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Результати і досягнення

Зареєстровано > 620 компаній

Укладено > 23 000 біржових угод

Обсяг продажів > 50 млрд. грн.

www.ueex.com.ua 

100% біржових угод закінчились повним виконанням зобов’язань,
всі клірингові операції спотових угод пройшли успішно 

ТБ «УЕБ» сьогодні являється єдиним джерелом ринкових цін на енергоресурси та
природний газ в Україні, що публікуються Bloomberg Thomson Reuters, Argus, ICIS.
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Біржова торгівля природним газом на ТБ «УЕБ»

TK Belresurs RND GRIFON SRLUAB “Duksa”

В торгах природним газом приймають участь понад 160 учасників

www.ueex.com.ua 

Торгові інструменти ТБ «УЕБ»

 Контракти на умовах спот (експорт, імпорт, внутрішній ринок )

 Контракти на умовах форвард (експорт, імпорт, внутрішній ринок), строком на місяць, квартал, півроку, рік

 Спот та TERM контракти (Диференціали) з прив'язкою до котирувань Thomson Reuters, Platts та Argus, де 
учасники торгуются за премію/дисконт на дату поставки /оплати товару (експорт, імпорт, внутрішній ринок)
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ТБ «УЕБ» на ринку природного газу

Зареєстровано

>160 компаній

Реалізовано природного газу

≈270 млн. м. куб.

Укладено

>1200 угод

Загальний обсяг 
реалізації

≈ 2,5 млрд. грн
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Основні бенчмарки на природний газ в Україні сьогодні

www.ueex.com.ua 
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 BP UTG UAH/thousand cub. m (incl. VAT) CE UEEX UAH/thousand cub. m (incl. VAT)
NCG UAH/thousand cub. m (incl. VAT) NAK UAH/thousand cub. m (incl. VAT)

Біржові котирування ТБ «УЕБ» вже визнані ринком та органами влади як цінові орієнтири на ринках енергоносіїв,

окремі учасники використовують їх в своїх прямих договорах. Нашими котируваннями користуються ДФСУ, НАБУ,

АМКУ, Міненерговугілля тощо та публікують українські галузеві видання. Найвищий рівень визнання котирувань

ТБ «УЕБ» - їх публікація міжнародними інформаційними агенціями:
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ЗГІДНО EFET, ЕФЕКТИВНІ ТА УСПІШНІ
ХАБИ ФУНКЦІОНУЮТЬ У ВИПАДКУ:

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

Зразкова модель європейського газового хабу 

1.Забезпечення механізму консультацій. 
2. Визначення структурних ринкових питань (національних 
програм лібералізації ринку газу, пропускної потужності тощо). 
3. Визначення ролі Оператора хабу  (біржі) (її обов’язків у 
порівнянні з обов’язками Оператора ГТС).

4. Встановленої системи входу-виходу до ГТС.
5. Забезпечення механізмів передачі права власності на газ
(для врегулювання небалансів в ГТС, із залученням Оператора ГТС).
6. Можливість використання правил розрахунків «сash-out».
7. Забезпечення віртуальної торгівлі газом.
8. Забезпечення сприятливих умов для гарантування небалансів
та оплати за потужність зі сторони Оператора ГТС.

9. Встановленої базової ціни у межах хабу для укладання 
контрактів.
10. Наявності стандартної форми контракту.
11. Активного залучення до хабу агентств, що інформують про 
ціни.
12. Залучення маркетологів та брокерів.
13. Індексу, що використовується інвесторами як надійний показник 
для інвестиційної діяльності.

Джерело: 2016 EFET Review of Gas Hubs Assessments; P. Heather

Національний 
регулюючий орган

Оператор ГТС

Формується ринковими 
умовами – порядком 

роботи біржі

За результатами дослідження EFET «Еволюція
газового хабу», NBP та TTF є «зразковими
моделями» успішного хабами, із найбільшою
кількістю учасників та об’ємами торгівлі газом.
Такий результат було досягнуто за
рахунок бірж, що є операторами хабів:
ICE, Powernext, EEX, PEGAS.

www.ueex.com.ua 
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Перспективи розвитку біржового ринку природного газу України

www.ueex.com.ua 

 Можливість врегулювання добових балансів на торговій платформі біржі. Кодекс ГТС.

 Можливість гарантувати виконання зобов'язань через біржовий кліринг і механізми гарантій.

 Запровадження закупівель природного газу на біржі в т. ч. і Оператором ГТС. Проект закону про
внесення змін до ЗУ «Про публічні закупівлі» відповідно Директив ЄС 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС, що
імплементуються Україною.

 Продаж вільних від ПСО обсягів природного газу із застосуванням прозорих біржових механізмів
торгівлі. Потребує змін до ПСО.

 Запровадження біржових продуктів з базисом поставки в ПСГ в режимі «митний склад». Закон

України «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо створення умов для нової моделі ринку

природного газу» щодо надання АТ «Укртрансгаз» права проводити заміщення газу шляхом операцій бекхола.

 Запуск строкового ринку природного газу та нових інструментів (як-то, товарні свопи, репо-

операції) для учасників ринку з метою сприяння підвищенню ефективності їх діяльності.

 Біржею також можуть проводитись аукціони з продажу послуг оператора газосховищ, аукціони з

розподілу потужностей та продажу вільних потужностей суб’єктами ринку.

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ДО 2035 РОКУ
частка біржової торгівлі енергоресурсами (% від внутрішнього споживання)

2020р. –> 25 % 2025р. –> 35 % 2030р. –> 55 % 2035р. –> 60 %
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Робота ТБ «УЕБ» для запуску короткострокового ринку газу

В липні 2018 року була запущена ОТС (over the counter) платформа
для забезпечення плавного переходу до запуску ринку добового
балансування. Перша угода була укладена 7 вересня ПГНК, обсяг
реалізації склав 500 тис. м. куб, ресурсу серпня. Доступ до ОТС
платформи безкоштовний, його вже отримали 140 брокерів.

Готова до повноцінної роботи в новій моделі ринку торгова платформа
добового балансування «Енергетична торгова платформа» зі
стандартизованими продуктами з часовим інтервалом на
«внутрішньодобовому» ринку або на ринку «на добу вперед».

Електронні системи для торгівлі природним газом з повним
функціоналом (continuous trading, auction, OTC-deals, trade repository
according to REMIT), clearing system and risk-management system
including CCP's option.

Проведена інтеграція з банками для забезпечення клірингу біржових
угод з використанням рахунків ескроу (light ССР).

Напрацьована система управління ризиками.

Наднадійна система захисту інформації та даних.

www.ueex.com.ua 
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Заявки в торгову систему Біржі на купівлю та на продаж від Учасників торгів1

Торгові сповіщення (пара), сформовані на підставі укладеної угоди купівлі-продажу природного газу2

Підтвердження торгового сповіщення (перереєстрація природного газу між балансовими портфоліо Учасників)3

Формування та направлення в Банк Реєстру біржових угод

Перерахування коштів з рахунку Ескроу Покупця на рахунок Продавця  за розпорядженням уповноваженого представника Бенефіціара - Біржі (відповідно до 
наданого Реєстру)*

4

5

Біржа 
(Уповноважений 

представник 
Бенефіціара

учасника торгів)

Банк
Рахунок Ескроу 
Учасника торгів 

(покупця)

Укртрансгаз
як оператор 

газотранспортної 
системи

Учасник торгів 
(покупець)

1

3

5

2

4

Учасник торгів 
(продавець)

1

Учасник торгів 
(продавець)

Учасник торгів 
(продавець)

1

1

5
5

* операція потребує автоматизації з урахуванням регламенту роботи Біржі, яким передбачено проведення Торгових сесій також у вихідні та 
святкові дні

0 a) Зарахування коштів на рахунок учасників; b) передача інформації щодо залишків ГК заблокованих під торги

0

0а

b

Використання ескроу рахунків на ТБ «УЕБ» 

Спотові торги проводяться в анонімному режимі де біржа та банк беруть на себе роль 
центрального контрагента (Light CCP) з 100% попереднім депонуванням активів

9
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Запуск нової ОТС платформи для ринку природного газу – один з етапів 
формування цінового бенчмарку для українського газового хабу

ОТС платформа допоможе створити новий ціновий індикатив на природній газ та згодом розробити 
індекс цін на природній газ, який буде базуватись на біржових та ОТС угодах.

www.ueex.com.ua 

Східноєвропейський газовий хаб
Україна

Біржовий ринок ОТС ринок

Спотові Ф'ючерсні Біржовий ОТС ринок Прямі угоди

На умовах форвард

Протягом дня

На наступний день

Найближчий місяць,
Сезонні,

Квартальні,
Річні

Протягом дня

На наступний день

На умовах форвард

Котирування
Індекс 

Формування національного бенчмарку на природний газ
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 Постійний перенос строків запуску добового балансування:
- 1 січня 2018;

- 1 серпня 2018;
- 1 вересня 2018;
- 1 жовтня 2018; 
- 1 грудня 2018 …..

 Небажання окремих гравців та стейкхолдерів переходити до прозорого конкурентного ринку 
задля збереження своїх тіньових схем

 Відсутність інтеграції торгової платформи біржі з інформаційною платформою оператора ГТС,
що унеможливлює ефективне закриття небалансів учасниками на торговій платформі біржі.
Забезпечення доступу до віртуального хабу – біржі (Downstreem access) в зв’язаним з ним
фізичним хабом та забезпечення автоматичного доступу до оптових ринків через віртуальні
хаби – біржі (Upstream/midstream access) при наявності entry capacity system є основою
Концептуальної моделі газового ринку ЄС

 Наявність на ринку монополістів, що значно обмежує конкуренцію та доступ до українського ринку
іноземним трейдерам. Не проведено анбалдінг.
Наглядові ради НАК "Нафтогаз" і ПАТ "МГУ" підписали меморандум про взаєморозуміння по виділенню
оператора ГТС. Оператор ГТС до кінця 2019 року входити до складу "Нафтогазу", який несе
відповідальність за виділення оператора і передачу його активів з 1 січня 2020 го

 Природний газ для потреб балансування має закуповуватися оператором ГТС на торговій
платформі в режимі 24/7/365, а не в системі публічних закупівель, що потребує забагато часу та
суперечить європейським практикам.

Складнощі біржового ринку природного газу  

www.ueex.com.ua 
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Який ринок нам потрібний?

Розвідка Імпорт* Видобуток
Транспортування

та зберігання

Дистрибуція: опт 
+ роздріб

БАЛАНСУВАННЯ
Газ для балансування купується два раза на рік 

на тендерах    

«Заробіток» на 
небалансах 
учасників

«РИНКОВА ЦІНА»

Яку ціну вважати ринковою?
- Нафтогаз вважає, що імпортну

≈

* За 9 місяців 2018 р. доля НАК Нафтогаз в імпорті склала 68,7%, або 5,72 млрд. куб. м. 
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НАК 
Нафтогаз

Text

Укртрансгаз

- а цивілізований світ вважає ту, що сформована на незалежній біржі 
ринковими методами

2. Світовий досвід показує, що забезпечення ефективності та прозорості на ринку енергоносіїв можна досягти за

рахунок розвитку на ньому біржової торгівлі.

ЯКА ЦЕ МАЄ БУТИ БІРЖА?
- Рівновіддалена, що не створює конфлікту інтересів для між стейкхолдерами
- Незалежна
- Що забезпечує баланс інтересів всіх учасників і діє в їх інтересах

Учасники 
ринку 

Органи 
влади 

1. Україна має розвивати національний газовий хаб (газову біржу), щоб забезпечити надійні цінові
сигнали для всіх учасників ринку, інвесторів та європейської спільноти.

www.ueex.com.ua 
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1. Торгова платформа 
(біржа)

Учасники торгів та ГТС 
здійснюють торгівлю за 

правилами біржі

2. Балансова платформа

Створюється в результаті відсутності 
біржі, або її малої ліквідності. Оператор 

ГТС є контрагентом всіх угод

3. Закупівля послуг 
балансування*

Альтернатива балансовій. Оператор ГТС 
на тендері укладає договір про надання 
послуг балансування строком не більше 

1 року

або або 

А) Балансування ринку на торгових платформах операторами яких виступають ГТС показало свою неефективність і
невигідність для учасників (така платформа завжди має вищу маржинальну ціну для покупця і нижчу для продавця).

Б) Оператор ГТС, що залежить від постачальника газу населенню, завжди буде зацікавлений в зростанні обсягів
небалансів (в т. ч. облгазів), щоб закривати ці небаланси за завищеною ціною (закупівля+коефіцієнт):
Газ для балансування Укртрансгаз купує в Нафтогазу, а останній має всі важелі впливу на розмір небалансу
облгазів.

В) Створення конфлікту інтересів між учасниками, обмеження конкуренції: Оператор ГТС, що купує газ на
платформі для послуг балансування має бути незалежний від інших трейдерів в кого він його купуватиме і від
оператора платформи, зокрема. В зворотному випадку створюються умови для корупції, маніпулювання ціною та
можливістю усунення окремих учасників з ринку.

Г) Для деяких країн, що використовують в якості торгової платформи платформу оператора ГТС, ставиться вимога
переглянути економічну ефективність використання цієї системи з переходом до більш розвинених і ефективних
бірж, що мають можливість проводить кліринг та управління ризиками.

ЧОМУ БІРЖА, А НЕ ОПЕРАТОР ГТС?

Регламенту ЄС № 312/2014 дає альтернативу:
врегулювання небалансів  користувачами системи самостійно через торгові повідомлення оператору ГТС, якщо цього не сталося:
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Приклади підвищення ліквідності ринку в сусідніх країнах

Тенденція - національні регулятори з метою збільшення ліквідності та транспарентності цін, ставлять KPI вимоги до
ГТС щодо зменшення долі короткотермінового ринку природного газу, що торгується на торгових системах ГТС на
користь бірж

Польща. Має незалежну біржу. З метою розвитку конкуренції та
прозорості ціноутворення найбільша державна газовидобувна
компанія PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe iGazownictwo) в 2013
році мала зобов'язання реалізувати через польську
національну енергетичну біржу - Towarowa Giełda Energii -
30% всього видобутого газу, а у 2015 році обов'язковий
продаж становив вже 55%. Прийнято зміні до Польського
енергетичного права ст.49b.

Успішна модель ринку: Оператор Інформаційної платформи – ГТС; Оператор торгової платформи - Біржа  

Угорщина. З кінця 2016 р. в Угорщині газ (Day Ahead та Within-
Day) торгувався в двох місцях одночасно: FGSZ, CEEGEX (TSO та
біржа), оскільки біржа запрацювала пізніше ринка
балансування. ACER голосував за торгівлю на біржі. Угорський
регулятор висловив незадоволення одночасного функціонування
двох платформ та доручив двом компаніям співпрацювати у
напрямку створення єдиної балансової платформи та
підкреслив, що європейська модель полягає в тому, що
врегулювання небалансів здійснюється переважно, та в
першу чергу, на газовій біржі.

15



Рівний доступ

Справедливе і 
прозоре 

ціноутворення

Анонімність 
торгівлі

Вільна
конкуренція

Референтна ціна 

Рівновіддаленість від 
учасників ринку

Гарантії виконання 
зобов'язань 

Кліринг та управління 
ризиками

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Олексій Дубовський

Голова Біржового комітету
ТБ "Українська енергетична біржа"
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, 
da@ueex.com.ua
ueex.com.ua
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