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РЕЗЮМЕ

Арбітражний процес між НАК «Нафтогаз України» та «Газпромом» 
щодо контрактів на постачання та транзиту газу є показовими для 
європейських партнерів. Так зване «проміжне» рішення Стокгольм-

ського арбітражу по контракту на постачання на користь української ком-
панії, яке було надіслане сторонам 31 травня цього року, ще раз засвідчи-
ло, в які невигідні умови може заводити російська сторона, якщо для неї 
створені відповідні можливості, і чому диверсифікація постачальників газу 
і розгалуженість газопроводів для швидких перетоків газу повинні залиша-
тись ключовими пріоритетами для європейської політики безпеки.  

З іншого боку, рішення арбітражу відкриває новий етап для розвитку га-
зового ринку в Україні. Взаємні претензії щодо формули ціни та оплати за 
газ тепер мають чіткий алгоритм вирішення; нові переговори про закупів-
лю газу (якщо відбудуться) мають шанс базуватись на розрахунках, а не 
політиці чи емоціях, на оновлених формулах, або, можливо, оновлених 
контрактах. Це шлях, які могли б пройти інші країни пострадянського про-
стору – Білорусія чи Вірменія, – але які натомість обрали варіант віддати 
свої стратегічні газопроводи в обмін на досі непевні формули розрахун-
ку ціни на газ. Зі збереженими стратегічними активами, після прийняття 
всіх рішень Стокгольмським арбітражем, у тому числі щодо транзиту газу, 
український газовий ринок зможе перейти від «ринку третіх країн» до пов-
ноцінного інтегрованого енергетичного ринку ЄС – за умови швидких ре-
форм і наполегливих переговорів з європейською стороною.   

Рішення арбітражу є чи не найголовнішим фактором для підтвердження 
аргументації, що український транзит є вигідним для ЄС. По-перше, попри 
складний період відносин з «Газпромом», українська сторона показала 
себе надійним партнером, і забезпечувала стабільне транспортування газу 
в будь-який час спорів і конфліктів. По-друге, сам конфлікт вирішувався 
не в Москві, а в Стокгольмі і у форматі, який зрозумілий усім європейським 
компаніям. Зрозумілі правила гри, які прийняла для себе Україна, попри 
спроби нав’язати старі методи за закритими дверима, перекреслюють 
аргументи «Газпрома» про ненадійних партнерів та незрозумілу політику 
українського уряду. 

Інший традиційний аргумент «Газпрому» – про застарілу і непотрібну 
інфра структуру України – також можна поставити під сумнів. На відміну 
від системи газопроводів «Північний потік», транзит російського палива 
територією України до європейських країн значно стабільніший – завдяки 
розгалуженій інфраструктурі та географічній близькості підземних сховищ 
газу (ПСГ) до точок виходу. Перше дає можливість при ремонті окремих 
ділянок газопроводів перенаправити потоки альтернативними шляхами, 
тим самим забезпечити стабільність виконання контрактних умов. Друге, з 
огляду на наявність >50% вільного місця в ПСГ, дозволяє гнучкіше реагува-
ти на потреби трейдерів та компенсовує дефіцит потужностей ПСГ у кра-
їнах-сусідах. Український оператор уже зробив перші кроки для надання 
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сховищ у користування європейським трейдерам – з початку червня цього 
року запроваджено послугу «митного складу», що дозволяє українським та 
іноземним трейдерам зберігати свій газ більше 1000 днів без розмитнення. 

Додатковою перевагою вибору саме українського маршруту для поставки 
газу до ЄС може стати факт перенесення точок передачі газу із західного 
на східний кордон України. Тоді європейські компанії купуватимуть газ на 
сході України, і самостійно укладатимуть контакти з українським операто-
ром ГТС про транспортування газу територією країни. Правда, цей сцена-
рій можливий за умови швидкого розділення НАК «Нафтогаз України», ві-
докремлення оператора ГТС, і встановлення чітких, зрозумілих і прозорих 
правил гри для всіх учасників газового ринку.  

Одним із аргументів «Газпрому» на користь реалізації «Північного потоку - 
2» є вартість транзиту. Тим не менше, згідно з розрахунками експертів, ціна 
транспортування російського газу новим газопроводом може бути вищою 
за український маршрут після 2020 року. Якщо залишатиметься зобов’я-
зання «Газпрому» перед словацьким оператором з транспортування газу 
до 2029 року, а українські тарифи будуть не вищі за тарифи «Північного по-
току», транспортувати українською ГТС буде вигідніше. Правда, для цього 
потрібно, щоб була виконана обіцянка «Нафтогазу», і в 2020 році тарифи 
на вхід/вихід для української ГТС були знижені порівняно з сьогоднішніми. 

Якщо припустити, що «Газпрому» все ж вдасться переконати ЄС у доціль-
ності проекту «Північний потік - 2», за оцінками експертів, на німецькому 
ринку частка російського газу може зрости до 60%, що вже є загрозою для 
базових правил диверсифікації постачання. Крім того, з огляду на відсут-
ність будь-яких розгалужень трубопроводів по дну Балтійського моря, ава-
рія на одному з них означатиме скорочення поставок за напрямом на 25%, 
а у структурі всього експорту «Газпрому» - 15% (на основі результатів 2016 
року). Фактично це суперечить політиці диверсифікації: по-перше, джере-
ло постачання – те ж саме, а змінюється лише напрямок, по-друге, з’явля-
ються нові ризики для енергетичної стабільності.

Якщо ж відбудеться значне скорочення транзиту російського природного 
газу українськими магістральними газопроводами до Європи, в свою чергу, 
ставить під питання утримання значних потужностей ГТС України. Тобто на 
порядку денному з’являться такі питання як демонтаж і консервація непо-
трібних потужностей або й цілих газопроводів, а також скорочення штату 
працівників оператора мережі. Чи готовий буде ЄС фінансувати український 
маршрут, щоб негайно запускати його у разі переривання постачання ро-
сійського газу морськими газопроводу, і лише заради запуску ще однієї тру-
би з того ж джерела постачання – питання до платників податків країн ЄС.
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СТОКГОЛЬМСЬКИЙ АРБІТРАЖ.  
НА ОСНОВІ ЧОГО ВИНИК СПІР?

Предметом спору в Стокгольмі було два контракти, укладених ще в 
2009 році між українським «Нафтогазом» та російським «Газпро-
мом». Перший – щодо купівлі-продажу російського газу, другий – 

транзиту російського газу територією України. 

Перший контракт про поставки газу1 зобов’язував український «Нафто-
газ» у 2009 році закупити не менше 40 млрд кубометрів палива, а протягом 
наступних 2010-2019 років – не менше 52 млрд кубометрів. Принцип take-
or-pay застосовувався до мінімальних обсягів поставок (41,6 млрд кубоме-
трів) і у даному контракті трактувався наступним чином: якщо Покупець ім-
портував менше запланованих місячних обсягів і ці обсяги перевищували 
поріг 6%, то він зобов’язувався їх оплатити. При цьому, якщо факт недо-
бору мав місце протягом квітня-вересня, то оплата була в розмірі 300% 
вартості недовибраного газу; якщо у жовтні-березні – 150% вартості. 

Фактичні обсяги імпорту з Росії у 2009-2016 рр.  
у порівнянні з контрактними вимогами

Джерело: Державна служба статистики України, річні звіти «Газпрому»

Покупець мав проводити розрахунки за поставлений природний газ щомісяч-
но до 7 числа за поставлене Постачальником паливо в попередньому місяці. 
Якщо ж умова порушувалась, то він нараховував 0,03% пені від нарахованої 
плати за кожен прострочений день. Також, українська сторона була позбавле-
на можливості здійснювати перепродаж (реекспорт) російського газу.

Вартість самого природного газу, згідно з контрактом, визначалась щоквар-
тально 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня. За базову ціну було визначено 
450 дол. за 1000 кубометрів газу, яка уточнювалась відхиленням ціни на 
мазут та газойль від їх середньоарифметичних цін за передні 9 місяців до 
моменту визначення нової контрактної ціни. Таким чином, ціна на природ-
ній газ на 100% була прив’язана до цін на нафту, продуктами переробки 
якої є мазут та газойль. 

З моменту підписання контракту, «Нафтогаз» не виконував умов по відбо-
ру законтрактованих річних обсягів російського палива та вів переговори 

1 http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613/ 
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щодо зниження навіть мінімальних контрактних обсягів. Однак, «Газпром» 
не йшов на поступки і нараховував заборгованість. Згідно з оцінками «На-
фтогазу»2, за підсумками 2014 року, якби нічого не було змінено, дефіцит 
компанії міг би досягти 142 млрд грн, що довелось би покривати за раху-
нок Держаного бюджету України. Зважаючи на це, уряд навесні 2014 року 
змінив керівництво «Нафтогазу» через неефективність, перед новим ме-
неджментом яким ставилось, зокрема, і завдання підвищити ліквідність 
компанії та відновити платоспроможність. 

Виходячи з власного бачення справедливості контрактних умов, україн-
ська компанія, починаючи з 2014 року, значно зменшила відбір російського 
газу: на 11,4 млрд кубометрів, або на 44%, менше у порівнянні з резуль-
татами попереднього року. Паралельно з цим, у червні 2014 року україн-
ська компанія звернулась до Арбітражного інституту Торгової палати у м. 
Стокгольм з метою переглянути кілька ключових положень контракту на 
постачання. Головними позовними вимогами «Нафтогазу» були:

1.   Переглянути вартість російського газу, що був закуплений з 20 трав-
ня 2011 року до жовтня 2015 року;

2.  Скасувати накладені «Газпромом» штрафи за невиконання умов 
take-or-pay; 

3.  Переглянути нижню межу обов’язкових обсягів для купівлі газу, від-
штовхуючись від реальних річних потреб України; 

4.  Стягнути переплачені українською стороною з 2010 року кошти за 
російський газ через неринковий механізм формування ціни;

5.  Скасувати заборону реекспорту;

6.  Скасувати одностороннє право «Газпрому» на призупинку поста-
чання газу.

Зважаючи на те, що «Нафтогаз» подав позов проти «Газпрому», російська 
сторона невдовзі відповіла зустрічним. Ключовою вимогою російської ком-
панії стала вимога стягнути з української борг за невибрані контрактні об-
сяги газу та нараховану пеню за несвоєчасну оплату. Оскільки предметом 
обох справ є один і той же контракт, то арбітраж об’єднав їх в одну справу.

Другий контракт щодо транзиту газу3 стосувався транзиту «Укр-
трансгазом»  російського газу до європейських споживачів. Згідно з ним, 
«Газпром» зобов’язувався передавати українській стороні для транзиту 
щорічно не менше ніж 110 млрд кубометрів газу. Договором передбаче-
но щоквартальні обсяги транзитного газу на відповідних точках виходу з 
української ГТС в напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Польщі та Мол-
дови. Обсяги транзиту російського газу через територію України, його роз-
поділ по кварталах і точках виходу в наступних роках мав уточнюватись 
окремим додатком до чинного договору. Для уточнення параметрів якості 
2  http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E9312680B2B45189C22570D8003233B8?OpenDocument 
3 http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462733/ 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E9312680B2B45189C22570D8003233B8?OpenDocument
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462733/
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газу, його калорійність та тиск в системі, аналогічно транзитному обсягу, 
щорічно уточнюється спеціальним додатком до договору, так званим «Тех-
нічним погодженням». 

Процедура розрахунку за надані транзитні послуги здійснювалась, подібно 
до контракту на постачання, щомісячно, але з деякими відмінностями: до 
8 числа відбувалась процедура звірки, після чого до 15 числа українська 
сторона виставляла рахунок для сплати, а російська оплачувала його не 
пізніше 20 числа місяця за передані обсяги газу в попередньому місяці. За 
несвоєчасну оплату, «Нафтогаз» міг накладати пеню в розмірі 0,03% за 
кожен день протермінування від нарахованої суми.

Фактичні обсяги переданого газу російською стороною для транзиту 
територією України у 2009-2016 рр., у порівнянні з контрактними 

вимогами

 Джерело: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Згідно з даними Міненерговугілля про фактичні обсяги транзиту, та по-
рівнюючи їх із контрактними зобов’язаннями, «Газпром» почав пору-
шувати їх одразу після підписання транзитного контракту у 2009 році. 
З тих пір до 2011 року «Газпром» регулярно недодавав 5-13% від своїх 
зобов’язань, як наслідок обсяги транзиту газу були близькі до 100 млрд 
кубометрів на рік. 

Більше того, російська компанія і не збиралась виконувати свої зобов’я-
зання - того ж 2011 року була введена в експлуатацію перша нитка обхід-
ного газопроводу «Північний потік», проектна потужність якої становила 
27,5 млрд кубометрів на рік. З тих пір обсяги транзитного російського газу 
впали до ~77% від контрактних зобов’язань. У 2014 році була введена дру-
га нитка «Північного потоку», що стало причиною чергового зменшення 
поставок російського палива до країн Європи територією України: у 2014 та 
2015 роках транзит становив 62 та 67 млрд кубометрів газу відповідно, що 
відповідає ~60% від контрактних зобов’язань.
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Обсяги поставок «Газпромом» газу в країни Європи територією України 
та через «Північний потік»

Джерело: звіт НАК «Нафтогаз України» за 2016 рік

Беручи до уваги вищезазначене, «Нафтогаз» восени 2014 року подав дру-
гий позов на «Газпром» за невиконання останнім своїх обов’язків стосов-
но мінімальних обсягів транзиту газу в напрямку до країн Європи. У свою 
чергу, російська компанія теж подала зустрічний позов за підозрою, що 
українська сторона безоплатно відбирала з транзитного потоку газ для за-
безпечення технічних потреб. 

Арбітражні провадження між «Нафтогазом» та «Газпромом»

Джерело: Звіт НАК «Нафтогаз України» за 2016 рік

31 травня 2017 року, Арбітражний інститут Торгової палати у місті Стокгольм 
виніс проміжне рішення4 у справі щодо контракту на поставку російського 
природного газу в Україну. Як повідомили в «Нафтогазі»5, щодо ключових 
вимог арбітраж постановив:

скасувати принцип take-or-pay у тому вигляді, який застосовувався у 
даному контракті;

скасувати заборону реекспорту російського газу;

переглянути ціну з урахуванням ринкових цін з 2014 року (частково за-
доволена, оскільки «Нафтогаз» вимагав перегляду цін від 2011 року).

Остаточне рішення арбітражу у справі щодо контракту на поставку палива 
очікують вже до кінця червня. Водночас, рішення у справі стосовно контрак-
ту на транзит російського газу у країни Європи очікуються до кінця 2017 року.

4  Проміжне рішення в значенні, що воно не містить розрахунків щодо кінцевих розмірів грошових стягнень згідно 
позову «Нафтогазу» та зустрічного позову «Газпрому» . 

5  http://biz.liga.net/all/tek/stati/3679008-naftogaz-vs-gazprom-chto-oznachaet-reshenie-arbitrazha-v-stokgolme.htm 

 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Україна,  
млрд. куб. м 95,8 98,6 104,2 84,3 86,1 62,2 67,1 82,2

«Північний потік», 
 млрд. куб. м 0 0 0,7 11,3 23,5 34 37,7 43,7

98

Д Е  М И  З А Р А З

18 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла законопроект «Про внесення змін до дея‑
ких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товари‑
ства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією території України» що передбачає 
наступне:

• мораторій на стягнення заборгованості до 1 січня 2019 року;

• зупинку виконавчих проваджень і зняття раніше накладених арештів на кошти та майно;

• продовження строку дії спеціальних дозволів на окупованій території Криму до закінчення 
тимчасової окупації.

Судові процеси
Арбітражні прова-
дження щодо контр-
актів з Газпромом у 
Арбітражному інсти-
туті Торгової палати 
м. Стокгольма

Арбітражні процеси щодо поставки та транзиту газу було ініційовано Нафтогазом в Арбітраж‑
ному інституті Торгової палати м. Стокгольма внаслідок невдалих спроб досягти згоди з Газпро‑
мом шляхом проведення переговорів. Газпром висунув зустрічні претензії.

Суми ретроактивних грошових претензій Нафтогазу становлять 18,0 млрд дол. та 12,3 млрд дол. 
за справами щодо продажу та транзиту газу, відповідно. Сума ретроактивних грошових пре‑
тензій Газпрому становить близько 47,1 млрд дол. і 7 млн дол. по транзиту (усі дані станом на        
29 травня 2017 року з урахуванням відсотків, штрафів та пені).

Хоча представники Нафтогазу та юридичні консультанти впевнені в своїй аргументації, як і в 
усіх арбітражних провадженнях, існує ризик негативного рішення за кожною із справ. Таке 
негативне рішення може суттєво вплинути на фінансово‑господарську діяльність компанії 
та процес реформування ринку газу в Україні. 31 травня 2017 року Стокгольмський арбітраж 
повністю відхилив вимогу Газпрому щодо застосування принципу «бери або плати», а також 
задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов.

Крім того, трибуналом було повністю скасовано заборону на реекспорт газу, яка містилась в 
контракті.

Ризик вимоги 
АТ «Газпромбанк» 
дострокового пога-
шення кредиту

Задоволення вимоги Нафтогазу до Газпрому в Арбітражному інституті Торгової палати м. 
Стокгольма щодо переведення прав та обов’язків за Контрактом про обсяги та умови транзиту 
природного газу територією України з 2009 року по 2019 рік №ТКГУ від 19 січня 2009 року до 
ПАТ «Магістральні газопроводи України» може призвести до ситуації, коли АТ «Газпромбанк» 
отримає право вимагати дострокового погашення повною мірою Нафтогазом своїх зобов’язань 
за кредитом, виданим у 2012 році, включаючи нараховані відсотки за користування кредитними 
коштами та штрафні санкції. Станом на 31 грудня 2016 року зобов’язання Нафтогазу за креди‑
том перед АТ «Газпромбанк» становили 835,3 млн дол. з терміном погашення до кінця червня 
2018 року.

Арбітражні провадження у ТПС між Нафтогазом і Газпромом
Резюме позовних вимог і зустрічних вимог станом на 29 травня 2017 року1

СУМА
 РЕТРОАКТИВНИХ
КОМПЕНСАЦІЙ,

ЩО ВИМАГАЮТЬ СТОРОНИ30,3 млрд дол.
ПОСТАВКА 18,0 млрд дол.
14,1 млрд дол. – щодо встановлення
і перегляду  ціни на газ, закуплений
з 20 травня 2011 року до жовтня 2015 року 

Штрафи та проценти

Інші вимоги2

ТРАНЗИТ 12,3 млрд дол.
Недопоставки та недоплати за послуги
з транзиту в 2009-2016 роках3

Інші вимоги4

47,1 млрд дол.
ПОСТАВКА 47,1 млрд дол.
34,5 млрд дол. – санкції за принципом
«бери або плати»5 в  2012-2014 роках,
3 кварталі 2015 року та 2-4 кварталах  2016 року

2,2 млрд дол. – стосовно спірної ціни на газ
у 4 кварталі 2013 року та 2 кварталі 2014 року

Штрафи та проценти

ТРАНЗИТ 0,007 млрд дол.
5 млн куб. м балансуючого газу Газпрому,
який виник у 2014 році

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма розглядає дві справи:

A. Контракт на поставку – зустрічні позови, подані в 
червні 2014 року. Усні слухання було завершено у 
жовтні 2016 року, а рішення очікуються в 2 кварталі 
2017 року

B. Контракт на транзит - Нафтогаз подав позов у 
жовтні 2014 року, слухання було завершено у грудні 
2016 року, рішення очікується в 2017 році

1 Суми позовних вимог включають усі грошові вимоги, штрафи та проценти
2 Інші вимоги Нафтогазу, а саме: внесення змін/заміна незаконних або недійсних та необґрунтованих положень 
контракту на постачання (вигідні для Газпрому річні обсяги газу, принцип «бери або плати», пункт про заборону 
експорту, право на одностороннє призупинення постачання та пункт про обов’язкові продажі) 
3 включно з порахованими збитками через недоплату, яких Нафтогаз зазнав після 31 липня 2016 року. Компанія 
повернеться до цього питання незадовго до ухвалення трибуналом рішення.

4 Інші вимоги Нафтогазу, а саме: внесення змін/заміна незаконних або недійсних та необґрунтованих положень 
контракту на транзит відповідно до європейського антимонопольного та енергетичного законодавства (на основі 
тарифів, що відображають витрати, та принципу резервування потужностей), а також застосування Третього 
енергопакета до транспортування російського газу територією України (включно з наданням шипер-кодів)
5 Стокгольмський арбітраж повністю відхилив цю вимогу

ЧОГО МИ 
ДОСЯГЛИ 

В 2016 РОЦІ

http://biz.liga.net/all/tek/stati/3679008-naftogaz-vs-gazprom-chto-oznachaet-reshenie-arbitrazha-v-stokgolme.htm
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ВПЛИВ РІШЕННЯ АРБІТРАЖУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ 
«ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ 2»

Результати Стокгольмського арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпро-
мом» можуть негативно позначитись на аргументації російської сто-
рони щодо економічної обґрунтованості проекту «Північний потік - 2».

Рішення Стокгольмського арбітражу відкривають українському уряду шан-
си швидше запустити реформи на газовому ринку. Зокрема, виділити опе-
ратора з транспортування газу, забезпечити конкурентні тарифи на тран-
спортування, запровадити зрозумілі для європейських трейдерів правила 
гри. Якщо цей «пакет реформ» буде зроблений протягом найближчих двох 
років, ще до запуску додаткових обхідних газопроводів, на українському 
ринку з’являться компанії, зацікавлені більш активно зануритись в торгів-
лю газом – і не лише для імпорту його в Україну. З такими зацікавленими 
компаніями, як партнерами, легше буде вести переговори і з європейськи-
ми інституціями про повноцінну інтеграцію газових ринків і перенесення 
точки передачі газу на східний кордон України. 

Спостерігаючи за тим, як «Газпром» використовує свої обхідні газопрово-
ди для піару компанії, країни та власних високопосадовців, і враховуючи, 
що компанія збирається будувати «Північний потік - 2» в умовах санкцій і 
без схвалення ЄС, можна припустити, що на позовні кошти в «Газпрома» 
були свої плани. Наприклад, спрямування їх – з відповідним інформаційним 
супроводом – на фінансування «Північного потоку - 2». Зважаючи на бло-
кування польським антимонопольним органом можливості реалізації про-
екту в консорціумі з іншими компаніями, додаткові кошти стали б у нагоді. 
Разом із тим, виходячи з рішення Стокгольмського арбітражу, як мінімум 
піар-складова такого сценарію станом на сьогодні неможлива. 
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ЗНАЧЕННЯ  
ДЛЯ КРАЇН ЄВРОПИ

Надання переваги транзитному напрямку через «Північний потік» та 
«Північний потік - 2» не є диверсифікацію джерел надходження газу, 
оскільки означає лише зміну напрямку доставки російського газу. Згід-

но з даними «Газпрому»6, за підсумками 2016 року компанія поставила до 
Європи 178,3 млрд кубометрів газу. Таким чином, у випадку реалізації «Пів-
нічного потоку - 2», чотири гілки всієї трубопровідної системи потенційно 
матимуть можливість транспортувати близько 61%, або 110 млрд кубометрів, 
від всього обсягу, якщо брати за основу результати минулого року. Ризик по-
лягає в тому, що обмеження надходжень хоча б однією гілкою призведе до 
різкого зменшення поставок на 15%. А враховуючи, що це морський шлях, 
то для ЄС заміна українського газового коридору системою «Північний потік» 
означатиме лише збільшення ризиків у стабільності поставок.

Станом на сьогодні, Німеччина отримує газ від трьох великих постачальників – 
Росії, Норвегії, Нідерландів7. Частка російського газу – понад 30%, що вже «на 
межі» базових принципів диверсифікації, коли частка одного постачальника 
не має складати більше 30%. При будівництві «Північного потоку - 2», частка 
російського газу в структурі споживання Німеччини, за окремими розрахунка-
ми європейських експертів, може зрости до 60%8. Навіть якщо, як стверджу-
ють неофіційно німецькі експерти, у випадку припинення постачання газу Ні-
меччина буде спроможна швидко переорієнтуватись на інші джерела поста-
чання, ніхто не відміняв практику політичного впливу, «вбудовування» в си-
стему прийняття рішень країни, в якій стратегічно зацікавлена Росія. Не важко 
уявити, як Росія може використати таку залежність для просування власних 
інтересів – для цього достатньо подивитись на досвід України: російська сторо-
на неодноразово використовувала газове питання з політичними мотивами, 
тим самим ставлячи під загрозу енергетичну безпеку України9.  

Структура постачальників газу до Німеччини

Джерело: BAFA10

6 http://www.gazpromexport.com/statistics/ 
7 https://zn.ua/energy_market/tretiy-neprohodnoy-252378_.html 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/586626/EPRS_STU(2016)586626_EN.pdf 
9 https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/istoriyi-gazovyh-voyen 
10 http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/10/Options-for-Gas-Supply-Diversification.pdf
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http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-content/uploads/2016/10/Options-for-Gas-Supply-Diversification.pdf
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Обсяги продажів газу «Газпромом» в країнах Європи (млрд кубометрів)

Джерело: Річні звіти «Газпрому» за 2009-2016 рр.11

Окрім загрози зриву поставок та недостатню розгалуженість обхідного 
маршруту, будівництво «Північного потоку - 2» ставить під загрозу існу-
вання заказника «Кургальський», оскільки проходить в його межах12. 

11 http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2016/ 
12 https://frontnews.eu/news/ua/2638 

Країни 2009 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

2016 
рік

Частка 
від заг. у 

2016р

Німеччина 33,5 35,3 34,1 34 41 40,3 47,4 57,9 29%

Нідерланди 4,3 4,3 4,5 2,9 2,9 4,7 8,4 27,5 14%

Великобританія 11,9 10,7 12,9 11,7 16,6 15,5 22,5 25,7 13%

Італія 19,1 13,1 17,1 15,1 25,3 21,7 24,4 24,7 12%

Франція 8,3 8,9 8,5 8,2 8,6 7,6 10,5 12,5 6%

Польща 9 11,8 10,3 13,1 12,9 9,1 8,9 11,1 6%

Австрія 5,4 5,6 5,4 5,4 5,2 4,2 5 7,5 4%

Угорщина 7,6 6,9 6,3 5,3 6 5,4 6 5,7 3%

Словаччина 5,4 5,8 5,9 4,3 5,5 4,4 3,8 3,7 2%

Болгарія 2,2 2,3 2,5 2,5 2,9 2,8 3,1 3,2 2%

Чехія 7 9 8,2 8,3 7,9 0,8 0,9 3,1 2%

Греція 2,1 2,1 2,9 2,5 2,6 1,7 2 2,7 1,4%

Фінляндія 4,4 4,8 4,2 3,7 3,5 3,1 2,8 2,5 1,3%

Бельгія 0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 2,5 1,3%

Сербія 1,7 2,1 2,1 1,9 2 1,5 1,9 1,9 0,96%

Румунія 2,5 2,6 3,2 2,5 1,4 0,5 0,3 1,7 0,86%

Данія 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,7 1,7 0,86%

Хорватія 1,1 1,1 0 0 0,2 0,6 0,6 0,8 0,40%

Словенія 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,25%

Швейцарія 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,15%

Боснія і 
Герцоговина 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,10%

Македонія 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,10%

Ірландія 0 0 0 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,05%

Всього, 
млрд. куб. м 127,1 128 129,3 123,2 146,4 125,5 152 197,7 100%

http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2016/
https://frontnews.eu/news/ua/2638
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ЯКІ ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКОЇ ГТС

Українська ГТС складається не тільки з мережі достатньо розгалужених 
магістральних газопроводів (5 різних газопроводів13 з 8 точками вихо-
ду в західному напрямку і максимальною пропускною потужністю 111,5 

млрд кубометрів на рік), а й акумулюючих активів (12 ПСГ загальною вміст-
кістю 31 млрд кубометрів, без урахування_активів «Чорноморнафтогазу» в 
анексованому Криму), за рахунок яких Україна може виконувати взяті зо-
бов’язання в разі непередбачуваних обставин.

З початку 2017 року було кілька ситуацій, коли стабільність постачання па-
лива в ЄС була під загрозою: надзвичайна ситуація через серію вибухів вій-
ськового арсеналу14, що розташовується поряд з магістральним газопро-
водом, та зменшення тиску на точці входу зі сторони РФ15. В обох випадках 
була загроза перебоїв транзиту газу до ЄС. Втім, у першому випадку, «Укр-
трансгаз» оперативно перенаправив транзитні потоки альтернативними 
шляхами. У другому – так само оперативно компенсував втрату тиску за 
рахунок наявних резервів у підземних газосховищах. Ці події ще раз під-
креслюють надійність української ГТС та компетентність оператора мереж. 

Іншим аргументом, чому український транзитний напрямок має переваги пе-
ред обхідним – це можливість зберігати закуплені обсяги російського пали-
ва в українських ПСГ. Якщо російський газ надходитиме до ЄС через систе-
му «Північний потік», то вартість його транспортування в українські ПСГ буде 
більшою, ніж у випадку доставки через український кордон. Згідно з даними 
Міненерговугілля, шість європейських країн вже висловили зацікавленість у 
використанні українських газосховищ16, серед них Польща, Словаччина, Чехія 
та Угорщина. Для них можливість активного використання українських ПСГ, 
в тому числі, означатиме і збільшення їх власної енергобезпеки. На додачу, 
після тривалого процесу підготовки, в українському законодавстві усунуто всі 
правові бар’єри для надання нерезидентам послуг зі зберігання природного 
газу, що дало можливість «Укртрансгазу» запустити послугу «митний склад». 
Фактично створено можливість українським та іноземним трейдерам зберіга-
ти газ на території України протягом 1095 днів без сплати жодних податків та 
митних зборів за умови подальшого транспортування газу з території України. 

Українська ГТС здатна щорічно приймати на вході до 288 млрд кубометрів, 
на виході – 178 млрд кубометрів, з них до країн ЄС – до 148 млрд кубоме-
трів. Також, більшість українських ПСГ географічно близько розташовані 
до кордону з ЄС. Виходячи з цього, існує великий потенціал для будівниц-
тва з’єднувальних газопроводів (інтерконнекторів), створення додаткових 
точок входу в європейську ГТС з метою розширення можливостей для ви-
користання українських мереж. 

Після 2019 року вартість транзиту газу територією України має зменшити-
ся, згідно з оцінками «Нафтогазу». Як пояснив директор з розвитку бізнесу 
«Нафтогазу» Юрій Вітренко, згідно з новим Кодексом ГТС, якщо «Газпром» 

13   Словацький та угорський напрямок: «Союз» - 26 млрд м3/рік, «Прогрес» - 28,5 млрд м3/рік, «Уренгой-Ужгород» - 28,5 
млрд м3/рік, «Долина-Ужгород 2» - 23 млрд м3/рік; Польський напрямок: «Комарно-Дроздовичі» - 5,5 млрд м3/рік

14  http://espreso.tv/news/2017/03/23/pozhezha_v_balakliyi_quotukrtransgazquot_pereviv_avariyni_brygady_v_operatyvnu_
gotovnist 

15 http://tyzhden.ua/News/186498, http://tyzhden.ua/News/182018 
16 http://ua.korrespondent.net/business/economics/3857226-shist-krain-bazhauit-zberihaty-haz-u-psh-ukrainy 

http://espreso.tv/news/2017/03/23/pozhezha_v_balakliyi_quotukrtransgazquot_pereviv_avariyni_brygady_v_operatyvnu_gotovnist
http://espreso.tv/news/2017/03/23/pozhezha_v_balakliyi_quotukrtransgazquot_pereviv_avariyni_brygady_v_operatyvnu_gotovnist
http://tyzhden.ua/News/186498
http://tyzhden.ua/News/182018
http://ua.korrespondent.net/business/economics/3857226-shist-krain-bazhauit-zberihaty-haz-u-psh-ukrainy
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Gas transmission routes from Russia to Baumgarten: Nord Stream versus Ukraine

NordStream Ukraine

Slovakia

• $31.2/mcm in 2015 • $31.0/mcm in 2015 

• Ship-or-Pay until 2029• Ship-or-Pay until 2029

• OPA

• Gazelle

• MEGAL

•  WAG

Slovakia

Germany

Czech

Germany

Austria 

або будь-яка інша компанія звернеться до оператора ГТС із заявкою про 
бронювання потужностей у значному обсязі та на достатньо великий тер-
мін, то оператор матиме право звернутися до НКРЕКП із пропозицією пе-
реглянути тарифи у бік зниження. При нинішніх тарифах на вхід у ГТС 12,47 
дол. за тис. кубометрів та 16,7-32,8 дол. за тис. кубометрів за вихід з ГТС17, 
можливе зменшення тарифів у 9 разів. Якщо так станеться, українська ГТС 
буде більш вигідною, ніж використання нових обхідних газопроводів. 

Більше того18, якщо газ із «Північного потоку-2» буде постачатись до газо-
вого хабу в Баумгартені (у переговорах із австрійською стороною19 в 2016 
році «Газпром» обіцяв посилити «Північним потоком - 2» саме цей хаб), то, 
згідно з розрахунками російського експерта Міхаїла Корчемкіна, ціна тран-
спортування російського газу новим газопроводом буде набагато вищою 
за український маршрут. Але – за умови виконання планів у 2020 році, озву-
чених «Нафтогазом», і зниження ціни за транспортування газу територією 
України хоча б до рівня цін за транспортування по «Північному потоку - 2». 

Порівняння вартості транзиту російського газу до Баумгартена через 
Україну та «Північний потік»

 Джерело: Nord Stream - не самый хороший путь  в Баумгартен20

Варто згадати і майбутню реорганізацію оператора українських магі-
стральних мереж. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 83721, після 
завершення арбітражного процесу між «Нафтогазом» та «Газпромом», 
активи будуть передані від нинішнього оператора ГТС «Укртрансгазу» до 
новоствореної компанії «Магістральні газопроводи України». Очікується, 
що до її управління також буде залучена іноземна компанія з відповідною 
репутацією і довірою від учасників європейського газового ринку22. Таким 
чином, планується досягти додаткового зростання довіри до України як на-
дійного партнера.

17  http://utg.ua/utg/business-info/tariffs.html#tarifftrans 
18 https://zn.ua/energy_market/tretiy-neprohodnoy-252378_.html 
19 http://www.gazprom.ru/press/news/2016/june/article276969/ 
20 http://m-korchemkin.livejournal.com/750722.html 
21 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837-2016-%D0%BF 
22 http://interfax.com.ua/news/economic/410149.html 

http://utg.ua/utg/business-info/tariffs.html#tarifftrans
http://www.gazprom.ru/press/news/2016/june/article276969/
http://m-korchemkin.livejournal.com/750722.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837-2016-%D0%BF
http://interfax.com.ua/news/economic/410149.html
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ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

Головним наслідком для України від реалізації проекту «Північний по-
тік - 2» стане значне скорочення транзиту російського газу українськи-
ми магістральними газопроводами до Європи. Згідно з оцінкою23, втра-

ти сягнуть порядку 2 млрд дол. щорічних надходжень. 

За підсумками 2016 року, територією України було транспортовано 82,2 
млрд кубометрів, що принесло «Нафтогазу»  28,7 млрд грн прибутку24. Зі 
слів голови «Газпрому» Олексія Міллера, після 2020 року транзит у на-
прямку країн Центрально-Східної Європи зменшиться до нуля, проте у пів-
денному напрямку, до країн Балканського регіону, все ж зберігатиметься25 
на рівні близько 15 млрд кубометрів на рік, може принести «Нафтогазу» 
близько 5 млрд грн, тобто майже в 6 разів менше. Крім цього, варто вра-
ховувати, що російська сторона вже почала будівництво іншого обхідного 
трубопроводу «Турецький потік», що в результаті може замінити і ці обсяги 
транзиту територією України. Це – згідно з планами «Газпрому», в умовах 
санкцій та програних судів. Що, тим не менше, не скасовує запитання для 
української влади – а як забезпечити ліквідність українських газопроводів?

В умовах реалізації планів «Газпрому», Україна буде змушена законсерву-
вати або й демонтувати частину потужностей магістральних  трубопрово-
дів. Також це означатиме, що перестануть працювати більшість компре-
сорних станцій (72 шт.), не буде потреби в технічному обслуговуванні 22 
тис. км магістральних газопроводів, що призведе до значного скорочення 
штату працівників (зараз – 28 тис. осіб).

За оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 
через зменшення обсягів транзиту, як наслідок, вартість української ГТС 
зменшиться з ~30 до ~6 млрд дол. У свою чергу, це ускладнить завдання 
«Нафтогазу» і уряду у залученні інвесторів для розвитку ГТС, оскільки при-
вабливість значно зменшиться.

Оскільки загроза транзиту газу в обхід України не є ілюзорною, її відобра-
жено у проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року, яку Міненер-
говугілля опублікувало 31 травня26. Згідно з проектом, визначено, що го-
ловним аргументом для збереження Україною статусу транзитної країни 
є впровадження прозорих механізмів формування тарифів на транзит та 
прозорих процедур бронювання транзитних потужностей.

Зменшення прогнозних обсягів транзиту свідчить, що необхідність по-
стійної координації між «Нафтогазом» та органами влади для покращен-
ня іміджу України як надійного партнера є черговим спільним завданням. 
Від якості його виконання і залежатимуть обсяги транзиту після 2020 року. 
Крім того, згідно проекту Енергостратегії, планується створення україн-
ського газового хабу на базі технічних потужностей ГТС і сховищ, де бу-
дуть відбуватися торгівельні операції та формуватися певний резерв газу 
для забезпечення стабільних поставок до країн ЄС.

23  http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-poteryaet-tranzit-esli-rossiya-postroit-svoi-gazoprovody-
naftogaz-776747.html 

24 https://www.epravda.com.ua/news/2017/04/11/623704/ 
25 https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN17R14Z-ORUBS?sp=true 
26 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/04/11/623704/
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN17R14Z-ORUBS?sp=true
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112

