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2018 РЕЗУЛЬТАТИ:

СТОКГОЛЬМ!  

ВТРАЧЕНІ ІЛЮЗІЇ! 

ВТРАЧЕНИЙ ЧАС! 

ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ?



4,63 – 2,07= 2,56

Україна отримала стратегічну юридичну 
перемогу, але не перемогу в газовій війні

Остаточний розрив «дипломатичних» 
відносин між НАК “Нафтогаз України” та ПАТ

"Газпром"



 1. Фактично остаточне рішення щодо Nord
Stream-2 ( стратегічний енергетичний союз
Німеччини і Росії)

 2. Американський скраплений газ на
європейському ринку





Energy Union / Енергетичний Союз 
Germany – Russia / Німеччина – Росія

Germany is turning into a European gas super-hub
Німеччина перетворюється в Європейський газовий супер-хаб

Germany in 2017
Німеччина, 2017 

Russia's share in 
import / частка Росії 

в імпорті – 51%  
(increase from 35% in 2012 /
зростання з 35% у 2012 році)

Russia's share in 
consumption / 
частка Росії в 

споживанні – 54%

New architecture of the European gas market /                                                   
Нова архітектура газового ринку Європи

Re-export from Germany Реекспорт з Німеччини

 For 7 months of 2018 - 27 bcm. • За 7 мсяців 2018 року – 27 млрд. куб. м.
 Re-export in July 2018 compared to July 2017 

increased by 57%.
• Реекспорт у липні 2018 року порівняно з 

липнем 2017 року зріс на 57%.
 Total import in January-July 2018 amounted to 

79,8 bcm.
• Сумарний імпорт за січень-липень 2018 року 

становить 79,8 млрд. куб. м.
 Germany became the 8th largest natural gas 

exporter.
• Німеччина стала 8-м світовим експортером 

природного газу.
 Average import price for January-July 2018 -

USD 241 per 1000 cubic meters.
• Середня ціна імпорту за січень-липень 2018 

року – 241 дол. США за 1000 куб. м.

Trump was right? / Трамп був правий?



Характеристика європейського газового ринку і 
прогноз росту споживання газу в Європі*
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* Source/Джерело: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-
economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2018.pdf

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2018.pdf


U.S. natural gas production* /                                                   
Видобуток природного газу в США*
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* Джерело: Енергетична інформаційна адміністрація США /

Source: U.S. Energy Information Administration

трильйонів кубічних футів            мільярдів кубічних футів / день

1 cubic 
feet = 
0,02831 
m3



U.S. natural gas consumption* /
Споживання природного газу в США*
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* Джерело: Енергетична інформаційна адміністрація США 

High Oil and Gas 
Resource and 
Technology / Великі
нафтогазові ресурси 
та технології
High Oil Price / Висока ціна 
на нафту
High Economic 
Growth / Високий
економічний ріст
Reference / Референтний
сценарій
Low Economic
Growth / Низький 
економічний ріст
Low Oil Price / Низька ціна
на нафту
Low Oil and Gas 
Resource and 
Technology / Малі
нафтогазові ресурси та
технології

Історичні дані      Прогнозні 
дані 

трильйонів кубічних футів                                                      мільярдів кубічних 

футів /    день

1 cubic 
feet = 
0,02831 
m3



U.S. net energy trade* /
Чиста торгівля енергоносіями в США*
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* Джерело: Енергетична інформаційна адміністрація США  

Історичні дані      Прогнозні 
дані 

quadrillion British thermal units / квадрильйонів британських термальних одиниць

1 British thermal 
unit = 0,00002729 
m3



 Загроза провалу програми 2020 із
збільшення видобутку;

 Низькі темпи енергоефективної
модернізації української економіки
(обсяг субсидій 73,7 млрд грн -
інвестиції в енергоефективність 2 млрд
грн );

 Низька динаміка модернізації ГТС



 Роль ВРУ виконана: впровадження нової
стимулюючої ставки ренти, яка зафіксована на
найближчі 5 років (Закон України №2245-VIII),
спрощення земельних питань і загального
регуляторного режиму – (Закон України 2314-VIII), а
у вересні прийнято Закон України«Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях».

 Прозорість видачі ліцензій

 Гра на утримання монополії видобутку УГВ;

 «Недопуск» великих інвесторів у видобуток
(чорноморський шельф)



 Залучення стратегічного
партнера по управлінню
українською ГТС;

 Розділення НАК “Нафтогаз
України” (unbundling)



 Результати і втрати  проведення конкурсу 
(фінансові, політичні, репутаційні );

 Яка мета? Довгий і формальний процес в умовах 
жорсткого дефіциту часу, чи швидке і ефективне 
рішення?

 Політична воля і професійна послідовність 
уряду?

 Програш уряду, чи України ? 

 Виграш НАК “Нафтогаз України”, чи Росії?



•Концентрація ресурсів;

•Спроби посилення і збереження
монополізації на ринку;

•Низька прозорість прийняття рішень;

•«Легітимізація» енергетичної корупції;

•Ефективність роботи Наглядових рад - ціна
для України і відповідальність за результати
(відсутність чітких критеріїв оцінки )





Створити разом з сусідніми країнами
Cхідноєвропейський енергетичний
хаб – спільну зону для торгівлі
енергетичними ресурсами – як
стратегічну відповідь на прагнення РФ у
співпраці з Німеччиною та Австрією вийти
на центральноєвропейський газовий ринок
за рахунок Nord Stream – 2



Україна. Наступні кроки
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Створення Східноєвропейського газового 
хабу

Започаткування такого енергетичного хабу дасть змогу:

• створити конкурентоспроможну єдину торгову зону для 
східноєвропейських країн;

• за рахунок привабливості цієї зони (з великими обсягами 
торгівлі) забезпечити приплив значних обсягів енергоресурсів;

• забезпечити якість послуг та прийнятні економічно обґрунтовані 
ціни на ресурси;

• гарантувати інтеграцію енергетичної інфраструктури країн, що 
будуть входити до хабу;

• уніфікувати нормативні та регламентні документи, тобто 
створити єдину нормативну базу для заснованої торговельної 
зони.





Східноєвропейський енергетичний хаб. 
Огляд можливостей
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№
Country /

Країна

Production,
bcm /

Видобуток,
млрд.м3

Consumptio
n,

bcm / 
Споживання
, млрд.м3 

UGS 
capacity,

bcm /
Ємність ПСГ 

млрд.м3

Import,
bcm / 

Імпорт, 
млрд.м3

Export to 
Ukraine,
bcm /

Експорт в 
Україну, 
млрд.м3

LNG 
terminal, 

bcm /
СПГ-

термінал,
млрд.м3

Gas price for 
households,
EUR / kWh /

Ціна на газ для 
населення,                  

євро / кВт•год

1
Poland
Польща

4,0 20,4 3,4 14,07 1,31 5 0,04

2
Hungary
Угорщина

1,7 10,5 6,9 11,8 2,83 0 0,04

3
Slovakia
Словаччи
на

0,09 4,7 3,9 3,23 9,91 0 0,04

4
Czech
Republic
Чехія

0,2 8,7 3,5 9,89 0 0 0,06

5
Romania
Румунія

10,3 12,3 3,4 2,34 0 0 0,03

6
Ukraine
Україна

20,5 31,9 31 14,1 0 0 0,02



Прибуток у 2017 році – 39,4 млрд. грн.

Продаж акцій населенню України

Досвід Eni (Італія)

1995 1996 1997 1998 2001

Offer price, euro/share
Пропонована ціна , євро/акція

5,42 7,40 9,90 11,80 13,60

Number of shares placed/Кількість 
акцій, (106)

601,9 647,
5

728,4 608,1 200,1

Percentage of share capital / Відсотки 
акціонерного капіталу, %

15,0 16,2 18,2 15,2 5,0

Proceeds, million euros
Виручка, млн. євро

3,524 4,59
6

6,869 6,714 2,721

Зростання числа зацікавлених приватних інвесторів з 194000 у 1995 році до 1,7 млн. у 2001

році.

Примітка:
Досвід Eni показує, як продаючи акції невеликими пакетами, можна досягти визначних
фінансових результатів, в той же час зберігаючи важелі управління в «державних
руках».

Нафтогаз України – народна компанія?



 Повільні рішення і, відповідно, енергетична
ізоляція, і стагнація енергетичного сектору,
а, відповідно, - і економіки України;

 Швидкі рішення, енергетична інтеграція і
регіональна співпраця на основі
Східноєвропейського енергетичного хабу;



Олександр Домбровський

В.О. Голови Комітету Верховної Ради України

з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки

ЗАПРОШУЮ ДО СПІВПРАЦІ!


