
Тенденції до змін на 
ринку природного 

газу в Україні.

Погляд Регулятора.

nerc.gov.ua

http://nerc.gov.ua/


Основні тенденції

▰ Впровадження плати за 
потужність зберігання 
природного газу

▰ Потужність з 
обмеженням (shorthaul)

▰ Добове балансування

Регуляторний

напрямок

Тарифний

напрямок
▰ Тариф транспортування

▰ Тариф зберігання

▰ Тариф на розподіл

nerc.gov.ua

http://nerc.gov.ua/


Послуги зберігання

Види потужності

nerc.gov.ua

Денна         х  1,2

Місячна      х  1,1

Річна          х  1,0
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Коефіцієнт до 
тарифу

Тарифи АТ «Укртрансгаз» на послуги (без ПДВ):

▰ зберігання природного газу - 0,1720 грн за 1000 м куб. на добу;

▰ закачування природного газу - 64,40 грн за 1000 м куб. на добу;

▰ відбору природного газу - 67,10 грн за 1000 м куб. на добу.

http://nerc.gov.ua/


Надання потужностей магістральної 
системи з обмеженим доступом
(shorthaul)

▰ Забезпечення регіональних транзитних
потоків через ГТС України та ефективного
використання існуючої інфраструктури

▰ Уникнення неефективного розвитку ГТС у
зв’язку з будівництвом трубопроводів в обхід
України, як наслідок високих тарифів на
вхід/вихід

nerc.gov.ua

▰ Збільшення прикордонної торгівлі та покращення
ліквідності на газових ринках

▰ Завантаження українських газових сховищ та сприяння
розвитку хабу на їх базі

http://nerc.gov.ua/


Фактична відстань між точками входу
та виходу складає не більше 200 км

nerc.gov.ua

• HU-SK 47 км

• HU-RO 46 км

• PL-SK 139 км

• PL-RO 179 км

• PL-HU 168 км

• SK-RO 88 км

• PL – ПСГ 71 км

• SK – ПСГ 173 км

• HU – ПСГ 157 км

• RO - ПСГ 124 км

http://nerc.gov.ua/


Впровадження добового балансування 
запроваджується з метою:

▰ Імплементації Регламенту ЄС № 312

▰ Підвищення ліквідності ринку природного 
газу 

▰ Зменшення фінансових ризиків для 
Замовників послуг транспортування та 
Оператора ГТС

▰ Створення умов для біржової торгівлі

▰ Підвищення безпеки газопостачання

nerc.gov.ua
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Добове балансування. 
Тенденції впровадження

nerc.gov.ua

Прийняття постанови НКРЕКП від 
27.12.2017 №1437

Оператором ГТС не було 
забезпечено функціонування 

Інформаційної платформи

Проведено позапланову перевірку та 
накладено максимальний штраф на 

АТ “Укртрансгаз”

Забезпечення впровадження 
добового балансування з 01 грудня 

2018 року

http://nerc.gov.ua/


Тенденції змін тарифоутворення

для точок входу і точок виходу

- Окремі  тарифи 
для внутрішніх 
точок входу

- Однаковий тариф 
для внутрішніх 
точок виходу

- Одноставковий
тариф для 
транскордонних 
точок виходу

31.12.2018 закінчення  першого  
регуляторного періоду

З 01.01.2019 перегляд тарифів 
для  АТ «Укртрансгаз»

12,47 $ 
тис. м3/добу

?
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http://nerc.gov.ua/


Методологія формування 
тарифів для Операторів ГРМ

nerc.gov.ua

Тимчасова методика 

Фактичне блокування рішень Регулятора
120 днів не публікується Рішення

Прийняття 
рішення 

14.06.2018

29.06.2018 
граничний 

строк на 
публікацію

15 днів на публікацію

ЗУ «Про НКРЕКП»

http://nerc.gov.ua/


Основні положення 
Тимчасової методики

▰ Плата за розподіл природного газу залежить 
від обсягів.

▰ Дозволяє врахувати економічно обґрунтованих 
витрати Операторів ГРМ, зокрема в частині 
витрат на оплату праці.

▰ Врахування витрат, пов’язаних із оплатою 
Оператору ГТС обсягу замовленої потужності в 
точках виходу з газотранспортної системи.

nerc.gov.ua

http://nerc.gov.ua/


Дякую за увагу!
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