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Що таке ефективний ринок природного газу?

 відмова від державного регулювання відпускних цін виробників і цін на оптовому ринку газу, при цьому
держава продовжує регулювати ціни на транспортні послуги; для соціально вразливих категорій
споживачів держава забезпечує соціальну допомогу;

 впровадження недискримінаційного доступу третіх осіб до газотранспортних мереж, що повинно
дозволити перейти до системи, при якій в учасників газового ринку є можливість купувати газ
безпосередньо у виробників;

 приватизація державних холдингів, розділення вертикально-інтегрованих компаній (розділ функцій
транспортування, видобування, постачання) при збереженні жорсткого регулювання природно
монопольного сегменту, виключаючи тарифне регулювання;

 надання усім категоріям споживачів право вибору постачальника;

 формування інституційного середовища, що стимулює входження нових учасників на потенційно
конкурентні сегменти ринку (відкритість);

 впровадження стимулюючого регулювання для операторів мереж, що повинно забезпечити фінансово-
економічні умови модернізації газотранспортної системи

 створення умов, що сприяють розширенню вторинної торгівлі транспортними потужностями і
потужностями підземних газосховищ – перепродаж зарезервованих потужностей;
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Бар’єри становлення ефективного ринку газу

 Відсутність конкурентного роздрібного ринку газу
для населення

 Неефективна система субсидіювання

 Інші секторальні проблеми, що стосуються умов
ведення економічної діяльності, міжнародних
зобов’язань.
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Бар'єр 1: Ринкове ціноутворення

Відсутність 
конкурентного 

роздрібного 
ринку газу для 

населення

Занижена ціна для 
побутових 
споживачів

Наявність 
спеціальних 

зобов’язань на 
ринку Неринкова 

закупівельна ціна у 
державних 
видобувних 

компаній

Існування бар’єрів 
доступу 

незалежних 
постачальників до 

ресурсу та 
кінцевих 

споживачів

Наявний тариф 
не покриває 
витрати на 

обслуговування і 
оновлення 

мереж

Нерівномірність 
фінансових потоків 

у розподільчих 
операторів

Мала інвестиційна 
складова у тарифі

Збереження 
існуючого підходу 

до формування 
тарифу та 

відсутності 
складової оплати 

за потужність

Відсутність 
100 % 
обліку
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Зміни на ринку внаслідок встановлення ринкових цін на 
природній газ для усіх категорій споживачів

Оптовий 

ринок

НАК 

«Нафтогаз 

України»

АТ 

«Укргазвидо

бування»

ПСО

4849 грн /тис. м3 (без ПДВ) 

8142,63 грн /тис. м3 (без ПДВ)
на серпень

Роздрібний 

постачальник

для потреб 

населення

ПСО

4942 грн /тис. м3 (без ПДВ) 

Н
а

с
е

л
е

н
н

я

6 958,00 грн / 
тис. м3 з ПДВ

Має стати 
ринкова ціна 
10 480,58 грн / 
тис. м3 з ПДВ
на серпень

Потоки торгових 
операцій, що мають 
змінитись

Нові торгові 
операції

Нові торгові операції, що 
можуть виникнути у разі 
потреби та отримання 
відповідної ліцензії
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Динаміка індексу споживчих цін на товари та послуги, рік до 
попереднього року, %

Товари та послуги 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Січень-

серпень 

2018

Індекс споживчих цін CPI 108,0 100,6 99,7 112,1 148,7 113,9 114,4 111,7

Житло, вода, електроенергія, газ 

та інші види палива

111,0 100,7 100,3 134,3 215,8 135,1 126,7 106,5

 утримання та ремонт житла 103,1 102,4 101,3 112,9 139,1 110,2 107,4 110,1

 водопостачання 112,8 108,1 101,2 122,0 138,7 132,4 129,0 117,3

 каналізація 123,4 107,7 101,0 132,4 146,5 122,0 123,3 114,0

 утримання будинків та 

прибудинкових територій

115,1 108,9 102,6 101,1 105,0 107,9 136,6 137,1

 електроенергія 118,3 103,9 100,0 106,6 142,3 162,4 148,9 105,8

 природний газ 124,2 100,0 100,0 141,9 453,2 124,7 108,3 100,7

 гаряча вода, опалення 117,6 101,2 100,0 109,8 161,1 178,4 156,4 103,4

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Наслідки від встановлення ринкових цін на природній газ для усіх 
категорій споживачів

 Кінцева ціна на природний газ як товар для населення має 
зрости на 50% (на серпень місяць).

 Плановий тариф на послуги, у т. ч. на послуги з централізованого 
опалення, з ПДВ (грн/Гкал) має зрости на 36% (на прикладі 
Києва).

 Плановані тарифи на послуги гарячого водопостачання грн/куб м 
мають зрости на 32% (на прикладі Києва).

 Це має спричинити до збільшиться на 0,87% споживчої інфляції в 
Україні.

 Якщо АТ «Укргазвидобування» зможе за ринковою ціною
реалізовувати природний газ на оптовому ринку, то доходи
державного бюджету від економічної діяльності АТ
«Укргазвидобування» зростуть на 1,5-2%.
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Неефективна 
система 

субсидіювання

Велика частка 
споживачів з 
субсидіями

Відсутність стимулів 
в отримувачів 

субсидій до 
енергоефективного

споживання

Складний і 
неефективний 

механізм 
державного 

відшкодування 
фінансів 

постачальникам

Криза неплатежів 
між суб’єктами ринку

Завищені обсяги 
споживання 

природного газу

Відсутність стимулів 
появи на 

регульованому ринку 
незалежних 

постачальників

Бар'єр 2: Система субсидіювання
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Інші важливі 
проблеми 
ринку газу

Незавершений 
анбандлінг

магістрального 
оператора

Відсутність 
добового 

балансування

Відсутність 
чітких прав 

власності на 
мережі

Завищені 
тарифи на 

міжкордонних
точках 

входу/виходу
Пошук 

іноземного 
партнера в 
управлінні 

ГТС
Плата за 

користування 
державними 

мережами

Бар'єр 3: Умови діяльності
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Збереження або 

затягування 

нинішньої ситуації 

напівреформованого

ринку

Впровадження 

запланованих реформ,  

наслідки яких 

комплексно не оцінено

Збереження позиції 

України як держави, 

що постійно 

наздоганяє європейське 

законодавство

Подальша інтеграція в 

єдиний енергетичний 

простір та участь у 

формуванні спільних 

правил гри

Що нас чекає далі?
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Дякую за увагу!


