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АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ НАВКОЛО ПРИЙНЯТТЯ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ ЗМІН ДО СТАТУТУ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» СТОСОВНО 

КОНТРОЛЮ НАД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

Що відбулося. 

07.09.2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України своїм наказом, який в цьому 
випадку має силу рішення загальних зборів акціонерів, ухвалило зміни до статуту НАК «Нафтогаз 
України». З частково поширеного у ЗМІ тексту документу випливає, що міністерство доповнило статут 
компанії новими пунктами, якими, зокрема, розширило власні повноваження. Тепер до виключної 
компетенції загальних зборів відноситься: 

«вирішення питань управління оператором газотранспортної системи, обрання голів та членів 
наглядової ради та правління оператора газотранспортної системи та припинення їх повноважень, 
прийняття рішення про відсторонення їх від здійснення повноважень та обрання осіб, які тимчасово 
здійснюватимуть ці повноваження; 

затвердження та внесення змін до статуту оператора газотранспортної системи; 

затвердження фінансового плану (бюджету), бізнес-плану, інвестиційної програми оператора 
газотранспортної системи» (виділення DiXi Group).1 

Станом на середину дня 19.09.2016 року віце-прем’єр – міністр економіки Степан Кубів повідомив, що 
зазначене рішення було ним самим призупинено.2 

Реакція. 

Інформація про це рішення була вперше публічно поширена 16.09.2016 року. До цього, за словами 
Директора з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, до менеджменту компанії лише 
доходили «чутки» про заплановані зміни, що свідчить, що рішення приймалося Мінекономрозвитку без 
консультацій та узгодження із компанією.3 

У день оприлюднення інформації про зміни (і у подальшому), представники НАК «Нафтогаз України» 
неодноразово висловлювали здивування і невдоволення прийнятим рішенням, називаючи його 
раптовим та загрозливим. Зокрема, офіційний прес-реліз на сайті компанії стверджує, що рішення 
суперечить вимогам Третього Енергопакету, ЗУ «Про ринок природного газу» та Постанові “Про 
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу” № 
496 від 01.07.2016 року (надалі – «Постанова 496»). Крім того, «Нафтогаз» стверджує, що ставить під 
загрозу виконання Плану реформи корпоративного управління Нафтогазу, ухвалений у 2015 році і під 
реалізацію якого був отриманий кредит ЄБРР $300 млн на закупівлю газу. Внаслідок неправомірних дій 
керівництва МЕРТ, за словами НАК «Нафтогаз України», під загрозою опинилася і кредитна угода зі 

                                                             
1 https://www.rbc.ua/rus/news/mert-budet-samostoyatelno-upravlyat-ukrtransgazom-1473967038.html  
2 http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/19/605974/  
3 https://www.youtube.com/watch?v=E5ch4Z9J5Js  
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Світовим банком на суму $500 млн, необхідна для стабільного проходження опалювального сезону 2016-
2017 років.4 

У цей же день ситуацію прокоментували і представники Мінекономрозвитку. Зокрема, на сайті 
міністерства з’явилася новина про нову редакцію статуту НАК «Нафтогаз України», метою якої називається 
виконання Україною зобов’язань Третього енергетичного пакету щодо незалежності оператора 
газотранспортної системи (яким на даний час є ПАТ «Укртрансгаз») від вертикально інтегрованої компанії 
НАК «Нафтогаз України». Крім того, прес-служба міністерства підкреслила, що «Нафтогаз» залишається 
акціонером ПАТ «Укртрансгаз», а саме МЕРТ продовжить реформування системи управління оператора 
газотранспортної системи, зокрема шляхом створення наглядової ради ПАТ «Укртрансгаз» з включенням 
до її складу незалежних директорів.5 Віце-прем’єр – голова МЕРТ Степан Кубів підтвердив таку позицію 
міністерства в інтерв’ю в той же день.6 

17.09.2016 року із офіційною заявою виступив Секретаріат Енергетичного Співтовариства, як орган, 
уповноважений на оцінку відповідності рішень та законодавства європейському законодавству, що, 
зокрема, формує Третій енергетичний пакет. У заяві під заголовком «Секретаріат стурбований тим, що 
анбандлінг Нафтогазу може бути під загрозою», зазначається, що одноосібне рішення МЕРТу суперечить 
Постанові 496 і не було погоджене із Енергетичним Співтовариством. Крім того, підкреслюється, що, хоча 
Постанова 496 передбачає створення нового оператора під управлінням Міненерговугілля, зміни 
стосуються існуючої компанії, і контроль був перебраний Мінекономрозвитком, яке, всупереч правилам 
лібералізованого ринку, одночасно (опосередковано) контролює й операції з видобутку та постачання. 
Насамкінець, експерти Секретаріату закликають Уряд слідувати процесу, погодженому у Постанові 496, 
адже інший шлях може призвести до відкриття Секретаріатом провадження проти України, поставити під 
загрозу арбітражні суперечки, які тривають, а також унебзепечити роль України як газотранзитної країни. 

За інформацією ЗМІ, 17.09.2016 року керівний директор ЄБРР зі Східної Європи та Кавказу Френсіс Маліж 
прокоментував ситуацію, зазначивши, що "необхідно скасувати це рішення й сісти за стіл переговорів з 
міністерством економіки та представниками "Нафтогазу", іншими необхідними партнерами та ухвалити 
рішення, які узгоджуватимуться з угодою, підписаною між урядом України та ЄБРР… Ми стурбовані, дуже 
стурбовані, що рішення були ухвалені не у відповідності з нормальними правилами корпоративного 
управління".7 Антон Усов, старший радник ЄБРР, так само підтвердив, що, якщо оприлюднені факти 
підтвердяться, Банк буде дуже стривожений, і що таке рішення треба сприймати дуже серйозно.8 

Крім того, служба журналістських розслідувань НАШІ ГРОШІ оприлюднили інформацію про оголошення 
ПАТ «Укртрансгаз» тендерів на сукупну суму у більш ніж 4 мільярди гривень, що співпало в часі зі зміною 
порядку контролю над компанією. Також журналісти повідомляють, що єдиним вітчизняним виробником 
обладнання для виконання зазначених тендерів є Сумське науково-виробниче об’єднання, яке 
пов’язують із бізнесом скандального російського бізнесмена Костянтина Григоришина.9 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зобов’язався особисто розібратися у конфлікті, який розгоряється, 
і, зазначаючи, що Мінекономрозвитку діяло у межах своїх повноважень, також пообіцяв «зробити усе, 
щоб не було ніяких проблем», якщо загрози такого рішення будуть підтверджені.10 

                                                             
4 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B947718D26D4FE7EC2258030005B00C8?OpenDocument&y
ear=2016&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&  
5 http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ddf2d8b0-8fa2-4b18-a1b2-
934739f6407c&title=ZatverdzhenoNovuRedaktsiiuStatutuNaknaftogazUkraini  
6 http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/16/605778/  
7 http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3487275-ebrr-trebuet-otmeny-resheniya-po-ukrtransgazu.htm  
8 http://www.ft.com/cms/s/0/89a349a4-7da2-11e6-8e50-8ec15fb462f4.html#ixzz4Kd1itOEI  
9 http://nashigroshi.org/2016/09/17/kubiv-vyrishyv-peredahuvaty-ukrtranshaz-yakraz-koly-toj-oholoshuvav-
try-tendery-na-4-milyardy/  
10 http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/17/605857/  
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Оцінка DiXi Group. 

Рішення Мінекономрозвитку критикують з трьох окремих причин – 1) невідповідність узгодженому плану 
реформування сфери транспортування газу, 2) загроза домовленостям та угодам з фінансування НАК 
«Нафтогаз України» та ускладнення для процесу у Стокгольмському арбітражу між «Нафтогазом» та 
«Газпромом» та 3) непрозорість процесу прийняття рішення та незрозумілість його цілей. 

1. Після тривалого процесу узгодження фактичної моделі, відділення функції та активів з 
транспортування газу в Україні було остаточно погоджено усіма пов’язаними сторонами, включаючи 
міжнародних донорів та експертів, у Постанові 496. Виконання Плану, хоч і зі запізненням, вже почалося, 
про що свідчать результати зустрічей Робочої групи при Міненерговугілля. 

Незважаючи на офіційну позицію МЕРТу, його рішення жодним чином не може трактуватися як 
виконання Плану, затвердженого Постановою 496. Так само перепідпорядкування «Укртрансгазу» не 
може бути альтернативним шляхом для досягнення цілей Третього енергетичного пакету на умовах 
«ownership unbundling», оскільки вертикальна інтеграція зберігається за рахунок одночасного контролю 
МЕРТу як над НАК «Нафтогаз України», так і над ПАТ «Укртрансгаз». Можна припустити, що наміром 
міністерства є проведення відділення функції транспортування газу на інших допустимих умовах, 
наприклад за моделлю «independent system operator – ISO», яке може передбачати новий порядок 
розподілення власності. У будь-якому разі, аргументація міністерства є достатньо загальною, і варто 
дочекатися детального викладення його позиції. 

2. Один з пунктів змін прямо передбачає вирішальний вплив МЕРТу на фінансові рішення 
«Укртрансгазу» внаслідок права затверджувати фінансові плани та інвестиційні програми. В той же час, 
без ознайомлення з текстами конкретних кредитних угод, укладених із НАК «Нафтогаз України», а саме 
підставами для оголошення випадків дефолту, неможливо у повній мірі підтвердити позицію компанії 
про неминучі наслідки для країни впродовж опалювального сезону. З огляду на важливість таких 
домовленостей, а також їхні політичні аспекти, важко очікувати, що, у випадку наявності такого права 
дострокової вимоги повернення коштів, ЄБРР та/або Світовий банк ним скористуються. Втім, можна 
впевнено стверджувати, що непослідовність публічної політики у сфері реформування моделі 
корпоративного управління однієї з найбільших та найприбутковіших державних компаній країни вже 
спричинила значну шкоду репутації та інвестиційній привабливості України. 

Через режим обмеженого доступу до інформації щодо позиції сторін в арбітражу у Стокгольмі так само 
важко підтвердити чи спростувати заяви представників «Нафтогазу». Достатньо нечіткі формулювання у 
нових пунктах статуту НАК «Нафтогаз України» стосовно «вирішення питань управління оператором 
газотранспортної системи» може, в залежності від обставин та сторони, трактуватися впродовж 
процесу по-різному. 

3. Рішення Мінекономрозвитку стосовно змін до статуту НАК «Нафтогаз України» без вагань можна 
назвати несподіваним, погано підготовленим та сумнівним. Це підтверджується спільним коментарем 
заступників міністра економіки Юлії Ковалів, Наталії Микольської та Максима Нефьодова, зробленим 
19.09.2016 року у соціальних мережах, де вони підтвердили, що не брали участі в обговоренні та 
узгодженні такого рішення.11 Навіть за умови, що керівництво МЕРТу зможе у подальшому пояснити 
остаточну мету здійснення таких змін, фактом є порушення процедури прийняття рішення, особливо 
важливе з огляду на суспільне значення предмету регулювання. Таке пояснення мотивів є важливим 
особливо з огляду на оприлюднені факти тендерного процесу, адже, за відсутності реалістичного 
обґрунтування, дії міністерства збережуть вкрай підозрілий характер і високі корупційні ризики, особливо 
враховуючи непрозорий процес прийняття відповідних рішень. 

 

                                                             
11 https://www.facebook.com/nataliya.mykolska/posts/10157546537880360  
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