Як було відзначено, економіка регіону набула напівкримінальної форми, її 

функціонування безпосередньо залежить від рішень адміністрацій, які очолюють ватажки 

бандформувань. І ці зміни мали прямий вплив на діяльність малого та середнього бізнесу. 

Фактично на окупованих територіях стрімко скорочується внутрішній ринок, наростає 

дефіцит споживчих товарів, медикаментів та товарів першої необхідності. Підприємці 

неохоче ведуть свої справи або взагалі припиняють свою діяльність. Так, на ринку "Маяк" 

(м.Донецьк) закрилося більшість магазинів, де продавали книги, музичні диски, дитячі 

іграшки та канцелярію
35

. В той же час з регіону пішли всі іноземні бренди одягу, закрились 

спортивні магазини (наприклад, Спортмастер)
36

. За інформацією керівників «ДНР», торгові 

мережі зменшилися приблизно на 50%
37

. 

Така ситуація обумовлена низкою факторів, що негативно впливають на малий та 

середній бізнес регіону. По-перше, загальний попит на всі без виключень товари знизився 

через падіння економічної активності регіону; по-друге, в умовах, що склалися, багато 

бізнесменів платять податки і в бюджет України, і в місцевий бюджет, поступово 

втрачаючи конкурентоспроможність; по-третє, спостерігається високий рівень 

невизначеності щодо звітності, яку підприємці мають подавати, та щодо податків та зборів, 

                                                           
33

 Газета «Вести» від 19.11.2014 Питання про взяття ДНР та ЛНР на баланс РФ вирішиться до зими   

http://vesti-ukr.com/donbass/78105-vopros-o-vzjatii-dnr-i-lnr-na-balans-rf-reshitsja-k-zime 
34

 Національний банк України «Інфляційний звіт за березень 2015 р.».   
35

 Сайт «Донецкие вести» від 06.04.2015, «ДНР знищує малий бізнес» 

http://www.donetskie.com/news/economics/dnr-unichtozhaet-malyy-biznes/49453/ 
36

 Сайт «Городской дозор» від 03.12.2014, «Як підприємці ведуть бізнес в ДНР» 

http://dozor.kharkov.ua/themes/1001346/1156341.html 
37

 Портал «Meduza» від 18.02.2015, «Самопроголошена економіка. Як виживає бізнес на Донбасі: 

розслідування Іллі Жегульова» https://meduza.io/feature/2015/02/18/samoprovozglashennaya-ekonomika 
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які вони мають сплачувати; по-четверте, в регіоні фактично неможливі безготівкові 

розрахунки, оскільки регіон від’єднаний від банківської системи України.  

Негативне відношення підприємців до ведення бізнесу на окупованих територіях 

посилює заборона з боку бойовиків на вивіз активів з підконтрольних їм територій. Так, в 

кінці 2014 р. представники «ДНР» попередили наміри німецької компанії HeidelbergCement 

перенести виробництво з Амросіївки на захід. За свідченнями підприємців, схожа практика 

на окупованих територіях є досить поширеною
38

. В свою чергу, торгова мережа «АТБ» 

наприкінці 2014 р. оцінювала свої втрати від воєнних дій на території Донецької та 

Луганської областей на рівні 1 млрд.грн. Серед причин таких значних збитків називаються 

«націоналізація» майна бойовиками, повне або часткове знищення торгових об’єктів і 

розподільчих центрів.  

Формування нового економічного укладу на непідконтрольних центральній владі 

України територіях створило попит на нові «специфічні» послуги, пропозицію яких почали 

формувати місцеві бізнесмени за домовленістю з місцевою владою. Серед таких послуг 

слід виділити: допомога у оформленні статусу переселенця для отримання пенсії в Україні, 

автоперевезення між окупованими і звільненими містами, переведення в готівку платежів з 

банківських карток, оформлення перепусток для виїзду із зони АТО.    

Допомога у оформленні статусу переселенця для отримання пенсії в Україні. Для 

отримання пенсії на основній території України необхідно мати реєстрацію та бути на 

обліку у місцевих органах влади. Таким чином, підприємці пропонують допомогу у 

пошуку власників житла на основній території країни, які готові за певну плату прописати 

у себе переселенців з окупованих територій. 

Автоперевезення між окупованими і звільненими містами. Фірми, які займаються 

такими послугами, беруть на себе всі питання стосовно перетину лінії розмежування між 

окупованою територією та основною територією України. Послуга перш за все має попит 

серед журналістів.  

Переведення в готівку грошей з банківських карт. Внаслідок проблем, пов’язаних з 

виїздом з окупованої території, в містах почали діяти своєрідні «конвертаційні центри», які 

за комісію у 6-10% переводять гроші з банківських карток в готівкову форму. 

Оформлення перепусток для виїзду із зони АТО. Складна система отримання 

перепусток для виїзду із зони АТО змушує населення звертатися до осіб, які можуть за 

певну плату вирішити це питання
39

. 

 

Основні фінансово-промислові групи (ФПГ) на окупованій території 

Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) 

Оскільки Донбас – основний регіон присутності групи СКМ, воєнний конфлікт на 

Сході справив значний негативний вплив на активи групи. За підрахунками 

американського журналу Forbes, статки Ріната Ахметова за 2014 рік скоротилися на $5,8 

млрд. і зараз їх оцінюються на рівні $6,7 млрд. На окупованих територіях залишилися 

потужні підприємства металургійного, енергетичного та машинобудівного бізнесу групи 

СКМ. Група зберігає контроль над більшістю цих підприємств, окрім деяких (сепаратисти 

ще в 2014 р. захопили Донецький енергозавод, Донецькгірмаш і Горлівський 

машинобудівний завод. Один з них був переорієнтований на ремонт військової техніки). 

Два основні холдинги групи - ДТЕК та Метінвест - значно погіршили фінансові 

результати діяльності за час конфлікту. Зокрема, чистий консолідований збиток DTEK 

Energy в 2014 р. склав 19,6 млрд грн порівняно з чистим прибутком 2,98 млрд грн роком 

                                                           
38

 Сайт «Городской дозор» від 03.12.2014, «Як підприємці ведуть бізнес в ДНР» 

http://dozor.kharkov.ua/themes/1001346/1156341.html 
39

 Портал «Україна кримінальна» від 18.03.2015, «Як працює тіньовий бізнес в зоні АТО» 

http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=190306 
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раніше. Група Метінвест в 2014 р. скоротила чистий прибуток в 2,5 рази у порівнянні з 

2013 р. - до $159 млн.  

У березні 2015 р. через загрозу дефолту ДТЕК запропонував кредиторам 

реструктурувати 80% боргу. У квітні 2015 р. у Метінвесті повідомили, що стався технічний 

дефолт по оплаті кредиту на загальну суму $ 113 млн., і також намагається отримати 

відстрочку платежів від кредиторів. Як наслідок, рейтингове агентство Fitch знизило 

довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валютах 

енергохолдингу "ДТЕК" до рівня "С" з "ССС". Також Fitch знизив довгостроковий рейтинг 

дефолту емітента компанії Метінвест, Україна з рівня CCC до RD (обмежений дефолт).
40

 

Погіршення ситуації у Метінвесті пояснюється: 1) падінням світових цін на 

залізорудну сировину та металопродукцію в 2014 р.; 2) війною на сході, руйнуваннями та 

зупинками підприємств холдингу; 3) втратою доступу до міжнародного ринку капіталу і до 

кредитних ринків для рефінансування існуючої заборгованості (загальна сума боргів в 

доларах у компанії на сьогоднішній день досягає 3 млрд.). У свою чергу ДТЕК відмічає 

значне збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги.  

Через воєнний конфлікт у другій половині 2014 р поперемінно зупиняли потужності 

такі заводи Метінвесту на окупованій території: Єнакіївський і Макіївський металургійні 

заводи, Харцизький трубний завод, Авдіївський та Єнакіївський коксохіми. Основна 

причина - порушення виробничого ланцюжка всередині групи. Зокрема, обстріли 

Авдіївського КХЗ обмежували постачання коксу на метзаводи групи. Зупинявся й один із 

двох основних постачальників коксівного вугілля – підприємство «Краснодонвугілля» 

(Метінвест) в Луганській області. На сьогодні ці підприємства відновили свою роботу.  

Основні активи ДТЕК, що залишилися на окупованій території: Зуївська ТЕС 

(ДТЕК «Східенерго») в Донецькій області та вугільні підприємства "Ровенькиантрацит" і 

"Свердловськантрацит" в Луганській області. Ці активи працюють, однак, мають проблеми 

через економічну блокаду з боку України. Так, у лютому 2015 р. уряд заборонив 

держпідприємству «Енергоринок» розраховуватися за електроенергію, вироблену на 

підконтрольній бойовикам території. Таке рішення торкнулося підприємства «ДТЕК 

Східенерго» та трьох його електростанцій − Зуївської (окупована територія), Луганської та 

Курахівської (територія, що контролюється Україною), а також вугільного бізнесу, який 

постачає станції сировину ("Павлоградвугілля", ДТЕК). 

Є перешкоди із завезенням вугілля, що виробляється на шахтах "Ровенькиантрацит" 

і "Свердловськантрацит" (зареєстровані на підконтрольній Україні території) на територію 

України. Вугілля спочатку вивозиться на територію Росії, проходить там митний і 

прикордонний контроль, а потім іншою дорогою завозиться вже на контрольовану 

Україною територію Луганської області та вивантажується на ТЕС у м. Щастя. 
41

  

Група СКМ відкидає усі звинувачення щодо ролі Р.Ахметова у підтримці 

самопроголошених «республік» і його домовленості з бойовиками. Вона заявляє, що всі 

бізнесові і небізнесові активи Ріната Ахметова працюють в правовому полі України, 

платять податки до українського бюджету. Свою позицію у групі пояснюють так: «Вони до 

нас приходили, чогось там вимагали, але були відправлені подалі… Наші аргументи 

незаперечні: якщо такі великі підприємства перереєстровуються в «ДНР» і будуть платити 

тут податки, вони просто не отримають міжнародний сертифікат, тому що невизнаним 

«республікам» його ніхто не дасть. Відповідно, продукцію просто нікуди не вивезеш. І 

податки платити буде просто ні з чого - у людей не буде роботи, зарплат та економічна 

                                                           
40

 Портал «Ліга.Бізнес» від 15.04.2015, «Fitch знизив рейтинг Метінвесту» 

http://biz.liga.net/ekonomika/industriya/novosti/2986652-fitch-snizil-reyting-metinvesta.htm 
41

 Портал «Сегодня.ua» від 02.02.2015, «Промисловий потенціал Донбасу: що залишилося?»  

http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/promyshlennyy-potencial-donbassa-chto-ostalos-588474.html  
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ситуація на цих територіях тільки ще більше погіршиться. До тих, хто раніше приходив до 

нас за грошима, це починає доходити».
 42

 

Група «Індустріальний союз Донбасу» 

 «Індустріальний союз Донбасу» - ще одна потужна фінансово-промислова група, 

яка зазнала значних втрат від окупації Донбасу. Причому впливу на «ІСД» був 

позбавлений один із його засновників та керівників С.Тарута. Після того, як С.Тарута став 

головою державної обласної адміністрації Донецької області весною 2014 р., на Капрі було 

заарештовано частину його активів. Формальною причиною для накладення арешту 

виявився позов банку ВТБ у зв’язку з тим, що кредит, виданий ВТБ ТОВ «Єнісейський 

фанерний комбінат» на $30 млн., поручителями якого виступив С.Тарута разом зі своїм 

російським партнером О.Катуніним, не був повернутий кредитору.
43

 Його частка в «ІСД» 

складала 20%. С.Тарута вважає, що «це було прогнозовано. Тому що я став губернатором. 

Росія так працює, так бореться з інакомислячими»
44

. Восени 2014 р. навіть з’явилась заява 

«ІСД» щодо того, що С.Тарута не виконував обов’язки голови ради директорів корпорації 

та не є її співробітником.
45

 Сьогодні «ІСД» повністю належить власнику, який пов’язаний 

не просто з РФ, а з «Внєшекономбанком», що входить до орбіти бізнес-впливу В.Путіна.
46

 

 Що стосується впливу збройного конфлікту на Сході України на роботу «ІСД», то 

тут відбулися зміни, які мають негативні наслідки як для самої корпорації, так і для 

України в цілому. Оскільки в м.Алчевську Луганської обл. розташовані основні 

металургійні потужності групи - «Алчевський металургійний завод» та «Алчевський 

коксохімічний завод». Після початку бойових дій виробничі активи «ІСД» почали 

зазнавати проблем з поставками електроенергії, сировини та відвантаженням готової 

продукції. Так, у серпні 2014 року «Алчевський металургійний комбінат» та «Алчевський 

коксохімічний завод» були вимушені призупинити роботу через повне знеструмлення в 

результаті обстрілів. Пізніше з’явилась інформація, що в жовтні 2014 р. «Алчевський 

коксохімічний завод» зміг відновити роботу
47

, в той же час «Алчевський металургійний 

комбінат» так і не відновив роботу в 2014 р. На початку квітня 2015 р. з’явилась 

інформація, що меткомбінат найближчим часом може відновити роботу, зокрема 

проводяться роботи з організації постачань сировини на підприємство, а також роботи з 

метою відновлення можливості вивозу готової продукції з комбінату.
48

 

 В масштабах України зупинка «Алчевського металургійного комбінату» - це втрата 

близько 2,5% загальнонаціональних валютних надходжень. За результатами першого 

півріччя 2014 р. комбінат входив в ТОП-10 українських підприємств-експортерів, 

займаючи 7 позицію. Більше ніж 90% продукції меткомбінату експортувалося.
49

 

Зупинка потужностей з виплавки сталі на «Алчевському металургійному комбінаті» 

змусила керівництво «ІСД» шукати шляхи збереження роботи своїх європейських 

підприємств Huta Czestochowa (Польща) та ISD Dunaferr (Угорщина), які у якості сировини 

для прокату використовували сляби, вироблені в Україні (їх собівартість була суттєво 
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 Портал «Главком.ua» від 06.04.2015, «Шпагат Ахметова. Кого годує господар Донбасу в ДНР?» 
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 Сайт «Коммерсант.ru» від 22.05.2014, «Донецький губернатор потрапив під санкції ВТБ» 
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 Портал «Новини Дніпродзержинська Кстати+» від 26.12.2014, «У Тарути відібрали ДМК?» 

http://kstati.dp.ua/content/u-taruty-otobrali-dmk 
45

 Сайт «Forbes Ukraine» від 04.03.2014, «ІСД пояснив статус Тарути в корпорації» 

http://forbes.ua/news/1366564-isd-razyasnil-status-taruty-v-korporacii 
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 Портал «Політком» від 15.04.2015, А. Боярунець «Перерозподіл власності в Україні: 2015 рік» 

http://politcom.org.ua/?p=8883 
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нижчою, ніж виробництво у Європі). У грудні 2014 р. корпорація «ІСД» розпочала 

виробництво слябів у Польщі та Угорщині. Зі слів представника «ІСД», відновлення 

виробництва слябів на європейських підприємствах є тимчасовим заходом, спрямованим 

на оптимізацію процесів в «ІСД» у складних умовах, що склалися
50

.  

 Проте відновлення виробництва слябів на «Алчевському металургійному комбінаті» 

виглядає логічним та очікуваним з огляду на те, що це підприємство є одним із 

найсучасніших не тільки в Україні, а й в колишніх країнах СНД. Девальвація національної 

валюти знижує собівартість виробництва на підприємстві до  одного з найнижчих рівнів у 

Європі, таким чином надаючи абсолютні переваги прокату, виробленому європейськими 

підрозділами «ІСД». Крім того, враховуючи, що активи «ІСД» належать російському 

власнику, їх «націоналізація» на непідконтрольних Україні територіях навряд чи можлива. 

Group DF  

Основним активом ―Group DF‖ у зоні АТО є хімічне підприємство ―Концерн 

―Стірол‖ (м.Горлівка). Крім того, неподалік від зони бойових дій знаходиться 

―Сєверодонецьке об’єднання ―Азот‖, також підконтрольне Д.Фірташу. Ці два підприємства 

були зупинені фактично відразу після початку воєнних дій на Донбасі у травні 2014 р. З 

січня 2015 р. ―Сєверодонецьке об’єднання ―Азот‖ випускає невеликі об’єми селітри. В той 

же час основні об’єми аміаку та селітри випускаються (2014-2015 рр.) іншими 

підприємствами групи - черкаським «Азотом» та «Рівнеазотом»
51

.  

Питання відновлення виробництва на хімічних підприємствах Донбасу, що входять 

до «Group DF», пов’язані не тільки з припиненням воєнних дій, а й з вирішенням 

конфлікту з урядом України. Зокрема, з метою компенсації дефіциту газу в опалювальний 

сезон, уряд своєю постановою від 29 вересня 2014 р. заборонив виробникам мінеральних 

добрив використовувати газ із ПЗГ та газ українського видобутку до закінчення осінньо-

зимового опалювального сезону або до особливого рішення КМУ. Крім того, додатковий 

тиск на азотний бізнес Д.Фірташа здійснюють дії МВД, керівник якого на початку квітня 

2015 р. звинуватив менеджерів Д.Фірташа, що управляють азотними підприємствами, в 

тому що їх дії привели до розкрадання державних коштів на суму більш ніж 2,3 млрд.грн.  

Група «Приват» 

Основні активи групи «Приват» сконцентровані у центральній та західній частинах 

України. Серед крупних активів «Привату» на окупованих територіях України - 

«Стахановський завод феросплавів». Це підприємство характеризується тим, що на ньому 

вироблялося більше 50% всього феросиліція країни – найважливішого компоненту для 

покращення якості металу. Левова частка продукції підприємства експортувалася.
52

 

Підприємство зупинилося у серпні 2014 р. через загострення бойових дій
53

. У жовтні 2014 

р. з’явилась інформація, що підприємства, які зупинені у «ДНР» та «ЛНР» будуть 

націоналізовані, а після цього буде проведена їх утилізація. До списку з 30 підприємств 

потрапив і «Стахановський завод феросплавів»
54

. В свою чергу вже у січні 2015 р. «влада» 

«ЛНР» планувала відновити роботу «Стахановського заводу феросплавів». Судячи з усього 

група «Приват» не має впливу на підприємство. Однак втрата феросплавного активу має 

обмежений вплив на роботу групи «Приват» та не є критичними для економіки України. 
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Заводи з виробництва феросплавів в Україні вже давно працюють на неповну потужність, 

що дало можливість компенсувати зупинку СЗФ нарощенням виробництва на 

«Запорізькому заводі феросплавів» (також контролюється «Приват»). Так, у 2014 р. на 

«Запорізькому заводі феросплавів» випуск феросиліцію збільшився у 2,3 рази, а за три 

місяці 2015 р. виробництво феросиліцію збільшилось у 2,4 рази порівняно з аналогічним 

періодом попереднього року
55

. Враховуючи обставини, що склалися, група «Приват» 

навряд чи зможе відновити контроль над своїм стахановським активом і ймовірно і надалі 

буде компенсувати виробництво, збільшуючи завантаження «Запорізького заводу 

феросплавів». 
 

Висновки 
 

 Економіка самопроголошених «республік» не є самодостатньою, втрачені виробничі та 

коопераційні зв’язки з підприємствами на основній території України,  продовжується 

відтік капіталів та закриття підприємств, безробіття, нестача готівки. Негативного 

впливу завдає економічна блокада з боку України. Промисловість працює на 30% у 

порівнянні з довоєнним рівнем. Натомість стрімко зростає кримінальна та 

напівлегальна економічна діяльність.  

 «ЛНР» та «ДНР» навряд чи зможуть вирішити самостійно усі наявні економічні та 

соціальні проблеми - без зовнішньої допомоги. Ці «республіки» самостійно не зможуть 

генерувати належний грошовий потік для підтримання навіть мінімального рівня життя 

пенсіонерів та робітників бюджетного сектору. Крім того, гостро стоять питання із 

подолання розрухи та відновлення інфраструктури регіону, забезпечення «ДНР» та 

«ЛНР» енергоресурсами, доступу до зовнішніх ринків продукції, виробленої на 

території поза юрисдикцією України, питання щодо відновлення банківської системи та 

можливості проведення безготівкових розрахунків з суб’єктами України та інших країн, 

тощо.  

 Визначення юрисдикції цих «формувань» та вирішення питання відновлення 

економічних зв’язків з Україною - ключове питання виживання цих територій. Однак 

на сьогодні сторони не змогли досягти прогресу у цьому питанні. Мінські 

домовленості-2 тільки частково виконуються, тоді як міжнародні інвестори 

наголошуються, що за відсутності зрозумілих перспектив вирішення конфлікту та 

відновлення миру говорити про проекти з відновлення регіону немає підстав.  

 Найскладніша ситуація із соціальним забезпеченням на непідконтрольних Україні 

територіях зберігається серед пенсіонерів. Фактично українська сторона більше не 

гарантує соціального захисту на цих територіях, в той же час «місцева влада» тільки 

починає виплату пенсій, які ймовірно будуть нерегулярними та нижчими за ті, що 

виплачувались в Україні. 

 Великі підприємства залишаються основою економіки непідконтрольного Україні 

Донбасу, забезпечуючи доходами близько ста тисяч сімей. Щоб зберегти можливість 

належного функціонування, більшість з них перереєструвалися на підконтрольній 

Україні території. Однак вони стикаються з низкою проблем – зруйновані виробничі 

потужності, проблеми з логістикою, відсутність можливості здійснення фінансових 

розрахунків, незрозумілі та нестабільні правила ведення бізнесу, здійснення платежів 

на вимогу збройних формувань. Зупинка в роботі цих підприємств означатиме високі 

ризики соціальної напруги та втрати керованості в регіоні.  
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 В регіоні процвітає криміногенна та нелегальна діяльність. Платня, яку отримують 

проросійські найманці від спецслужб РФ та оточення  колишнього президента, є лише 

частиною їхніх доходів, іншими видами заробітку є контрабанда, пограбування 

промислових об’єктів, продаж незаконно отриманого майна, тощо.  

 Малий та середній бізнес на непідконтрольних Україні територіях перебуває у скруті та 

набуває напівкримінальних, напівлегальних форм. Інституалізація нового укладу 

створило попит на «нові» послуги бізнесу, такі як: допомога в оформленні статусу 

переселенців, автоперевезення між окупованими та звільненими містами, переведення в 

готівку грошей з банківських карт, оформлення перепусток для виїзду із зони АТО.  

 Всі основні фінансово-промислові групи зазнали втрат від збройного конфлікту на 

сході країни. При цьому найбільше постраждали Р.Ахметов та С.Тарута. Вартість 

активів Р.Ахметова зменшилась майже вдвічі, він втратив контроль над кількома 

активами на окупованих територіях, а його ключовий актив «Метінвест» вимушений 

був оголосити технічний дефолт. У свою чергу, С.Тарута взагалі втратив будь-який 

вплив на засновану ним корпорацію «ІСД». І.Коломойський та Д.Фірташ також 

втратили контроль над деякими виробничими активами, але змогли компенсувати 

виробництво на інших підконтрольних їм підприємствах. 
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