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Вступ
Не встигло добігти кінця поточне десятиліття, як 
воно вже стало важливою частиною сучасної 
української історії. Надто довго українська влада 
не могла визначитися з тим, який орієнтир обра-
ти для розвитку країни — Європейський Союз чи 
Російську Федерацію. Коли в листопаді 2013 року 
колишній Президент України Віктор Янукович від-
мовився підписати Угоду про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом, обравши курс на 
Російську Федерацію, проєвропейськи налашто-
вані українці зібралися на Майдані, де на почат-
ку 2014 року відбулися жорстокі сутички між си-
ловиками та протестувальниками. У березні того 
ж року Янукович утік до Росії. Україна вступила в 
новий період своєї історії з бажанням досягти еко-
номічного добробуту та приєднатися до ЄС. 

Щоб досягти поставлених цілей, Україні доведеть-
ся пройти довгий шлях. В економіці країни трива-
лий час переважали особисті інтереси олігархів. 
Україна продовжує потерпати від неефективного 
державного управління та корупції. Спостеріга-
ються труднощі з ефективною імплементацією 

законодавства, а темпи економічного зростання 
та розвитку бізнесу значно знизилися з почат-
ком воєнних дій на Донбасі. До Революції Гідності 
українська енергетика значною мірою залежала 
від Росії завдяки монопольному становищу «Газп-
рому» як постачальника на українському ринку 
газу та впливу Кремля на українських посадовців.

Після краху старого режиму Януковича у 2013 році, 
Україна отримала унікальну можливість створити 
лібералізовану та здорову економіку. Щоб до-
сягти цієї мети, необхідно забезпечити стабільне 
газопостачання. Газ — один із найважливіших 
елементів української економіки: він використо-
вується не тільки у промислових регіонах України 
з високою енергоємністю, а й для потреб центра-
лізованого теплопостачання. При цьому газопос-
тачання завжди було слабким місцем України, яка 
повністю залежала від російського газового мон-
стра — «Газпрому». Після незаконної російської 
анексії Криму в березні 2014 року, як ніколи гостро 
постала потреба у відході від російського газу та 
диверсифікації поставок газу.
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Створення газового хабу в Україні має важливе 
значення для диверсифікації поставок газу та 
лібералізації українського газового ринку. Газові 
хаби зосереджують значні обсяги газу, що є за-
порукою довгострокової енергетичної безпеки 
країни, а також формування цін на газ на осно-
ві співвідношення між пропозицією та попитом, 
що веде до зниження цін на “блакитне” паливо. 
Крім того, хаб сприятиме поліпшенню загально-
го бізнес-середовища у країні та подальшій інте-
грації до ЄС. У першій частині цього аналітичного 

звіту («Що таке газовий хаб?») викладені теоре-
тичні основи функціонування газового хабу та 
пов’язаної з ним торгівлі енергоресурсами. У дру-
гій частині («Створення газового хабу») описують-
ся елементи, необхідні для проектування та ство-
рення хабу в Україні. У третій частині («Загрози та 
можливості проекту газового хабу») перераховані 
потенційні можливості та перешкоди для запуску 
газового хабу. Наприкінці звіту наводиться низка 
рекомендацій.

Український газовий хаб – шанс для Європи

ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ ВІД ІМПОРТУ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ, 2008–2015 РОКАХ*

*  Коефіцієнт залежності визначається шляхом ділення обсягу газу, імпортованого з Росії, на загальний обсяг споживання газу в Україні 
в конкретному році. Джерело: http://naftogaz-europe.com/article/en/NaturalGasSuppliestoUkraine і http://www.naftogaz.com/files/Zvity/
Naftogaz_Annual_Report_2015_engl.pdf, с. 86
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ОБСЯГ НЕПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ В УКРАЇНІ* 

* Коефіцієнт споживання газу визначається шляхом поділу обсягу непромислового використання (домогосподарства, теплогенеруючі підприємства та бюджетні 
установи) на загальний обсяг споживання газу в Україні в конкретному році. Джерело:http://naftogaz-europe.com/article/en/GasConsumptioninUkraineeng. 
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ЩО ТАКЕ ГАЗОВИЙ ХАБ?

1. Визначення поняття «газовий хаб»

Простими словами, газовий хаб — це пункт, у 
якому сходяться кілька газових трубопроводів. 
Завдяки цьому створюється можливість торгівлі 
та фізичного обміну газом між значною кількістю 
покупців і постачальників. У той час як у США пер-
ші газові хаби з’явилися ще в 1950-х роках (напр., 
Henry Hub у штаті Луїзіана), поняття газових ха-
бів дійшло до Європи значно пізніше, за винят-
ком Сполученого Королівства, де в 1990-х роках 
було створено Національний пункт балансування 
(NBP). Більшість газових хабів у континенталь-
ній Європі з’явилися лише протягом останніх 10 
років, не в останню чергу завдяки появі на єв-
ропейському газовому ринку скрапленого при-
родного газу (СПГ). Серед найважливіших газових 
хабів у Європі можна назвати TTF у Нідерландах, 
GASPOOL у Німеччині, PEG Nord у Франції та Цен-
трально-європейський газовий хаб (CEGH) у Баум-
гартені (Австрія), створений у 2013 році.

Газовий хаб може бути фізичним або віртуаль-
ним. Фізичні хаби розміщуються у спеціальних 
географічних районах, де сходяться трубопрово-
ди та розташована вся газотранспортна система, 
тобто вони функціонують як єдиний комплекс. 
Такі хаби більш характерні для Сполучених Шта-
тів (Henry Hub), ніж для Європи, де переважають 
віртуальні газові хаби.

Віртуальні (також відомі як балансуючі) хаби за-
ймають значну територію, у межах якої розташо-
вана національна або транснаціональна газова 
мережа. У віртуальному газовому хабі оператор 
відповідної ГТС може прийняти газ у будь-якій 
точці географічного регіону, що входить до хабу, 
тобто віртуальний хаб — це пункт балансування в 
межах системи трубопроводів. У той час як пере-
вагою фізичних хабів є більші обсяги торгівлі, вір-
туальні хаби залучають до торгівлі газом більшу 
кількість учасників. На відміну від фізичних хабів, 
учасники віртуальних газових хабів можуть оби-
рати різні точки входу/виходу в межах газорозпо-
дільної системи та не зобов’язані організовувати 
транспортування газу. Транспортування газу в 
межах системи є обов’язком незалежного опера-
тора газотранспортної системи (TSO).

Завдяки наявності значної кількості магістраль-
них газопроводів, ціни на газ формуються на 
основі співвідношення між пропозицією та попи-
том, що сприяє зниженню ціни. Крім того, коли-
вання пропозиції та попиту в ході торгівлі в межах 
газового хабу дає змогу встановити ринкову ціну 
на газ. Таким чином, газові хаби значно підвищу-
ють загальну ефективність роботи ринків газу1. 
1   Кільком газовим хабам (зокрема, Henry Hub у США, NBP у Велико-

британії та TTF в Нідерландах) вдалося досягти значного рівня розви-
тку, що визначається високим коефіцієнтом перепродажу контрактів, 
внаслідок чого вони можуть диктувати базову ціну на газ. На відміну 
від Північно-Західної Європи, країнам Центральної та Східної Європи 
ще слід попрацювати в цьому напрямку. Докладну інформацію див. у 
дослідженні Heather (2015)
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ЩО ТАКЕ HENRY HUB?

Henry Hub – це фізичний газовий хаб, розташований в Ераті, штат Луїзіана. Його назва певною 
мірою пов’язана з Вільямом Генрі – німцем, що емігрував до США в 1840-х роках.  Henry Hub пере-
буває у власності компанії Sabine Pipe Line LLC (дочірньої компанії Chevron) і розташований у точці 
інтерконекту чотирьох внутрішньоштатних трубопроводів і дев’яти трубопроводів національного 
рівня, якими володіють приватні та державні оператори. Його ф’ючерсні контракти продаються 
на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) з 1990-х років.

Сам по собі хаб не транспортує значних обсягів газу (усього-на-всього 1,8 млрд куб. футів (50,97 
млн куб. м) на день, однак із ним пов’язана активна біржова торгівля: на відміну від фізичних 
поставок, розрахунки за більшістю ф’ючерсів здійснюються через Нью-Йоркську товарну біржу. 
Щодня продається 400 000 контрактів, завдяки чому Henry Hub є дуже ліквідним і давно став ба-
зовим індикатором для інших цін на газ.

Слід зауважити, що Henry Hub не є на 100% фізичним. Точки входу та виходу і компресорні станції 
розташовані на значних відстанях, тому  Henry Hub – це радше така собі «тарілка зі спагеті»*.  Од-
нак, зважаючи на скупчення значної кількості трубопроводів, Henry Hub цілком може вважатися 

пунктом обміну газом, тобто фізичним хабом**.

*  Rusty Braziel, “Henry The Hub, I Am I Am – Understanding Henry Hub: How Changing Natural Gas Flows Will Impact The Benchmark“, RBN Energy 
LLC, 23 вересня 2012 року, https://rbnenergy.com/henry-the-hub-i-am-i-am-understanding-henry-hub 

** Там само. 
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ВИДИ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ГАЗОВИМИ ХАБАМИ

Нижче наводиться перелік найпоширеніших послуг, які можна отримати в газових хабах (послуги 

можуть відрізнятися залежно від хабу):*

•	 Транспортування: транспортування газу в межах хабу, транспортування газу з одного 
трубопроводу до іншого, а також з одного хабу до іншого;

•	 Зберігання: короткострокове (так званий «паркінг») або довгострокове;

•	 Балансування у піковий період: продаж додаткового газу в разі неочікуваних стрибків 
попиту;

•	 Передача права власності: зміна власника певного обсягу газу в межах хабу;

•	 Надання газу в кредит: надання авансового обсягу газу, за який постачальник розрахо-
вується протягом короткострокового періоду;

•	 Обслуговування: скраплення, балансування, консолідація/накопичення.

*  Адаптовано зі звіту «Conceptual design for a virtual gas hub(s) for the east coast of Australia», FTI Consulting, грудень 2015 року, с. 37–38. 
http://www.aemc.gov.au/getattachment/98035b44-a513-4d34-a5a0-9048b7166db3/FTI-Consulting-%E2%80%93-Conceptual-design-for-a-
virtual-g.aspx

Формування ціни на основі співвідношення між 
пропозицією та попитом в межах газових хабів 
сприяє значному зниженню ринкових цін порів-
няно з довгостроковими контрактами з провідни-
ми постачальниками газу2 і значною мірою ніве-
лює політичні спекуляції, які стоять за поставками 
газу.

Хоча в Європі все ще застосовуються довгостро-
кові контракти, індексовані до нафти, вони посту-
пово відходять у небуття: попри небажання, про-
відні постачальники газу, такі як «Газпром», усе ж 
рухаються в напрямку встановлення цін, ідентич-
них або принаймні порівнюваних зі спотовими ці-
нами на газ, пропонуючи значні знижки, щоб за-
безпечити попит на свою продукцію. Газові хаби 
також сприяють ф’ючерсній торгівлі, мінімізуючи 
ризик зміни ціни та фінансові спекуляції. 

Газові хаби відіграють важливу роль у забезпе-
ченні короткострокової енергетичної безпеки: 
там можна купувати газ у випадку короткостро-
кового зростання попиту (особливо під час опа-
лювального сезону) або неочікуваних перебоїв з 
постачанням. Вони також є ключовим фактором 
забезпечення довгострокової енергетичної без-
пеки: завдяки зберіганню газу, наданого значною 
кількістю постачальників, країна володіє істотними 
запасами газу та більше не залежить від одного 
постачальника. На додачу до енергетичної безпе-

2  Після створення NBP у Великобританії наприкінці 1990-х років, рівень 
цін на газ упав на 30% порівняно з довгостроковими контрактами. 
Heather (2010), с. 12

ки, газові хаби підвищують рівень політичного та 
економічного впливу країни розташування. Вони 
сприяють інтеграції регіональних ринків газу для 
створення транснаціонального або навіть світо-
вого ринку газу. Для такої інтеграції необхідна на-
явність кількох діючих хабів у зоні запланованого 
транснаціонального ринку та відсутність будь-
яких економічних або технічних бар’єрів у торгівлі 
між такими хабами (з цією метою слід належно 
спроектувати інтерконектор, щоб забезпечити 
транспортування газу в будь-якому напрямку)3. 
Таким чином, газові хаби є ключовим фактором 
поглиблення енергетичної інтеграції для створен-
ня транснаціонального ринку газу4.

2.  Передумови створення  
та функціонування газового хабу 

Щоб створити газовий хаб, необхідно виконати 
кілька умов. По-перше, необхідна наявність по-
вністю лібералізованого ринку газу, щоб ство-
рити конкуренцію між постачальниками для 
встановлення ринкової ціни та подальшого зни-
ження цін на газ. По-друге, газовий хаб має залу-
чити значну кількість постачальників і покупців, 

3  Прикладом може слугувати Енергетичне Співтовариство, засноване у 
2006 році, до якого входять держави-члени ЄС, Албанія, Боснія та Гер-
цеговина, Косово, Республіка Македонія, Молдова, Чорногорія, Сербія, 
Грузія та Україна. На країн-учасниць Енергетичного Співтовариства, 
які не входять до ЄС, покладається обов’язок імплементації acquis 
communautaire в галузі енергетики для приєднання до Енергетичного 
Співтовариства, а згодом — і до Європейського Союзу.

4 Heather (2015), с. 12
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П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ТОРГІВЛІ

У дослідженні, присвяченому еволюції європейських газових хабів*, згадано 5 основних факторів 

успішної торгівлі на ринку газу:

•	 Ліквідність: наскільки швидко можна конвертувати інвестиційний портфель у готівку без 

зміни ціни активу (стандартизація контрактів, які є об’єктами торгівлі, сприяє підвищенню 

ліквідності);

•	 Волатильність: енергетичні ринки характеризуються високим рівнем нестабільності та 

ліквідності, вони також дуже чутливі до зовнішньої інформації;

•	 Анонімність: завдяки діяльності клірингових центрів, торгівля між впливовими та дрібни-

ми учасниками відбувається на неупередженій основі;

•	 Ринкова прозорість: відкритий доступ до інформації зміцнює довіру трейдерів до ринків;

•	 Обсяг торгівлі: підвищення обсягів торгівлі газом сприяє зміцненню ролі газового хабу.

* Heather (2015), с. 7–8 

щоб забезпечити достатній рівень конкуренції 
та високий обсяг надходження газу. Одним із 
основних факторів залучення постачальників і 
покупців газу є прозорість газових торгів. Угоди 
в межах газових хабів мають ретельно контр-
олюватися та регламентуватися, а дані торгівлі 
мають перебувати у відкритому доступі, щоб за-
безпечити прозорість і довіру з боку учасників 
торгів. По-третє, для створення хабу необхідно 
забезпечити доступ третіх осіб (TPA). Слід по-
дбати про відокремлення (unbundling) газотран-
спортної системи, тобто оператор ГТС повинен 
бути незалежним від виробників і постачаль-
ників газу, щоб запобігти комерційним або по-
літичним зловживанням у ході закупівель. Од-
нак відокремлення газотранспортної мережі та 
створення незалежного оператора пов’язане зі 
значними труднощами, оскільки це вимагає вне-
сення істотних змін до законодавства та системи 
регулювання в галузі енергетики.

Крім того, потрібен орган, який здійснюватиме 
управління та нагляд за діяльністю віртуальних 
і фізичних хабів. Цей процес складніший у вір-
туальних хабах, де оператор відповідає за тран-
спортування, зберігання та балансування газу 
в межах великої мережі трубопроводів. Щоб за-
безпечити правові та технічні основи функціону-
вання газових хабів і пов’язаної з ними торгівлі, 
необхідно встановити юридичні та адміністратив-
ні правила транспортування, торгівлі та відповідні 

зобов’язання5. Оператор також несе відповідаль-
ність за балансування обсягів газу у трубопрово-
дах (linepack) і запобігання дефіциту газу на що-
денній основі.

Крім того, слід забезпечити відсутність дискримі-
нації в точках входу до газового хабу. У той час як 
вхід і вихід у фізичних хабах обмежуються відпо-
відними магістральними трубопроводами, вірту-
альні хаби характеризуються наявністю значної 
кількості територіально розрізнених точок входу 
(напр., сховища та майданчики видобутку, трубо-
проводи іноземних постачальників, регазифіка-
ційні термінали), а також точок виходу (термінали 
для виробництва СПГ, газотранспортні трубопро-
води, підприємства централізованого теплопос-
тачання, електростанції або промислові об’єкти). 
Щоб забезпечити діяльність оператора ГТС, 
пов’язану з транспортуванням газу й технічним 
обслуговуванням трубопроводів, необхідно вста-
новити тарифи в точках входу та виходу (у конти-
нентальній Європі постачальники зобов’язані ре-
зервувати потужності, які використовуватимуться 
в точках входу та виходу їх газових потоків; такі 
зарезервовані потужності можуть бути об’єктом 
торгівлі на вторинному ринку). У разі застосуван-
ня системи єдиного тарифу, плата за транспорту-
вання стандартного обсягу газу не залежить від 
того, де він закачується або відбирається. Крім 

5  Прикладом може бути Єдиний мережевий кодекс NBP у Великобри-
танії, див. https://www.ofgem.gov.uk/licences-codes-and-standards/
codes/gas-codes/uniform-network-code. 

https://www.ofgem.gov.uk/licences-codes-and-standards/codes/gas-codes/uniform-network-code
https://www.ofgem.gov.uk/licences-codes-and-standards/codes/gas-codes/uniform-network-code
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того, використовуються інші системи тарифікації, 
зокрема матричний метод, метод «відстані до вір-
туальної точки» тощо6.

Інші вимоги щодо створення газового хабу ма-
ють фінансовий характер: щоб забезпечити до-
статній рівень ліквідності ринку, слід залучити 
значну кількість покупців. Завдяки застосуванню 
стандартних контрактів спрощується процес тор-
гівлі газом та з’являється можливість укладення 
спотових і ф’ючерсних контрактів. Це створює 
умови для функціонування ринку ф’ючерсів, хе-
джування та фінансової спекуляції. Остання не 
повинна розглядатися як загроза для ринків газу: 
діяльність фінансових посередників має важли-
ве значення, оскільки вони підвищують рівень 
ліквідності ринку, необхідний для його стабільної 
роботи.

У зв’язку з цим, для ефективного функціонування 
газового хабу важливо створити інтернет-май-
данчик для торгівлі на основі цінових пропозицій 
із низькою вартістю транзакцій. З цією метою слід 
також створити кліринговий центр для анонімної 
обробки пропозицій постачальників і трейдерів 
(кліринговий центр сприятиме зміцненню довіри 
з боку трейдерів завдяки усуненню ризику контр-

6  Щоб отримати додаткову інформацію про підходи до ціноутворення 
за тарифами «вхід-вихід», див. дослідження Maurice Vos, Bert Kiewiet 
and Konstantin Petrov, “Gas Transmission Pricing Models For Entry-Exit 
Systems and Implementation Options“, http://crninet.com/2013/2b.%20
Kiewiet-Paper.pdf 

агента, що дає інвесторам змогу оптимізувати 
свої портфелі). Водночас, у газових хабах залиша-
ється можливість обміну газом шляхом укладення 
двосторонніх і позабіржових контрактів.

У цілому, процес створення газового хабу вимагає 
багато часу. Для досягнення хабом достатнього 
рівня розвитку необхідно 10–15 років7. Різні учас-
ники (держава, постачальники, трейдери тощо) 
з різними інтересами та рівнем зацікавленос-
ті будуть змушені співпрацювати між собою. Як 
уже згадувалося вище, окремі учасники процесу 
розподілу енергетичних ресурсів не погодяться 
на повну лібералізацію ринку газу, оскільки під-
вищення рівня прозорості ринку призведе до 
зниження розміру їхньої «ренти» від операцій, 
пов’язаних із газом.

Крім того, на організацію газового хабу впливає 
ставлення до торгівлі, поширене в тій чи іншій 
державі: у Центральній і Східній Європі спосте-
рігається вищий ступінь регулювання діяльнос-
ті газових хабів, ніж, скажімо, у Великобританії 
з її традиційною орієнтацією на вільну торгівлю. 
Культурні та політичні аспекти створення газових 
хабів набувають особливого значення в постко-
муністичних країнах із перехідною економікою, 
до яких належить Україна.

7 Heather (2015), с. 6

ТОРГІВЛЯ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ

Існують два способи торгівлі на енергетичних ринках:

1. Позабіржова торгівля: укладення двосторонніх угод між покупцем і продавцем як безпо-

середньо, так і за участю брокерів. Форварди — це позабіржові контракти із зобов’язанням 

щодо поставки товару у вказану дату. Розрахунки за форвардними контрактами відбува-

ються тільки після поставки газу. Таким чином, ризик контрагента повністю зберігається 

протягом усього строку поставки.

2. Біржова торгівля енергетичними ресурсами: анонімна обробка пропозицій покупців і 

продавців (кліринг). На енергетичних ринках також відбувається торгівля ф’ючерсними 

контрактами, що – як і форварди – встановлюють зобов’язання щодо поставки товару. 

Обробку ф’ючерсів здійснює кліринговий центр, який стягує з покупців і продавців маржу 

за покриття ризику контрагента.

Торгівля відбувається за такими видами контрактів: спотові (газ із внутрішньодобовою постав-

кою, газ «на добу вперед»), термінові (баланс тижня, вихідних, баланс місяця) або коротко-, се-

редньо- та довгострокові (3 місяці, 6 місяців, 1 рік).

http://crninet.com/2013/2b. Kiewiet-Paper.pdf
http://crninet.com/2013/2b. Kiewiet-Paper.pdf
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ДОСЯГНЕННЯ ГАЗОВИМ ХАБОМ ЗРІЛОСТІ

У дослідженнях описується наступний «шлях до зрілості» газового хабу:*

«Процес, як правило, починається із запровадження доступу третіх осіб (TPA) до мережевої 

інфраструктури, що часто вимагає внесення змін до законодавства, щоб змусити діючих 

учасників ринку звільнити потужності та обсяги газу з метою залучення незалежних учас-

ників. Відповідні правила та норми мають регулювати фізичну сторону бізнесу, у той час як 

комерційні аспекти будуть залагоджуватися завдяки застосуванню стандартних контрак-

тів. Потім починається укладення двосторонніх угод, часто за участю перших брокерів, які 

створюють можливості для торгівлі між контрагентами. Інформація про відповідні угоди 

друкується в галузевих виданнях, створюючи умови для підвищення прозорості ринку. За-

вдяки розкриттю цінових пропозицій визначається ціна, що, у свою чергу, приваблює більшу 

кількість учасників — на цьому етапі переважно дрібних фізичних трейдерів, а також перших 

фінансових гравців. Завдяки створенню інструментів обміну (ф’ючерсів) на основі базових 

фізичних контрактів, спрощується доступ до ринку, особливо для нефізичних гравців (які за-

вжди закриватимуть свої позиції до настання строку погашення).

Поступово, мірою того, як дедалі більша кількість різноманітних учасників приєднується 

до процесу торгівлі на певному ринку, формується форвардна крива, яка використовується 

для цілей управління ризиками. На кінцевому етапі зрілості хаб досягає достатнього рівня 

ліквідності, щоб трейдери могли використовувати певні інструменти (зокрема, контракти 

«на добу вперед», «на місяць вперед») у ролі індексів для формування цін у межах фізичних 

операцій».

* Heather (2015), с. 6–7 

Формування індексів 
для  довгострокових  

контрактів

Формування  
форвардної  

кривої

Торгівля ф’ючерсами

 Поява нефізичних гравців

            Позабіржова торгівля за посередництва брокерів

Правила балансування і типові біржові контракти 

Визначення та розкриття цін

                    Двосторонні угоди

Доступ третіх сторін до трубопроводів/терміналів

10+років?

Джерело: H.Rogers (OIES)

ШЛЯХ ХАБУ ДО ЗРІЛОСТІ**

** Heather (2015), с. 7
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СТВОРЕННЯ ГАЗОВОГО 
ХАБУ В УКРАЇНІ
3.  Навіщо створювати газовий хаб  

в Україні?

Через анексію Криму та війну на Донбасі росій-
сько-українські відносини зіпсувалися на довгі 
роки. Україна більше не може покладатися на 
«Газпром» як на єдиного постачальника газу, 
тому країні слід пройти тернистий, однак важли-
вий шлях задля забезпечення довгострокової 
енергетичної безпеки. З усіх способів досягнен-
ня енергетичної безпеки, найбільш ефективним 
методом гарантування надходження газу є ди-
версифікація його поставок. У межах газових ха-
бів відбувається торгівля між значною кількістю 
постачальників і покупців. Завдяки можливості 
довгострокового зберігання значних обсягів газу, 
газові хаби є ключовим елементом диверсифіка-
ції енергопостачання в Україні. Створення газо-
вого хабу не означає повної відмови від викорис-
тання газу російського походження в Україні, але 
це значно обмежить вплив Росії на український 
енергосектор.

Торгівля значними обсягами газу в межах хабу 
гарантує достатній обсяг поставок для внутріш-
нього споживання, і країна більше не турбува-
тиметься про наявність достатнього обсягу газу 

під час опалювального сезону. Крім того, відхід 
від довгострокових контрактів та впровадження 
ціноутворення на основі співвідношення між по-
питом і пропозицією сприятимуть зниженню цін 
на газ, полегшуючи фінансовий тягар для краї-
ни1. Однак попереду нас чекає складний шлях. 
До Революції Гідності в Україні не проводилися 
масштабні реформи у сфері лібералізації рин-
ку газу, тому їй доведеться вирішувати цю про-
блему зараз. У зв’язку з цим Україна має довести 
до кінця важливі реформи у сфері лібералізації 
енергетичної галузі та створити конкурентні умо-
ви для видобутку, транспортування і торгівлі га-
зом.

Крім економічних переваг, створення газового 
хабу матиме важливі політичні наслідки. Після 
бурхливих подій 2013-2014 років Україна проде-
монструвала рішучий намір покінчити із тодішнім 
статус кво, коли політичний вектор постійно змі-
нювався то в бік ЄС, то в бік Російської Федерації. 
Україна нарешті підтвердила своє бажання приєд-
1   У 2015 році тодішній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, 

що незважаючи на запропоновану «Газпромом» знижену ціну в роз-
мірі 212 дол. за тис. кубометрів, поставки з Європи виявилися дешев-
шими та коштували 200 доларів за тис. кубометрів // Leonid Bershidsky, 
“How Ukraine Weaned Itself Off Russian Gas”, Bloomberg View, 12 січня 
2016 року, https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-01-12/how-
ukraine-weaned-itself-off-russian-gas 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-01-12/how-ukraine-weaned-itself-off-russian-gas
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-01-12/how-ukraine-weaned-itself-off-russian-gas
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натися до ЄС і зобов’язалася провести реформи 
відповідно до положень acquis communautaire. 
Створення газового хабу сприятиме не тільки 
розвитку регіонального ринку газу в Україні, а й 
подальшій інтеграції країни до Європейського 
Енергетичного Співтовариства. Газовий хаб мати-
ме переваги і для Європейського Союзу: успішний 
розвиток хабу не тільки послабить усе ще силь-
ний комерційний вплив «Газпрому» на європей-
ський ринок, а й стане запорукою довгострокової 
енергетичної безпеки сусідніх країн ЄС (Угорщина, 
Польща, Словаччина та Румунія). Таким чином, 
створення газового хабу поступово сприятиме 
перетворенню України на впливову політичну 
силу в регіоні та зміцнить її репутацію як країни 
з високим рівнем політичної відповідальності, яка 
прагне до стабільності та добробуту. 

І, нарешті, завдяки лібералізації українського 
ринку газу, підвищиться прозорість енергетич-
ної галузі. Незважаючи на всі зусилля України в 
напрямку зниження корупції та припинення па-
нування проросійськи налаштованих олігархів в 
енергетичній галузі, на жаль, простір для політич-
них і економічних маніпуляцій усе ще залишаєть-
ся. Якщо український уряд бажає успішно реалізу-
вати проект створення газового хабу, він повинен 
продемонструвати свою готовність впроваджува-
ти заходи, необхідні для досягнення належного 
рівня прозорості, незважаючи на протест з боку 
проросійськи налаштованих політиків, яких усе 
ще вистачає в українських органах влади. Таким 
чином, створення газового хабу значною мірою 
сприятиме підвищенню прозорості на україн-
ському ринку газу.

4. Де створити газовий хаб в Україні? 

У зв’язку із запуском газового хабу в Україні ви-
никають такі важливі запитання: яким має бути 
новий газовий хаб — фізичним чи віртуальним, і 
де він створюватиметься. На думку авторів цього 
аналітичного звіту, зважаючи на специфіку роз-
ташування українських газопроводів і сховищ, 
новий газовий хаб має бути фізичним і розміщу-
ватися на заході України.

Наразі на території України діють 12 газосховищ 
(ще одне сховище розташоване на території оку-

пованого Криму) загальною активною місткістю 
в обсязі 31,3 млрд кубометрів2. П’ять сховищ роз-
ташовані у західному регіоні (Більче-Волицько-
Угерське, Угерське (XIV-XV), Опарське, Дашав-
ське, Богородчанське) загальною місткістю 25,32 
млрд кубометрів, тобто 84% місткості всіх сховищ 
країни. Газосховища на сході країни насамперед 
покликані забезпечити внутрішнє споживання та 
постачання газу в регіони з розвинутою важкою 
промисловістю, або ж вони розташовані у неста-
більній прифронтовій конфлікту. Щоб знизити ви-
трати, пов’язані з транспортуванням газу, і омину-
ти нестабільний східний регіон, бажано створити 
газовий хаб на заході України, у безпосередній 
близькості до держав-членів ЄС.

Оптимальним місцем для створення нового газо-
вого хабу є Більче-Волицько-Угерське ПСГ. Це 
найбільше підземне сховище газу в Європі, з міст-
кістю в розмірі 17 млрд кубометрів. Воно розта-
шоване найближче до західного кордону3, відтак 
пропонує найкращі можливості для концентрації 
значного обсягу газу з різних джерел. У цьому 
регіоні існує добре розвинута система трубопро-
водів, оскільки тут сходяться кілька газопроводів 
(«Союз», «Прогрес», «Уренгой-Помари-Ужго-
род», «Київ — Західний кордон» (I/II), «Долина 
— Ужгород», «Івацевичі — Долина» (I, II, III)). 
Таким чином, Більче-Волицько-Угерське ПСГ має 
значний потенціал стати важливим європейським 
вузлом, через який газ транспортуватиметься до 
Європейського Союзу та у зворотному напрям-
ку. Воно відіграватиме важливу роль у постачан-
ні газу на всій території України, завдяки точкам 
газового інтерконекту з Польщею (потужністю 
1,5 млрд куб. м газу на рік), Угорщиною (до 5,5 млрд 
куб. м газу на рік) і Словаччиною (до 15 млрд куб. 
м газу на рік)4.

Зважаючи на те, що місткість цього газосхо-
вища дає змогу зберігати значні обсяги газу, а 

2   Підземні сховища газу, utg.ua, http://utg.ua/en/utg/gas-transportation-
system/underground-gas-storage.html, дата доступу: 8 жовтня 2016 
року. 

3   Pyotr Vorobyov, “Ukraine’s Gas Transmission System: Problems and 
Prospects”, strategic-culture.org, 2 липня 2015 року, http://www.
strategic-culture.org/news/2015/07/02/ukraine-gas-transmission-
system-problems-and-prospects.html 

4   “Ukraine’s Gas Sector Reform: A Future Win-Win for Ukraine and Europe“, 
аналітична записка DiXi Group, 10 травня 2016 року, http://dixigroup.
org/eng/publications/ukraines-gas-sector-reform-a-future-win-win-
for-ukraine-and-europe/ 

http://utg.ua/en/utg/gas-transportation-system/underground-gas-storage.html
http://utg.ua/en/utg/gas-transportation-system/underground-gas-storage.html
http://www.strategic-culture.org/news/2015/07/02/ukraine-gas-transmission-system-problems-and-prospects.html
http://www.strategic-culture.org/news/2015/07/02/ukraine-gas-transmission-system-problems-and-prospects.html
http://www.strategic-culture.org/news/2015/07/02/ukraine-gas-transmission-system-problems-and-prospects.html
http://dixigroup.org/eng/publications/ukraines-gas-sector-reform-a-future-win-win-for-ukraine-and-europe/
http://dixigroup.org/eng/publications/ukraines-gas-sector-reform-a-future-win-win-for-ukraine-and-europe/
http://dixigroup.org/eng/publications/ukraines-gas-sector-reform-a-future-win-win-for-ukraine-and-europe/
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інші сховища газу в Україні повністю не запо-
внені навіть у зимовий період, фізичний хаб 
матиме перевагу над віртуальним, оскільки 
останньому доведеться мати справу зі склад-
ними адміністративними нормами, які діють на 
значній території. Створення віртуального хабу 
також є недоцільним з огляду на те, що Україні 
не потрібні точки входу/виходу газу на півночі 
та сході (у Росії та Білорусі домінує «Газпром»), 
оскільки газовий ринок орієнтуватиметься на 
західний напрямок.

Інші чотири газосховища, розташовані в Західній 
Україні, використовуватимуться переважно для 
задоволення внутрішнього попиту, особливо під 
час опалювального сезону. Вони також можуть 
використовуватися як сховища «останньої надії» 
у виключних випадках, якщо того вимагатиме 
внутрішній попит на газ в Україні. Поки що роботі 
трубопроводів у областях, яка наразі є осеред-
ками військових дій, нічого не перешкоджає. На-
вряд чи проросійські сепаратисти атакуватимуть 
ці трубопроводи. Зважаючи на зацікавленість 

Росії у збереженні безпечного та безперешкод-
ного постачання газу до Європи, такі дії не спо-
добалися б Москві. Однак у цьому нестабільному 
регіоні не можна повністю виключати такої мож-
ливості.  

Новий газовий хаб може функціонувати подібно 
до Henry Hub у США: він працюватиме як фізич-
ний хаб у точці фізичного інтерконекту кількох 
магістральних газопроводів, де покупцям до-
зволено купувати газ. У зв’язку з цим необхідно 
побудувати нову систему трубопроводів, щоб 
забезпечити сполучуваність між магістральними 
трубопроводами та трубопроводами для розпо-
ділу газу після укладення угод. Завдяки наявності 
291 свердловини Більче-Волицького покладу та 
50 свердловин Угерського покладу5, Більче-Во-
лицько-Угерське ПСГ має відмінні потужності для 
інтерконекту. У разі значної диверсифікації по-
ставок газу його потужностей вистачить для роз-
міщення газу різного походження. Будівництво 

5  Н. Притула, Р. Боровий, М. Притула, О. Химко. Математична модель 
Більче-Волицького підземного сховища газу, 2010, http://www.nbuv.
gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Komp-nauky/2010_686/27.pdf 

БАЛАНС ГАЗУ В УКРАЇНСЬКИХ ГАЗОВИХ СХОВИЩАХ* 

 * Джерело: http://naftogaz-europe.com/article/en/englstorage

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Komp-nauky/2010_686/27.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Komp-nauky/2010_686/27.pdf
http://naftogaz-europe.com/article/en/englstorage
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додаткових об’єктів для забезпечення інтерко-
некту може вимагати значних капіталовкладень, 
однак це сприятиме значному зниженню обсягів 
закупівлі газу.

Газовий хаб повинен мати достатню кількість 
компресорних станцій, щоб забезпечити тран-
спортування газу, придбаного українськими по-
стачальниками, в будь-який регіон країни. Оскіль-
ки газовий хаб розрахований на внутрішній 
ринок і країни Європейського Союзу, необхідно 
забезпечити достатню пропускну здатність тру-
бопроводів для транспортування газу у східному 
та західному напрямках. У зв’язку з цим бажано 
використовувати трубопроводи, які дозволяють 
поставки в обох напрямках. Слід підкреслити важ-
ливість підтримання газопроводів і ПСГ в Україні у 
належному стані. «Укртрансгаз» разом із органом, 
що управлятиме новим газовим хабом, повинні 
гарантувати належне технічне обслуговування 
газопроводів і сховищ та регулярну перевірку на 
наявність потенційних дефектів. Будь-які перебої 
із закачуванням і відбором газу негативно впли-
ватимуть на торгівлю і підриватимуть довіру трей-
дерів до українського ринку газу.

5.  Розробка мережевого кодексу для 
нового газового хабу

Для нового газового хабу необхідно розробити 
Мережевий кодекс, який буде застосовуватися 
тільки на території хабу. Цей кодекс має містити 
всі необхідні положення щодо транспортуван-
ня газу відповідно до Закону України «Про ринок 
природного газу», зокрема положення щодо не-
дискримінаційного доступу до місцевої мере-
жі трубопроводів і положення, які відповідають 
нормам Третього енергетичного пакета ЄС щодо 
балансування обсягів газу в підземних сховищах. 
Цей кодекс також має визначати орган нагляду, 
відповідальний за належне управління мережею. 
Бажано, щоб цей орган був незалежним від «На-
фтогазу» (в ідеалі він також повинен бути неза-
лежним від «Укртрансгазу», частка якого не по-
винна перевищувати 49%, щоб запобігти його 
втручанню в діяльність хабу). Якщо орган управ-
ління новим газовим хабом не буде незалежним, 
непрозорі газові потоки створюватимуть простір 
для махінацій, знижуючи довіру до хабу. Однак не 
слід відмовлятися від співпраці з «Укртрансгазом», 
оскільки хаб також буде важливим джерелом по-

стачання газу для внутрішніх потреб, і «Укртран-
сгаз» відповідатиме за транспортування газу до 
та від газового хабу.

Запаси газу в Більче-Волицько-Угерському ПСГ 
використовуватимуться для досягнення двох 
основних цілей: як джерело постачання газу для 
внутрішнього споживання та як стратегічний «за-
пас» у разі зростання попиту на газ. З цією метою, 
постанову НКРЕКП «Про затвердження Кодексу 
газотранспортної системи»6 слід доповнити но-
вими положеннями щодо співпраці з органом 
управління газовим хабом, що визначатимуть но-
вий механізм балансування між сховищами. Про-
тягом періоду зростання попиту на газ (напр., під 
час опалювального сезону), механізм балансу-
вання, незалежно від органу управління газовим 
хабом, активізуватиме закупівлі газу для внутріш-
нього споживання, щоб запобігти виникненню 
дефіциту без зриву газових угод, що вже укладені 
чи укладаються (основна ідея полягає в тому, що 
постачальники купуватимуть газ без зриву роботи 
ринку та користуватимуться газом, який зберіга-
ється в хабі, для внутрішніх потреб).

Подальші доповнення повинні бути також внесе-
ні до постанов НКРЕКП про затвердження Кодек-
су газосховищ7 та Кодексу газорозподільних сис-
тем8. Ці доповнення повинні запровадити норми 
про розділення сховищ, які використовуються га-
зовим хабом від групи Нафтогаз або майбутнього 
оператора ПСГ, оскільки новий газовий хаб буде 
являти собою нову незалежну структуру. Для 
того, щоб не перешкоджати інтересам іноземних 
клієнтів у зберіганні їх газу в Україні, нововведен-
ня мають забезпечити недискримінаційний до-
ступ третіх сторін до підземних сховищ у газово-
му хабі. Змінені постанови повинні також містити 
нові положення, пов’язані з технічними аспекта-
ми роботи газового хабу, напр. довгострокового 
і короткострокового зберігання газу, консолідації 
обсягів газу, передачі прав власності тощо.

6. Торгівля в межах газового хабу

Наразі в Україні існують дві енергетичні біржі, які 
займаються торгівлею природним газом. Товарна 
біржа «Українська енергетична біржа» («УЕБ») 

6 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15
7 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15
8 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15
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здійснює торгівлю українськими енергоносіями 
(вугілля, газ, нафта, електроенергія, біомаса)9. 
«УЕБ» була створена у 2010 році як відкритий тор-
говельний майданчик, де справедлива ринкова 
ціна встановлюється на основі реального балансу 
попиту та пропозиції з використанням приватної 
електронної системи торгів ПП БЕТС. Серед учас-
ників біржі налічується більше 360 компаній, а 
найліквіднішим ринком там вважається ринок на-
фтопродуктів. Щодо газового ринку, то за інфор-
мацією «УЕБ», він не є ліквідним в Україні.

Однією із проблем на газовому ринку для іно-
земних трейдерів є проблема із розрахунками, а 
також заброньованими потужностями ГТС. На-
разі це є одна з найбільш ґрунтовних перепон на 
шляху до розширення кількості газових трейдерів 
на українському ринку.  Також, до перепон можна 
віднести і проблему з документообігом, оскіль-
ки і досі не відбулося переходу на систему EDI 
(Electronic data interchange), що значно спростило 
б доступ на ринок міжнародним трейдерам, котрі 
звикли працювати із цією системою. Незважаючи 
на ці проблеми, представники біржі зацікавлені у 
створені в Україні газового хабу та висловили го-
товність до участі в роботі 10. 

Крім того, функціонує Українська газова біржа 
(УГБ), створена українським інвестиційним банком 
Dragon Capital, яка розпочала торгівлю газовими 
ф’ючерсами 4 серпня 2014 року. Однак веб-сайт 

9 Веб-сайт «УЕБ»: https://www.ueex.com.ua/eng/ueex/ 
10 Інтерв’ю з представниками «УЕБ»

Української газової біржі не містить докладної ін-
формації про торгівлю11.

На думку авторів цього аналітичного звіту, угоди, 
укладені в межах нового газового хабу, доцільно 
індексувати до існуючих бірж. Вказана прив’язка 
матиме такі переваги: 1) відпаде потреба у ство-
ренні нової біржі для торгівлі в межах газового 
хабу; 2) існують усталені біржі з хорошою репу-
тацію, 3) немає потреби в додатковому створенні 
інтернет-платформ для торгівлі. Однак бажано 
розробити документ, подібний до Мережевого 
кодексу, для регулювання короткострокових угод, 
укладених у межах газового хабу. Такий документ 
повинен містити всі необхідні положення для на-
лежної роботи газового хабу в системі біржі, а та-
кож усі необхідні процедури та інформацію для 
трейдерів, зокрема, щодо підтвердження купівлі, 
виставлення рахунків і оплати, ціноутворення, ро-
зірвання контрактів, обов’язків, гарантій і форс-
мажорних обставин.

11 Веб-сайт УГБ: http://www.ugx.com.ua/ 

https://www.ueex.com.ua/eng/ueex/
http://www.ugx.com.ua/
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Крім того, у структурі біржі має бути створено спе-
ціальний кліринговий центр, який співпрацюва-
тиме з органом управління новим газовим хабом 
з питань балансування обсягів газу. Біржа має 
також розробити типові контракти купівлі-про-
дажу газу для торгівлі на спотовому ринку разом 
із ф’ючерсами з визначеною датою поставки. 

Таким чином, біржова торгівля в межах газово-
го хабу має важливе значення для лібералізації 
українського газового ринку: це не тільки підви-
щить прозорість українського газового сектора, 
але й забезпечить ліквідність, необхідну для тор-
гівлі газом.
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ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ 
ГАЗОВОГО ХАБУ
1.  Вимоги законодавства щодо 

відокремлення оператора ГТС  
досі не виконані

Україна здійснила значний крок уперед, прийняв-
ши Закон № 2250 «Про ринок природного газу». 
Він був прийнятий Верховною Радою 9 квітня 
2015 року, підписаний Президентом 5 травня 2015 
року, а більшість положень були введені в дію з 1 
жовтня 2015 року. Ще до початку 2016 року було 
прийнято 50 підзаконних актів на виконання За-
кону «Про ринок природного газу»1. Основна мета 
Закону досить чітка — лібералізувати український 
ринок газу, де раніше повністю домінував «На-
фтогаз» і облгази, і гармонізувати його з чинним 
європейським законодавством у галузі енергети-
ки, щоб сприяти подальшій інтеграції України до 
ЄС. Відповідно, він розроблений з урахуванням 
положень директив ЄС щодо функціонування 
внутрішнього ринку природного газу та умов до-
ступу до газотранспортних мереж. Закон перед-
бачає відокремлення оператора ГТС, встановлює 

1  “Ukraine’s Gas Sector Reform: A Future Win-Win for Ukraine and Europe“, 
аналітична записка DiXi Group, с. 3.

основи управління та регулювання газового рин-
ку, недискримінаційний доступ третіх осіб до га-
зотранспортної мережі, принципи ціноутворення 
та забезпечення енергетичної безпеки2. Серед 
іншого, Закон створює сприятливі правові умо-
ви залучення іноземних інвесторів до діяльності 
оператора, а також встановлює жорсткі вимоги, 
щоб вказана роль не дісталася російським компа-
ніям.

Закон не визначає конкретних заходів для від-
окремлення функцій з постачання і транспорту-
вання газу в Україні. Замість цього, пропонува-
лися два варіанти такого відокремлення: 1) відо-
кремлення за структурою власності (OU) — вироб-
никам і постачальникам забороняється володіти 
більшістю акцій мереж магістральних газопрово-
дів і навпаки (згідно із законом, відокремлення за 
структурою власності застосовуватиметься за за-
мовчуванням); і 2) залучення незалежного опера-
тора системи (ISO) — українська ГТС залишиться 

2  Текст Закону України «Про ринок природного газу» англійською мо-
вою див. за посиланням: http://www.naftogaz.com/files/Information/
Ukraine%60s%20Natural%20Gas%20Market%20Law_engl.pdf 

http://www.naftogaz.com/files/Information/Ukraine%60s Natural Gas Market Law_engl.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Information/Ukraine%60s Natural Gas Market Law_engl.pdf
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у власності «Нафтогазу», однак нею управлятиме 
третя сторона, незалежна від «Нафтогазу»3. Лише 
1 липня 2016 року Кабінет Міністрів України опри-
люднив Постанову № 496, що затвердила модель 
OU зі спеціальним застереженням щодо розмеж-
ування повноважень двох міністерств, оскільки 
законодавством забороняється відчуження ГТС з 
державної власності 4. Перед оприлюдненням від-
повідна постанова пройшла перевірку в Секрета-
ріаті Енергетичного Співтовариства5. Розділення 
структури власності здійснюється відповідно до 
положень Директиви 2009/73/ЕС:

«Відповідно до моделі відокремлення за структу-
рою власності, щоб гарантувати повну незалеж-
ність роботи мережі від постачання та видобутку 
і запобігти обміну конфіденційною інформацією, 
одна й та сама особа не повинна бути членом 
правління оператора системи транспортування 
чи самої системи транспортування і підприємства, 
що здійснює будь-яку діяльність з видобування 
або постачання. З цієї ж причини одна й та сама 
особа не повинна призначати членів правління 
оператора системи транспортування чи самої 
системи транспортування, і в той же час здійсню-
вати контроль або будь-які інші права щодо під-
приємства з видобування або постачання»6.

Практичне впровадження обраної моделі зна-
чною мірою ускладнюється арбітражним спором 
між «Нафтогазом» і «Газпромом», оскільки умови 
та порядок виконання чинного газового контрак-
ту виступають предметом спору між сторонами. 
Незважаючи на це, і Секретаріат Енергетичного 
Співтовариства, і український уряд визначили на-
лежні заходи в рамках моделі відокремлення. Од-
нак Міністерство економічного розвитку та торгів-
лі України здійснило суперечливий крок, без по-
переднього обговорення підпорядкувавши собі 

3   Модель залучення незалежного оператора з транспортування 
(Independent Transmission Operator), який може перебувати у влас-
ності груп енергетичних компаній, однак повинен мати статус юри-
дичної особи, у Законі не згадувалася.

4  Неофіційний переклад тексту постанови англійською мовою див. за 
посиланням: http://www.naftogaz.com/files/official_documents/CMU-
unbundling-resolution-No496-ukr-eng.pdf. 

5  Текст відповідного огляду див. за посиланням: https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4140379/32675252
E16C57A6E053C92FA8C0B902.pdf. 

6  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:009
4:0136:en:PDF 

«Укртрансгаз», що є прямим порушенням правил 
Третього енергетичного пакету, оскільки в тако-
му разі і «Нафтогаз», і «Укртрансгаз» опинилися 
би під контролем одного міністерства, що супер-
ечить принципу розділення. Як виявилося, це рі-
шення було пов’язано з тендером на 4 млрд грн, 
від якого міг виграти скандальний бізнесмен Кос-
тянтин Григоришин7.

Енергетичне Співтовариство разом з іншими за-
цікавленими особами та донорами висловили 
своє незадоволення відповідним наказом. Чин-
ний Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
пообіцяв особисто владнати ситуацію та підтвер-
див намір провести повне вертикальне розділен-
ня українського ОГС. Зрештою відголоском вказа-
ного рішення стало безпрецедентне підпорядку-
вання «Нафтогазу» Кабінету Міністрів.

Крім того, 22 вересня 2016 року Верховна Рада 
нарешті прийняла довгоочікуваний Закон № 1540 
«Про Національну комісію, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики і комунальних послуг». 
Основна мета цього Закону цілком зрозуміла — 
створення незалежного державного регулятора 
для здійснення моніторингу та контролю у сфері 
енергетики та комунальних послуг. Цей орган від-
повідатиме за забезпечення справедливої кон-
куренції на енергетичних ринках і належну реа-
лізацію реформ у сфері енергетики. Члени Комісії 
обиратимуться спеціально створеною Конкурс-
ною комісією у складі 5 осіб (2 члени признача-
ються Президентом України, 2 — Парламентом і 
1 — Урядом за поданням Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості)8. 

Незважаючи на те, що український ринок газу на-
разі перебуває на стадії переходу до лібераліза-
ції, попереду ще довгий і, як вказувалося вище, 
тернистий шлях. Законодавство про ринок газу 
в Україні досі залежить від політичних і економіч-
них гравців, зацікавлених в отриманні особистих 

7  ”ANALYSIS OF SITUATION OCCURRED WITH REGARD TO THE MINISTRY 
OF ECONOMY’S DECISION TO AMEND THE CHARTER OF NJSC “NAFTOGAZ 
OF UKRAINE” RELATING TO THE CONTROL OVER PJSC “UKRTRANSGAZ”, 
Dixi Group, 16 вересня 2016 року, http://www.slideshare.net/uaenergy/
dixi-groups-comment-regarding-the-situation-with-ukrtrasgaz. 

8  ”Ukraine: Law on Energy Regulator Finally Adopted”, cms-lawnow.com, 
7 жовтня 2016 року, http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2016/10/
ukraine-law-on-energy-regulator-finally-adopted 

http://www.naftogaz.com/files/official_documents/CMU-unbundling-resolution-No496-ukr-eng.pdf
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/CMU-unbundling-resolution-No496-ukr-eng.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4140379/32675252E16C57A6E053C92FA8C0B902.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4140379/32675252E16C57A6E053C92FA8C0B902.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4140379/32675252E16C57A6E053C92FA8C0B902.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF
http://www.slideshare.net/uaenergy/dixi-groups-comment-regarding-the-situation-with-ukrtrasgaz
http://www.slideshare.net/uaenergy/dixi-groups-comment-regarding-the-situation-with-ukrtrasgaz
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2016/10/ukraine-law-on-energy-regulator-finally-adopted
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2016/10/ukraine-law-on-energy-regulator-finally-adopted
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вигід від лібералізації. Хоча прийняття вказаних 
вище законів стало значним кроком, однак лише 
їх успішне виконання та обмеження особистих 
інтересів дадуть змогу створити повністю лібе-
ралізований ринок із високим рівнем прозорос-
ті, без якого про довіру трейдерів — і, відповідно, 
реалізацію проекту будівництва нового газового 
хабу — не може йти мови. У зв’язку з цим уповно-
важеним міністерствам і органам влади слід при-
скорити реалізацію цього проекту та забезпечити 
максимально високий ступінь прозорості.

2.  «Північний потік-2» і «Турецький 
потік» можуть становити загрозу  
для української ГТС

Росія продовжує пошук способів диверсифікації 
шляхів постачання газу в обхід території України, 
щоб гарантувати поставки газу на європейський 
ринок. Бажання оминути Україну зумовлене ви-
ключно політичними інтересами та не має жодно-
го економічного підґрунтя. Росія хоче позбавити 
Україну можливості впливати на транзит росій-
ського газу через її територію, щоб остання втра-
тила прибуток від транспортування газу і, відпо-

відно, політичний вплив. Щоб замаскувати полі-
тичні мотиви, які стоять за таким рішенням, Росія 
апелює до прогнозів щодо зростання попиту на 
газ у Європі9. Однак унаслідок підвищення обсягів 
використання відновлюваних джерел енергії ре-
альне зростання попиту на газ у Європі залиша-
ється під питанням.

Одним з основних російських проектів диверси-
фікації поставок газу був газопровід «Південний 
потік». Він мав пролягати по дну Чорного моря 
до Болгарії та забезпечувати газом увесь Бал-
канський регіон. Однак проект не був схвалений 
Європейським Союзом, на думку якого, будівни-
цтво згаданого трубопроводу призвело би до 
зміцнення монопольного становища Росії в регі-
оні. Реалізація проекту була призупинена у 2014 
році на підставі порушення європейського зако-
нодавства у секторі енергетики. Після невдачі з 
«Південним потоком» Росія започаткувала ряд 
інших проектів, покликаних переспрямувати по-
ставки газу, незважаючи на те, що найкоротший 
шлях пролягає через трубопроводи, які постача-

9   Марія Мельник. OPAL розбрату. Навіщо Євросоюз підіграв антиукра-
їнським планам «Газпрому», Європейська правда, 4 листопада 2016 
року, http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/4/7056945/ 

*Джерело: http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/nord-stream2/

«ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2»* 

http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/nord-stream2/
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ють газ у Центральну Європу. «Газпром» зробив 
ставку на два проекти: «Північний потік-2» і «Ту-
рецький потік».

Наявний газопровід «Північний потік-1» з пропус-
кною здатністю 55 млрд кубометрів на рік бере 
початок у російському місті Виборг на фінському 
кордоні, пролягає через Балтійське море та за-
кінчується у Грайфсвальді (північна Німеччина). 
«Північний потік-2» дублюватиме «Північний по-
тік-1» задля збільшення пропускної здатності до 
110 млрд кубометрів. За проектом «Північний по-
тік-2» стоїть політичний намір припинити транзит 
російського газу через територію України та ви-
користовувати Німеччину в ролі основного пункту 
для подальшого розподілу російського газу в Цен-
тральній Європі. Незважаючи на підтримку про-
екту кількома європейськими країнами (особли-
во Німеччиною), заступник комісара ЄС з питань 
енергетики Марош Шефчович висловив своє не-
задоволення проектом. На його думку, будівни-

цтво «Північного потоку-2» суперечитиме прин-
ципам диверсифікації постачання газу в Європі, 
які згадуються у Третьому енергетичному пакеті10.

Позиція Європейської Комісії стала ще більш 
непевною після прийняття комісаром ЄС з пи-
тань конкуренції Маргрет Вестагер рішення до-
зволити «Газпрому» використовувати більше 
потужностей прилеглого трубопроводу ОPAL, 
необхідних для постачання газу в Німеччину 
та Центральну Європу11 (до сьогоднішнього дня 
«Північний потік-1» використовує тільки трохи 
більше половини своїх потужностей12). Навряд 

10  Georgi Gotev, ”Sefcovic embarks on third trilateral gas talks on Ukraine”, 
euractiv.com, 31 серпня 2016 року, https://www.euractiv.com/section/
energy/news/sefcovic-embarks-on-third-trilateral-gas-talks-on-
ukraine/ 

11  Rachelle Toplensky, Jack Farchy, Henry Foy, ”Gazprom and Brussels agree 
to settle long-running dispute”, ft.com, 26 жовтня 2016 року, https://
www.ft.com/content/9467b568-9b85-11e6-8f9b-70e3cabccfae 

12  ”Estonia, 7 other countries send letter to Juncker on Nord Stream 2”, 
news-postimees.ee, 17 березня 2016 року, http://news.postimees.
ee/3622797/estonia-7-other-countries-send-letter-to-juncker-on-nord-
stream-2 

    *Джерело: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/turk-stream/

«ТУРЕЦЬКИЙ ПОТІК»*

https://www.ft.com/content/9467b568-9b85-11e6-8f9b-70e3cabccfae
https://www.ft.com/content/9467b568-9b85-11e6-8f9b-70e3cabccfae
http://news.postimees.ee/3622797/estonia-7-other-countries-send-letter-to-juncker-on-nord-stream-2
http://news.postimees.ee/3622797/estonia-7-other-countries-send-letter-to-juncker-on-nord-stream-2
http://news.postimees.ee/3622797/estonia-7-other-countries-send-letter-to-juncker-on-nord-stream-2
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чи проект «Північний потік-2» буде реалізова-
ний, однак згадане рішення стало приводом для 
сумнівів щодо готовності Єврокомісії захищати 
енергетичну безпеку України.

Очікується, що країни Центральної Європи оскар-
жать рішення щодо трубопроводу OPAL, який є 
продовженням «Північного потоку-1». Зокрема, 
Словаччина, Угорщина та Польща виступатимуть 
за продовження транзиту російського газу через 
їхню територію задля збереження прибутку від 
плати за транзит. Вони, ймовірно, оскаржувати-
муть будь-які рішення Єврокомісії на користь бу-
дівництва «Північного потоку-2». Крім того, поль-
ський регулятор завдав серйозного удару по реа-
лізації проекту «Північний потік-2», стверджуючи, 
що будівництво нового трубопроводу суперечить 
польському конкурентному законодавству13.

Попри все, поставки газу через територію Укра-
їни продовжуватимуться. Ряд центральноєвро-
пейських країн мають довгострокові контракти з 
«Газпромом», укладені на умовах «транспортуй 
або плати» (Словаччина — до 2028 року і Польща 
— до 2022 року), тому перебої з поставками за-
надто дорого обійдуться «Газпрому»14. Відповід-
но, можна стверджувати, що незважаючи на за-
яви «Газпрому» про відмову від транспортування 
газу через територію України, транзит газу продо-
вжуватиметься, хоча, можливо, у менших обсягах.

Газопровід «Турецький потік» покликаний замінити 
скасований проект «Південний потік»: трубопро-
води «Південного потоку» прокладатимуться не до 
Болгарії, а до Туреччини, яка не входить до Євро-
пейського Союзу. Потім російський газ транспорту-
ватиметься з Туреччини до балканських країн через 
Грецію. Проект був заявлений Президентом РФ Во-
лодимиром Путіним 1 грудня 2014 року, однак він був 
тимчасово призупинений у зв’язку з катастрофою 
російського літака, збитого на території Туреччини 
в листопаді 2015 року. Реалізацію проекту було від-
новлено 10 жовтня 2016 року15.

13  Henry Foy, Jack Farchy, “Nord Stream 2 pipeline risks delays due to 
Polish hurdle”, ft.com, 28 липня 2016 року, https://www.ft.com/content/
e2cf7602-5411-11e6-befd-2fc0c26b3c60 

14  Ladka Bauerova, “Gas-Tranit Deal Shows Cost to Russia of Bypassing 
Ukraine”, bloomberg.com, 5 червня 2015 року, http://www.bloomberg.
com/news/articles/2015-06-05/slovak-gas-transit-deal-shows-
bypassing-ukraine-will-cost-russia 

15  Andrew Ward and Laura Pitel, “Russia and Turkey agree gas pipeline deal”, 
ft.com, 10 жовтня 2016 року, https://www.ft.com/content/52c05b6e-
8f1f-11e6-a72e-b428cb934b78 

«Турецький потік» не має на меті повністю обійти 
територію України: цільові країни розташовані в 
Балканському регіоні, а не в Центральній і Східній 
Європі, що є ключовим ринком для «Газпрому». 
Однак проект передбачає «запасний вихід» для 
«Газпрому»: пропускна здатність «Турецького по-
току» після завершення будівництва становитиме 
60 млрд кубометрів, що у разі потреби дозволить 
«Газпрому» дістатися до ринку газу в Централь-
ній та Східній Європі в обхід України. Крім того, 
після будівництва «Турецького потоку» Україна 
втратить потоки газу через трубопроводи «Ана-
ньїв-Тирасполь-Ізмаїл» і «Шебелинка-Ізмаїл» (за-
гальною потужністю 26 млрд кубометрів), які по-
стачають газ до Румунії, Болгарії, Греції, Туреччи-
ни та Македонії. Єврокомісія ще не винесла свого 
рішення щодо «Турецького потоку», оскільки досі 
вивчає матеріали справи16.

Таким чином, «Турецький потік» становить не-
пряму загрозу для енергетичної безпеки України 
порівняно з «Північним потоком-2», який є пря-
мою загрозою. Однак якщо «Північний потік-2» 
усе ж буде побудовано, роль України в системі 
транзиту газу буде мінімізовано. Таким чином, 
Україна повинна протистояти будівництву «Пів-
нічного потоку-2» і «Турецького потоку», якщо 
вона бажає зберегти довгострокову енергетич-
ну безпеку і транзит російського газу через свою 
територію як важливу умову для функціонування 
газового хабу.

Створення газового хабу не означає повної від-
мови від використання газу російського похо-
дження в Україні, але це значно обмежить вплив 
Росії на українську енергетику. Однак, щоб забез-
печити формування ціни на газ у рамках нового 
хабу на основі співвідношення між пропозицією 
та попитом, Україні доведеться вести переговори 
з Російською Федерацією, оскільки в разі відсут-
ності транзиту російського газу рівень конкурен-
ції знизиться, що негативно вплине на проект 
будівництва газового хабу. Очікується, що пере-
говори між Росією та Україною будуть непрости-
ми, особливо у зв’язку з анексією Криму та війною 
на Донбасі. Україна може вирішити цю проблему 
двома шляхами: 1) переконати ЄС змусити «Газп-

16  Kostis Geropoulos, “Šefčovič : EU wants Russia’s Gazprom, Ukraine’s 
Naftogaz to honour winter protocol“, neweuope.eu, 1 листопада 2016 
року, https://www.neweurope.eu/article/sefcovic-eu-wants-russias-
gazprom-ukraines-naftogaz-honour-winter-protocol/ 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-05/slovak-gas-transit-deal-shows-bypassing-ukraine-will-cost-russia
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-05/slovak-gas-transit-deal-shows-bypassing-ukraine-will-cost-russia
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-05/slovak-gas-transit-deal-shows-bypassing-ukraine-will-cost-russia
https://www.ft.com/content/52c05b6e-8f1f-11e6-a72e-b428cb934b78
https://www.ft.com/content/52c05b6e-8f1f-11e6-a72e-b428cb934b78
https://www.neweurope.eu/article/sefcovic-eu-wants-russias-gazprom-ukraines-naftogaz-honour-winter-protocol/
https://www.neweurope.eu/article/sefcovic-eu-wants-russias-gazprom-ukraines-naftogaz-honour-winter-protocol/
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ром» продавати свій газ на східному кордоні Укра-
їни — у такому разі переговори з «Газпромом» 
щодо використання його газу в новому газовому 
хабі не знадобляться; 2) розпочати перегово-
ри з німецькими посадовцями та бізнесменами, 
оскільки модернізація української ГТС обійдеться 
дешевше, ніж будівництво нового газопроводу.

3.  Газові сховища неприбуткові за 
поточних ринкових умов

Наявність сховища газу в Україні матиме важливе 
значення для лібералізації ринку газу та створен-
ня газового хабу. Українські газосховища мають 
обсяг близько 32 млрд кубометрів і можуть бути 
модернізовані, аби вміщувати до 50 млрд кубо-
метрів17. Крім того, пропускна здатність ГТС під 
управлінням «Укртрансгазу» становить 140 млрд 
кубометрів на рік18.

Однак перспектива створення ліквідного ринку 
зберігання газу в Україні видається туманною як 
на макро-, так і на мікроекономічному рівні. На 
макроекономічному рівні попит на газ у Європі 
знижується. Хоча колись зберігання газу в Євро-
пі було досить прибутковим бізнесом, в останні 
роки в різних регіонах Європи було інвестовано 
значні ресурси в газосховища, тому наразі таких 
об’єктів забагато. Через надлишок постачання 
газу в Європі значно звузилися спреди між літні-
ми та зимовими цінами на газ, що істотно знизило 
попит на послуги зберігання газу19. Найближчі до 
України держави-члени ЄС — країни Центральної 
Європи (Угорщина, Словаччина, Чеська Республі-
ка і Австрія) наразі володіють достатньою кіль-
кістю власних сховищ газу. Ці країни розташова-
ні поблизу Німеччини, яка займає друге місце за 
місткістю сховищ газу після України. Росія також 
є проблемою: голова «Газпрому» Олексій Міллер 
заявив, що після одного інциденту Росія більше 
ніколи не користуватиметься послугами україн-
ських газосховищ20. Хоча з приводу обґрунтова-

17  Віталій Рибак. Алан Райлі: «Україна може стати головним посередни-
ком у зберіганні газу для Центрально-Східної Європи», ukrainianweek.
com, 14 березня 2016 року, http://ukrainianweek.com/World/160497 

18  http://utg.ua/en/utg/gas-transportation-system/characteristic.html, 
дата доступу — 14 жовтня 2016 року.

19  Аналіз варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», Світо-
вий банк, 9 лютого 2016 року, с. 95.  http://documents.worldbank.
org/curated/pt/928071468185344153/Analysis-of-the-restructuring-
options-of-NJSC-Naftogaz 

20  “Gazprom tries to discourage Europe to use Ukrainian underground 
gas storage facilities”, europeandialogue.eu, 3 липня 2013 року, http://
www.eurodialogue.eu/Gazprom-Tries-to-Discourage-Europe-to-Use-

ності його заяв виникають сумніви, відсутність ро-
сійського газу може стати потенційною загрозою 
для українського газового хабу, який потребува-
тиме значних обсягів газу.

На мікроекономічному рівні, як уже згадувалося, 
щоб гарантувати прозоре, надійне та ефективне 
транспортування газу через територію України, 
необхідно провести відокремлення оператора 
ГТС. Українські сховища використовують тільки 
незначну частину своїх технічних потужностей, 
що робить їх неприбутковими та може призвес-
ти до закриття окремих об’єктів. Крім того, Укра-
їні бракує ПСГ швидкого циклу, оскільки процес 
закачування та відбору газу технічно складний і 
затратний. Щоб підвищити рентабельність сво-
їх газосховищ, «Укртрансгаз» підняв тарифи на 
вхід газу з інших країн. Однак цей крок не підви-
щив прибутковості сховищ і відвернув окремих 
потенційних інвесторів від резервування їхніх 
потужностей21. Крім того, загальною претензією 
до України була та, що – незважаючи на встанов-
лення тарифів на вхід газу з інших країн – відсут-
ні тарифи на вихід газу, що шкодить інтересам 
інвесторів в українські ПСГ22. Зважаючи на до-
статньо високі вхідні тарифи, після будівництва 
нового газового хабу рекомендується знизити 
тарифи на вхід і вихід, щоб підвищити конкурен-
тоспроможність української ГТС і привабити но-
вих покупців.

Українські ПСГ не мають жодних переваг у по-
рівнянні з європейськими конкурентами, однак 
завдяки зниженню ринкових цін на зберігання 
газу, запровадженню прозорих правил транспор-
тування та диверсифікації поставок газу, вони 
можуть стати більш привабливими для учасників 
енергетичного ринку. Крім того, згідно із заявою 
заступника комісара ЄС з питань енергетики Ма-
роша Шефчовича, українські сховища газу віді-
граватимуть важливу роль у процесі інтеграції 
України до Енергетичного Співтовариства.

Незважаючи на похмурі прогнози для ПСГ у Євро-
пі в короткостроковій перспективі, згідно з дослі-

Ukrainian-Underground-Gas-Storage-Facilities 
21  Аналіз варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», Світовий 

банк, 9 лютого 2016 року, с. 98. 
22  “EU shippers avoid Ukrainian gas storage as no exit tariffs set“, 

icis.com, 19 липня 2015 року, http://www.icis.com/resources/
news/2016/07/19/10017297/eu-shippers-avoid-ukrainian-gas-storage-
as-no-exit-tariffs-set/ 
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http://www.eurodialogue.eu/Gazprom-Tries-to-Discourage-Europe-to-Use-Ukrainian-Underground-Gas-Storage-Facilities
http://www.icis.com/resources/news/2016/07/19/10017297/eu-shippers-avoid-ukrainian-gas-storage-as-no-exit-tariffs-set/
http://www.icis.com/resources/news/2016/07/19/10017297/eu-shippers-avoid-ukrainian-gas-storage-as-no-exit-tariffs-set/
http://www.icis.com/resources/news/2016/07/19/10017297/eu-shippers-avoid-ukrainian-gas-storage-as-no-exit-tariffs-set/
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дженням компанії «Нафтогазбудінформатика», 
середньострокова перспектива у сфері збері-
гання газу виглядає позитивно на обнадійливо 
(Пол Бєнявскі, експерт компанії Zechstein Energy 
Storage, стверджує, що через 5 років взагалі буде 
спостерігатися дефіцит газосховищ23). Якщо Укра-
їна планує заробляти на своїх ПСГ, створення 
рентабельного газового хабу сприятиме прива-
бленню покупців.

Таким чином, Україні все одно потрібно шукати 
нові можливості використання сховищ газу, і тут 
є декілька варіантів. Україна може скористатися 
дефіцитом сховищ у сусідніх країнах (Польща, 
Румунія) або навіть у таких віддалених країнах як 
Туреччина24. Ще одним варіантом є будівництво 
терміналів для регазифікації СПГ в Чорному морі, 
щоб зберігати газ для іноземних виробників СПГ, 
зокрема для США.

4.  Можливості диверсифікації поставок 
газу залишаються обмеженими

Проект трубопроводу Nabucco із пропускною 
здатністю 31 млрд кубометрів, що мав з’єднати 
Каспійський регіон із Центральною Європою че-
рез Туреччину та Балкани, у якому могла б узяти 
участь Україна, був призупинений Європейською 
Комісією. У 2005 році в України з’явилася надія 
диверсифікувати поставки газу завдяки проекту 
«Білий потік». Цей проект передбачав транспор-
тування азербайджанського газу підводним тру-
бопроводом із пропускною здатністю 32 млрд 
кубометрів через Грузію в Україну або Румунію. 
Незважаючи на те, що Єврокомісія призначила 
проведення техніко-економічного аналізу, з того 
часу не були вжиті масштабні заходи з реалізації 
проекту.

Розвиток виробництва скрапленого природного 
газу (СПГ) значною мірою вплинув на диверси-
фікацію поставок газу в Україні. Із появою до-
ступного СПГ світовий ринок газу дійсно став 
«світовим», оскільки СПГ можна транспортувати, 

23  Алла Еременко, Леонид Униговский, Евгений Андрианов. Нужны 
ли европейцам украинские подземные хранилища газа?, gazeta.
zn.ua, 20 листопада 2015 року, http://gazeta.zn.ua/energy_market/
nuzhny-li-evropeycam-ukrainskie-podzemnye-hranilischa-gaza-analiz-
potencialnoy-potrebnosti-evrosoyuza-v-phg-ukrainy-_.html 

24  “Ukrainian envoy: Natural gas storage at Turkey’s disposal“, 
dailysabah.com, 16 травня 2016 року, http://www.dailysabah.com/
energy/2016/05/17/ukrainian-envoy-natural-gas-storage-at-turkeys-
disposal 

як сиру нафту, до будь-якої країни, де існують 
регазифікаційні термінали. Для диверсифікації 
поставок газу Україна має скористатися перева-
гами стрімкого розвитку ринку СПГ. З цією метою 
можна імпортувати СПГ, вироблений провідними 
гравцями на світовому ринку, зокрема США або 
Катаром. Однак в Україні немає регазифікацій-
них терміналів, а перспектива будівництва СПГ-
терміналу в Одесі на узбережжі Чорного моря 
виглядає досить туманною, адже Туреччина на-
вряд чи дозволить перевозити СПГ через Бос-
фор.

У зв’язку з цим, найбільш оптимальним рішен-
ням, яке дасть змогу скористатися перевагами 
СПГ, може стати використання регазифікаційних 
терміналів у Польщі та імпорт американського 
СПГ в Україну. Україна планує побудувати тру-
бопровід-інтерконектор протяжністю 99 км із 
пропускною здатністю 5 млрд кубометрів на рік 
(з перспективою модернізації до 8 млрд кубоме-
трів на рік), завдяки чому ми отримаємо доступ 
до польської ГТС і СПГ-терміналу в місті Свіно-
уйсьце25. Трубопровід зможе працювати в дво-
направленому режимі, тож якщо Україна оптимі-
зує газовий баланс і збільшить видобуток, або ж 
отримає точки передачі російського газу на схід-
ному кордоні, газ можна буде (ре)експортувати 
до Польщі.

Крім того, можна скористатися СПГ-терміналом у 
Клайпеді (Литва), збудованим у 2014 році26. Однак 
щоб доправити регазифікований СПГ в Україну, 
його доведеться транспортувати через Білорусь 
або Польщу. Оскільки білоруська ГТС перебуває 
у власності «Газпрому», цим шляхом неможли-
во скористатися без поступок у його бік (напр., 
у вигляді привабливої плати за транзит газу). З 
політичної точки зору, доцільніше скористатися 
шляхом через Польщу, хоча для цього необ-
хідно дочекатися побудови інтерконектору між 
Польщею та Литвою27.

25  “Ukraine plans to start 5 bcm/year natural gas pipeline project to 
Poland”, platts.com, 17 червня 2016 року, http://www.platts.com/latest-
news/natural-gas/kiev/ukraine-plans-to-start-5-bcmyear-natural-
gas-26473057

26  “Ukraine asks Belarus to “Explore” Lithuanian LNG Import Possibilites, “ 
naturalgasworld.com, 6 серпня 2015 року, http://www.naturalgasworld.
c o m / u k r a i n e - b e l a r u s - t o - e x p l o r e - l i t h u a n i a n - l n g - i m p o r t -
possibilities-24876 

27  “Lithuania Extends Polish Link Bid Period”, naturalgasworld.com, 8 липня 
2015 року http://www.naturalgasworld.com/lithuania-extends-polish-
link-bid-period-30497 

http://gazeta.zn.ua/energy_market/nuzhny-li-evropeycam-ukrainskie-podzemnye-hranilischa-gaza-analiz-potencialnoy-potrebnosti-evrosoyuza-v-phg-ukrainy-_.html
http://gazeta.zn.ua/energy_market/nuzhny-li-evropeycam-ukrainskie-podzemnye-hranilischa-gaza-analiz-potencialnoy-potrebnosti-evrosoyuza-v-phg-ukrainy-_.html
http://gazeta.zn.ua/energy_market/nuzhny-li-evropeycam-ukrainskie-podzemnye-hranilischa-gaza-analiz-potencialnoy-potrebnosti-evrosoyuza-v-phg-ukrainy-_.html
http://www.dailysabah.com/energy/2016/05/17/ukrainian-envoy-natural-gas-storage-at-turkeys-disposal
http://www.dailysabah.com/energy/2016/05/17/ukrainian-envoy-natural-gas-storage-at-turkeys-disposal
http://www.dailysabah.com/energy/2016/05/17/ukrainian-envoy-natural-gas-storage-at-turkeys-disposal
http://www.naturalgasworld.com/ukraine-belarus-to-explore-lithuanian-lng-import-possibilities-24876
http://www.naturalgasworld.com/ukraine-belarus-to-explore-lithuanian-lng-import-possibilities-24876
http://www.naturalgasworld.com/ukraine-belarus-to-explore-lithuanian-lng-import-possibilities-24876
http://www.naturalgasworld.com/lithuania-extends-polish-link-bid-period-30497
http://www.naturalgasworld.com/lithuania-extends-polish-link-bid-period-30497
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Хоча канал постачання СПГ із західного району 
Чорного моря частково перекритий, СПГ може 
сприяти налагодженню зв’язків України з Кас-
пійським регіоном за умови будівництва додат-
кових інфраструктурних об’єктів. Будівництво 
терміналу з регазифікації поблизу Одеси допо-
може Україні отримати вигоду від зростання об-
сягів видобутку газу на Кавказі (зокрема, у Грузії 
та Азербайджані): природний газ буде скраплю-
ватися у Грузії, а потім транспортуватиметься че-
рез Чорне море28. Це також означає, що у Грузії 
необхідно побудувати термінал для скраплення 
газу, що вимагатиме додаткових інвестицій. При 
цьому Грузія є важливим учасником проекту Пів-
денно-Кавказького газопроводу (SCP), який без-
посередньо сполучається з Трансанатолійським 
газогоном у Туреччині (TANAP), що будується. 
Поставки газу із SCP, загальна пропускна здат-
ність якого становить 25 млрд кубометрів на рік, 
значно підвищили б привабливість українсько-
грузинського СПГ-проекту. 

28  Andy Tully, “Can LNG Help Ukraine?”, oilprice.com, 16 липня 2015 року, 
http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Can-LNG-Help-
Ukraine.html

Ще одним варіантом постачання каспійського 
газу в Україну можуть стати перемовини з Туркме-
ністаном (четвертою у світі країною за запасами 
природного газу) і «Газпромом» щодо можливо-
го відновлення транспортування туркменського 
газу в Україну. Можливе будівництво підводного 
Транскаспійського газогону із пропускною здат-
ністю 30 млрд кубометрів між Туркменістаном 
і Азербайджаном полегшить доступ України до 
туркменського газу за умови паралельного бу-
дівництва СПГ-терміналу у Грузії. Будівництво 
СПГ-терміналу у грузинському місті Кулеві є час-
тиною проекту зі створення інтерконектора Азер-
байджан – Грузія – Румунія (AGRI) для постачання 
каспійського газу до Європи, однак поки що спра-
ви не зайшли далі техніко-економічного обґрун-
тування29.

Таким чином, найреалістичнішим способом за-
безпечення достатнього обсягу поставок газу та 
формування ціни на основі співвідношення між 
попитом і пропозицією в рамках запланованого 
29  http://www.roconsulboston.com/Pages/InfoPages/Commentary/

OilEmp/AzerbaijanGas09.html
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хабу може стати доступ до туркменського газу 
або поставок СПГ з Північної Європи. У зв’язку з 
цим Україні слід без вагань розпочати реалізацію 
заходів у сфері дипломатії та бізнесу.

5.  Підвищення рівня забезпеченості 
енергоносіями вимагає зниження 
внутрішнього споживання

Через радянський спадок з надлишком газу та 
відсутністю інновацій у галузі енергетики, Україна 
наразі є однією з найбільш енергоємних країн у 
світі з найнижчим рівнем енергоефективності до-
могосподарств у Європі. Частка газу в первинному 
споживанні енергії в Україні становить 31%, з яких 
тільки 3% використовується для виробництва 
електроенергії, а решта 97% використовується 
для виробництва теплової енергії. У одному з до-
сліджень стверджується, що «майже три чверті 
палива, використаного теплогенеруючими під-
приємствами та домогосподарствами з індивіду-
альною системою опалення, припадає на газ»30. 
Системи централізованого теплопостачання не 
модернізувалися ще з часів розпаду Радянсько-
го Союзу, за винятком мінімальних інвестицій в 
енергоефективність.

Протягом останніх років український ринок газу 
істотно звузився. У 2005 році обсяг використан-
ня газу в Україні становив 70–75 млрд кубометрів, 
потім він знизився до 50 млрд кубометрів у 2013 
році, 42,6 млрд кубометрів у 2014 році, 33,8 млрд 
кубометрів у 2015 році та, як очікується, падатиме 
далі31. Зниження обсягу внутрішнього споживання 
пояснюється тим, що український уряд частково 
скоротив газові субсидії32, що призвело до зрос-
тання цін для домогосподарств і падіння обсягів 
споживання. Слід також згадати анексію Криму Ро-
сійською Федерацією та воєнний конфлікт на Схо-
ді України: «Газпром» щорічно постачає 2–2,5 млрд 
кубометрів на відповідні території, частка яких у 
довоєнному споживанні газу в Україні становила 
20%33. Скорочення обсягів використання газу та-
кож пов’язане з падінням обсягів виробництва.

Що стосується тенденцій внутрішнього споживан-
ня газу в Україні, дослідники стверджують, що у разі 

30  Rozwalka & Tordengren (2016), с. 4 
31 Rozwalka & Tordengren (2016), с. 12
32 Rozwalka & Tordengren (2016), с. 35 
33 Pirani & Yafimava (2016), с. 40

початку економічного підйому в Україні у 2016-2017 
роках, на початку 2020-х років обсяг споживання 
газу зросте до 40–45 млрд кубометрів34. У зв’язку з 
цим необхідно інвестувати в підвищення енер-
гоефективності, щоб скоротити внутрішнє спожи-
вання газу та вийти на рівень самозабезпеченості, 
а також уможливити експорт газу.

Скорочення газових субсидій також допомогло 
підвищити прозорість українського газового сек-
тора, оскільки вони створювали сприятливі умови 
для політичних махінацій і тіньових контрактів35. 
Очікується, що скасування перехресного субси-
дування цін на газ для населення шляхом скоро-
чення субсидій для «Нафтогазу» стимулюватиме 
впровадження заходів з підвищення енергое-
фективності в Україні. Навіть якщо скорочення 
державних газових субсидій дасть змогу заоща-
дити газ і полегшить тягар на державний бюджет, 
сумнівно, що це реально сприятиме підвищенню 
енергоефективності. Адже поведінкові зміни у 
споживанні вже відбулися, і подальше скорочен-
ня видатків на субсидії може призвести до ситу-
ації, коли домогосподарства будуть не в змозі 
оплатити свої рахунки36.

Автори цього аналітичного звіту закликають до 
скорочення споживання газу в Україні шляхом 
впровадження заходів з підвищення енергое-
фективності, повноцінного комерційного обліку, 
використання відновлюваних джерел енергії та 
підвищення обізнаності населення щодо необ-
хідності заощадження енергоресурсів. У разі 
істотного зниження обсягів внутрішнього спо-
живання газу Україна звільниться від імпортоза-
лежності та навіть зможе експортувати газ. З цією 
метою необхідно збільшити власний видобуток 
газу, про що йтиметься далі.

6.  Необхідно збільшити власний 
видобуток газу

Збільшення власного видобутку газу до належ-
ного рівня має важливе значення з двох причин: 
Україна менше залежатиме від імпортованого 
газу, а експорт власного газу міг би забезпечити 
додаткове наповнення газового хабу. Україна має 

34 Pirani & Yafimava (2016), с. 50
35 Rozwalka & Tordengren (2016), с. 37
36  У 2015 році обсяг видобутку газу в Україні скоротився на 3%, Naftogaz.

com, 2 лютого 2016 року, http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.
nsf/0/970478E2A71A6B0FC2257F4C00580C55?OpenDocument 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/970478E2A71A6B0FC2257F4C00580C55?OpenDocument
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/970478E2A71A6B0FC2257F4C00580C55?OpenDocument
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значний потенціал для видобування газу: обсяг 
розвіданих запасів газу оцінюється у 924 млрд ку-
бометрів, а потенційні запаси становлять близько 
трлн кубометрів37. Однак протягом майже десяти-
ліття річний видобуток газу в Україні тримався на 
рівні 20 млрд кубометрів (19,9 млрд кубометрів у 
2015 році, незважаючи на анексію Криму Росій-
ською Федерацією)38. Зростанню обсягів видо-
бутку газу заважають такі фактори: зміна подат-
кового режиму у 2015 році в напрямку підвищен-
ня ренти до 55% для свердловин глибиною понад 
5 км і до 28% для свердловин глибиною до 5 км, 
що стримує іноземні інвестиції (у 2016 році від-
повідні ставки повернули до попереднього рівня 
— 29% і 14% відповідно)39, корупція та недостат-
ня прозорість енергетичних угод, коло учасників 
яких обмежується компаніями, наближеними до 
олігархів.

Щоб повністю позбутися залежності від імпор-
ту іноземного газу, навесні 2016 року на конфе-
ренції у Києві міністр енергетики та вугільної про-
мисловості Ігор Насалик пообіцяв до 2020 року 
збільшити видобуток газу до 27 млрд кубометрів 
(прогнозний обсяг використання газу на вказаний 
рік), що стало основною стратегією для державної 
компанії «Укргазвидобування»40.

Однак, щоб наростити видобуток газу в Україні до 
бажаного рівня, необхідні значні інвестиції. Біль-
шість родовищ газу в Україні виснажені, дрібні або 
знаходяться на значній глибині. Запаси 90% усіх 
розвіданих покладів не перевищують 5 млрд ку-
бометрів газу на одне родовище41. Крім того, про-
екти щодо видобування 4 млрд кубометрів при-
родного газу на рік потребуватимуть інвестицій 
на суму близько 300 млн дол. США42. «Укргазви-
добування» вже розпочала модернізацію та заку-
півлю нового обладнання для розвідувального та 
експлуатаційного буріння за рахунок китайських 

37  Сергей Головнев. Почему Украина не делается энергонезависимой, 
Бизнес Цензор, 13 вересня 2016 року

38  “Ukraine seeks to stop importing gas by 2020 - energy minister”, 
Interfax.com.ua, 27 травня 2016 року, http://en.interfax.com.ua/news/
economic/346178.html 

39  Податковий кодекс (02.12.2010 року № 2755-VI), Верховна Рада Укра-
їни

40  “Ukraine seeks to stop importing gas by 2020 - energy minister”, Interfax.
com.ua, 27 травня 2016 року

41  Сколько зарабатывают крупнейшие газодобывающие компании 
Украины, Хвиля, 19 вересня 2016 року

42  “Is it possible to reanimate the capacity of gas production in Ukraine?“, 
МЦПД, 9 вересня 2015 року

кредитів43. Однак необхідні додаткові іноземні ін-
вестиції.

Україна повинна зміцнювати співпрацю із про-
відними іноземними видобувними компаніями 
та стимулювати створення спільних проектів з 
національними виробниками. Україна вже вжила 
низку заходів для приваблення іноземних інвес-
торів. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про під-
вищення прозорості аукціонів з продажу спец-
дозволів на користування надрами44. Україні слід 
надалі приваблювати інвесторів: у разі отримання 
належного обсягу інвестицій за десять років ви-
добуток газу в Україні може зрости до 40 млрд ку-
бометрів на рік45.

43  Успіхи реформування “Укргазвидобування”, Національна рада ре-
форм, 18 лютого 2016 року

44  За ініціативи Державної служби геології та надр України Кабмін при-
йняв реформаторську постанову,Державна служба геології та надр, 
18 квітня 2016 року

45  Philip Vorobyov, “Making Ukraine Europe’s new gas supplier“, Petroleum 
Economist, 31 серпня 2016 року
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1. Уряд повинен провести детальне дослідження щодо газового хабу з точки зору 
технічного проектування, а також підготувати звіт про витрати на будівництво 
додаткових об’єктів і двонаправлених газопроводів.

2. Необхідно розробити Мережевий кодекс газового хабу відповідно до законів, 
загаданих у цьому аналітичному звіті, і Третього енергетичного пакета ЄС, а 
також створити орган, відповідальний за управління газовим хабом, функції та 
обов’язки якого встановлюватимуться Мережевим кодексом. До розробки Ме-
режевого кодексу слід залучити оператора ГТС, щоб розмежувати функції та 
обов’язки газового хабу та оператора у сфері транспортування газу.

3. Уряд України повинен розпочати перемовини з біржами щодо торгівлі газом, 
створення клірингового центру для газового хабу та можливої співпраці між 
біржею (біржами) і хабом у сфері балансування обсягів газу.

4. Україна має переконати країни Центральної та Східної Європи (особливо Сло-
ваччину, Угорщину, Польщу та Чеську Республіку) у перевагах газового хабу та 
пов’язаної з ним торгівлі і послуг зі зберігання газу. Україна повинна підтри-
мувати всі заяви та заходи вказаних країн, спрямовані проти дій «Газпрому», 
які загрожують імплементації Третього енергетичного пакета ЄС. Україні слід 
і надалі намагатися отримати доступ до регазифікаційних терміналів у Балтій-
ському морі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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5. Необхідно розпочати переговори з німецькими посадовцями та бізнесмена-
ми, щоб досягти взаєморозуміння з приводу вирішення енергетичних проблем 
України. Україна повинна донести інформацію про комерційні переваги торгівлі 
в межах газового хабу та переконати німецьку сторону в тому, що модернізація 
української ГТС обійдеться набагато дешевше, ніж інвестування в будівництво 
нової системи трубопроводів.

6. Разом із Грузією, Україна повинна розглянути можливість поставок СПГ, а також 
розпочати переговори щодо постачання газу з Азербайджану та Туркменіста-
ну, що має важливе значення для забезпечення конкуренції газу різного по-
ходження в межах нового хабу. Водночас Україна має ставитися до «Газпрому» 
як до такого партнера, який може отримати вигоду від створення газового хабу. 
Зважаючи на зростання обсягів постачання СПГ зі США та Катару на європей-
ські ринки, «Газпром» намагатиметься зберегти ринковий попит на свою про-
дукцію та може піти на певні поступки.

7. Україна повинна стимулювати підвищення рівня енергоефективності, щоб зни-
зити обсяг внутрішнього споживання газу шляхом інформування громадськості 
про необхідність економії енергоресурсів та запровадження нових інструмен-
тів стимулювання. Водночас, слід докласти зусиль для приваблення іноземних 
інвестицій, необхідних для збільшення обсягів власного видобутку газу.
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