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РЕЗЮМЕ
Одним із ключових пріоритетів інтеграції
України в європейський енергетичний ринок є ефективне функціонування ринку
природного газу на основі принципів конкуренції серед компаній-постачальників,
відкритості та прозорості, покращення обслуговування і захисту вразливих споживачів.
Аналітичний центр DiXi Group бачить свою
роль у тому, щоби сприяти розвитку конкурентного ринку газу через незалежний
моніторинг його реформування, виявлення та об’єктивне оцінювання ринкових
трендів, сприяння формуванню прозорої і
недискримінаційної політики, основаної на
аналізі даних і фактів.
Рейтинг постачальників є регулярним
аналітичним продуктом, спрямованим на
розвиток роздрібного ринку газу через активізацію конкуренції та посилення споживачів. Оцінювання та рейтингування буде
здійснюватися і оприлюднюватися щопівроку.
Цей випуск є першим виданням Рейтингу у
2022 році і дозволяє аналізувати результати, оцінювати прогрес і тенденції у порівнянні з попереднім випуском. Разом з тим,
через низьку прозорість газопостачальників та закритість даних про їхні ринкові результати, склад вибірки істотно змінився. У
цьому виданні Рейтингу ТОП-50 постачальників газу відібрані серед умовно прозорих компаній, які входять в 100 найбільших
постачальників і не “закрили” дані про свої
ринкові результати в рамках регулярної

Детальну, систематизовану інформацію про результати оцінювання
ТОП-50 постачальників газу за індикаторами Рейтингу можна отримати на
замовлення (author@dixigroup.org).

звітності Регулятору. Тому порівняння результатів відображає не стільки динаміку відносно пілотного випуску Рейтингу,
скільки розриви між рівнем розвитку сервісів та інших аспектів ринкової діяльності постачальників, що входять в ТОП-100
найбільших компаній ринку.
Рейтинг, головним чином, спрямований на
дві цільові аудиторії - постачальників та
споживачів. Споживач отримує доступ до
оцінки онлайн сервісів, різноманіття комерційних пропозицій, прозорості та ділової активності провідних газопостачальних
компаній. Рейтинг покликаний допомогти
споживачам більш обґрунтовано і виважено обирати кращого постачальника,
скорочуючи витрати часу і коштів, а також
ризики при прийнятті рішення та в процесі
подальшого отримання послуг.
Регулярне оновлення Рейтингу спрямоване на формування здорового конкурентного середовища серед постачальників.
Доступ до оцінки роботи конкурентів забезпечить поінформованість про найкращі практики на ринку та допоможе постачальникам удосконалювати свою ринкову
діяльність з орієнтацією на потреби споживачів. Також, результати рейтингування
можуть бути цікавими потенційним інвесторам і новим гравцям, які розглядають
можливість виходу на ринок, для розуміння ступеню сформованості конкурентних
переваг гравців ринку та застосовних комерційних практик.
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ
Результати оцінювання1 та рейтингування
постачальників газу України дозволяють
дійти таких висновків:
■ Роздрібний ринок газу є доволі непрозорим в частині даних про результати
ринкової діяльності постачальників.
38 із 100 найбільших постачальників
газу повністю “закрили” для публічного
використання ці дані при регулярному
звітуванні Регулятору1, зазначивши їх
як конфіденційну інформацію2. Разом
з тим, відповідно до законодавства
про доступ до публічної інформації,
розкриття даних є можливим, оскільки
вони становлять суспільний інтерес і
сприятимуть активізації конкуренції на
роздрібному ринку газу та посиленню споживачів. Через закритість даних вибірка ТОП-50 компаній істотно
змінилась - порівняно з пілотним випуском до Рейтингу увійшло 24 нових
компанії, тому порівняння результатів
демонструє не стільки динаміку відносно пілотного Рейтингу, скільки розриви
між рівнем розвитку сервісів та інших
аспектів ринкової діяльності постачальників, що входять в ТОП-100 найбільших компаній ринку. Перелік компаній,
які за результатами 2020 року входили
в 100 найбільших постачальників газу,
оцінювались у пілотному Рейтингу, але
не увійшли у вибірку поточного випуску (за припущенням, через “закриття”
ними звітних даних про результати своєї ринкової діяльності) див. у Додатку Б.
■ Низький середній бал (0,170)3 ТОП50 постачальників, відібраних серед
умовно прозорих компаній, які не
“закрили” дані про результати своєї ринкової діяльності, свідчить, що
роздрібний ринок газу залишається
1
2

3

незрілим і все ще перебуває на стадії
формування. Це передусім зумовлено відносно недавньою лібералізацією
постачання газу найбільш чисельному
сегменту ринку - домогосподарствам,
яка невдовзі була викривлена втручанням держави в оптовому та роздрібному сегментах (пряме або опосередковане регулювання цін, обмеження
маржинальності). У переважної більшості постачальників є великий простір для вдосконалення своїх ринкових
практик та нарощування конкурентних
переваг - через розширення набору
сучасних онлайн сервісів, збільшення
асортименту та гнучкості комерційних
пропозицій, покращення інформування споживачів та, особливо, прозорості. Водночас, розвиток бізнесу також
залежить від дій уряду з відновлення
ринкових правил у торгівлі газом та
усунення квазі-ПСО на користь прозорої системи підтримки побутових споживачів.
■ Між постачальниками зберігаються
великі розриви у рівні розвитку ринкових практик та конкурентоспроможності. Компанії можна умовно розділити
на три групи: “лідери” (загальний рейтинговий бал в межах 0,7-1), “середняки”
(0,3-0,7) та “приховані резерви” (до 0,3).
Як і у пілотному Рейтингу, прошарок “лідерів” відсутній. В результаті оновлення вибірки чисельність “середняків”
скоротилась з 18 до 10 постачальників,
а “прихованих резервів” - зросла з 32
до 40. Середньоквадратичний коефіцієнт варіації рейтингового балу компа-

Оцінювання постачальників здійснювалось протягом 1-15 грудня 2021 року.
Квартальне звітування ліцензіатів НКРЕКП в рамках форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) “Звіт про діяльність постачальника природного газу”. За запитом DiXi Group
до НКРЕКП про доступ до публічної інформації, Регулятор не зміг надати частину даних,
оскільки частина ліцензіатів вказала всю звітність як конфіденційну інформацію.
Максимально можливий загальний рейтинговий бал, а також за будь-якими індикаторами чи
категоріями Рейтингу становить 1.
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ній збільшився на 17,5 п.п. і досяг 61,6%.
Таке зростання неоднорідності вибірки
свідчить про істотні розриви за рівнем
розвитку їхніх ринкових практик. Зокрема, середній бал компаній у групі
“середняки” (0,393) майже в 3 рази перевищує аналогічний показник групи
“приховані резерви” (0,143). А різниця у
балах між першою та останньою компаніями рейтингу становить 24 рази (!).
■ Зв’язок між рейтингом постачальників та обсягом продажу газу стає
більш виразним. Зростання коефіцієнту кореляції Пірсона з 0,48 до 0,624
свідчить, що зв’язок між рейтинговим
балом постачальників та обсягом продажу газу і часткою на ринку став більш
помітним. Все ще недостатньо сильна
кореляція імовірно пояснюється тим,
що домінуючим фактором при виборі
споживачами постачальника поки що є
ціна газу. При подальшому становленні
роздрібного ринку (або принаймні відновлення умов для цього), а також за
умов відкриття кращого доступу до ресурсу газу на оптовому ринку, очікується більш виразний прояв тенденції до
вирівнювання цін між постачальниками
та поступове збільшення значущості
нецінових факторів при виборі постачальника. Разом з тим, цей процес
можливий лише за умови продовження
реформ та лібералізації ціноутворення
на ринку.
■ Середні бали постачальників у рейтингах за чотирма категоріями істотно
різняться та залишаються низькими.
Найвищі оцінки компанії демонструють
у категорії “Інформування споживачів”
(середній бал - 0,340), проте, використовують потенціал лише на третину. Бали
у категоріях “Онлайн сервіси” (0,251) та
“Комерційні пропозиції” (0,135) є доволі
низькими; компанії мають значний резерв для покращення діяльності у цих
напрямках. Причому, 19 з 50-ти постачальників (38%) мають нульовий бал у
категорії “Комерційні пропозиції”, тобто
постачають газ за єдиною комерційною пропозицією і не надають супутніх
послуг. Найнижчий бал постачальники
4

отримали в категорії “Прозорість та ділова активність” (0,086), що пов’язано
з несформованою культурою прозорості в частині розкриття даних про результати ринкової діяльності (зокрема,
обсяг постачання та кількість споживачів), фінансової та нефінансової звітності. На момент оцінювання 27 із 50-ти
постачальників (54%) не опублікували
фінансову звітність за 2020 рік, а ще 5
- опублікували частково. Нефінансову
звітність оприлюднили лише 2 компанії
вибірки (5%). У категоріях “Комерційні пропозиції” й “Прозорість та ділова
активність” знову відсутня група лідируючих компаній. Водночас, зниження
середніх оцінок по трьом з чотирьох
категорій Рейтингу свідчить про відчутні відмінності у рівні розвитку ринкових
інструментів та сервісів постачальників,
які входять в 100 найбільших компаній
роздрібного ринку.
■ Постачальники-універсали (ПУ), демонструють вищі оцінки порівняно з
постачальниками, орієнтованими на
бізнес-клієнтів (ПБ), за всіма категоріями Рейтингу. Середній загальний
рейтинговий бал ПУ (0,284) більш як у
2 рази перевищує аналогічний показник ПБ (0,137). Через закритість даних
лише 19 “універсалів” потрапили у вибірку, тоді як більшість (31 з 50-ти) становлять постачальники, орієнтовані на
бізнес-клієнтів. Серед постачальників,
які займають перші 10 позицій рейтингу, 8 складають ПУ і 2 - ПБ. Найбільший розрив між цими групами, як і у
пілотному Рейтингу, спостерігається у
категорії “Онлайн сервіси”. Середній
бал ПУ (0,429) утричі перевищує оцінку
ПБ (0,142) з огляду на історично усталену практику взаємодії з побутовими
споживачами та розвиток відповідних
клієнтських сервісів. За іншими категоріями розриви є відчутно меншими.
У категорії “Комерційні пропозиції” середній бал ПУ (0,202) більш ніж удвічі перевищує показник ПБ (0,094), а у
категорії “Інформування споживачів”
відмінність між оцінками (0,430 і 0,285)
становить близько півтора рази. У категорії “Прозорість та ділова активність”

Коефіцієнт кореляції обчислено без урахування показників трьох компаній, що є статистичними девіаціями.
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обидві групи компаній отримали низькі
оцінки, проте, розрив між ними є найменшим - 1,12 рази.
■ Через значну зміну вибірки постачальників важко структурувати за
бізнес-групами. Серед постачальників-універсалів домінують колишні
учасники механізму ПСО, і в поточному
Рейтингу представлені компанії різних
бізнес-груп з неоднорідною оцінкою
- від 0,057 до 0,507, тобто розбіжність
складає майже 10 разів. Лише 3 постачальника у вибірці належать до умовної
групи “Регіональної газової компанії”
(РГК), попри її високу частку на ринку.
Серед інших великих гравців - державна Група “Нафтогаз”, представлена у
Рейтингу ТОВ “ГК “Нафтогаз України”
(0,409) та ТОВ “ГК “Нафтогаз Трейдинг” (0,203), та група ДТЕК, представлена ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» (0,129). Разом
з тим, виразною особливістю цього випуску Рейтингу є присутність у вибірці
багатьох приватних постачальників, які
не брали участь у ПСО та/або не мали

сильних стартових позицій з огляду
на доступ до ресурсу газу чи виконання «соціальних» завдань уряду. Серед
топ-10 найвищих оцінок, які заслуговують на увагу, частина постачальників
історично працює із бізнесом, частина
нарощує портфель клієнтів побутовими
споживачами.
■ Значний прогрес компаній у рейтингу можливий - у разі їхньої готовності
підвищувати прозорість, впроваджувати сучасні формати онлайн обслуговування, створювати ширший асортимент
комерційних пропозицій з урахуванням
потреб клієнтів та більш повно інформувати споживачів. Важливим фактором будуть дії уряду з відновлення
умов для повноцінної конкуренції, припинення втручання в ринок та побудови прозорої системи захисту вразливих
споживачів.
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ПРО РЕЙТИНГ
Рейтинг постачальників газу - інструмент,
який дозволяє проводити регулярне оцінювання компаній за набором індикаторів,
формувати їх загальний рейтинг, а також
рейтинги за окремими категоріями і групами постачальників, робити аналітичні узагальнення та відстежувати прогрес.

Мета рейтингування - сприяти поступу
роздрібного ринку газу з урахуванням кращих європейських практик.

Для відстеження розвитку постачальників та ринку в цілому,
Рейтинг готується двічі на рік, а його основні завдання:

■ активізувати конкуренцію і стимулювати постачальників до формування
й постійного посилення конкурентних
переваг, покращення набору та якості
послуг, ціноутворення, прозорості та
взаємодії зі споживачами;

■ допомогти споживачам приймати рішення щодо вибору кращого постачальника на основі їх порівняння за
важливими характеристиками.

Рейтинг постачальників газу 2022 рік (Випуск 1)

Індикатори оцінювання компаній сформовані на основі конкретних нормативних вимог
та кращих європейських практик ринкової діяльності постачальників. Всі індикатори згруповані в чотири категорії, що відображають різні аспекти роботи компаній з основним
фокусом на взаємодію зі споживачами:

1. Онлайн сервіси характеризують надання споживачам сучасних послуг, що полегшують і роблять їхню взаємодію з постачальником більш швидкою, якісною і
комфортною.

3. Інформування споживачів характеризує якість та повноту надання постачальником інформації, важливої для прийняття
рішень, забезпечення поінформованості
споживачів про свої права та формування
більш зрілої й активної ринкової поведінки.

%

2. Комерційні пропозиції характеризують
рівень клієнтоорієнтованості та гнучкості
постачальників при визначенні цін на газ,
наданні інших супутніх послуг, які можуть
створювати вищу цінність та більш повно
задовольняти потреби споживачів.

4. Прозорість та ділова активність характеризує розкриття постачальником
своєї фінансової та нефінансової звітності, рівень комерційної активності, що
непрямо свідчать про його надійність.

Оцінювання постачальників здійснюється за вибіркою ТОП-50 найбільших компаній (за
обсягом постачання та кількістю клієнтів5) на основі моніторингу їхніх офіційних веб-сайтів, зазначених в ліцензійному реєстрі НКРЕКП, а також даних Регулятора, отриманих в
рамках звітності ліцензіатів.
Максимально можливий рейтинговий бал постачальників у загальному рейтингу та рейтингах за категоріями - 1. Детальніше про вибірку та оцінювання див. у розділі “Методологія”. Повний набір індикаторів Рейтингу наведено в Додатку А.

5

Для формування вибірки використовуються показники загального обсягу постачання газу
всім групам споживачів за певний період та загальної кількості споживачів (у поточному випуску Рейтингу - за перше півріччя 2021 року).
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1. ЗАГАЛЬНИЙ
РЕЙТИНГ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
лідери

середняки

ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ 1
ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 2
ТОВ ЮГ-ГАЗ 3
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ 4
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 5
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 6
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ 7
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ 8
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 9
ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС 10
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ 11
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ 12
ТОВ ГАЗ-МДС 13
ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 14
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ 15
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ 16
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ 17
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ 18
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 19
ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД 20
ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ 21
ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ 22
ПП ОККО КОНТРАКТ 23
ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ 24
ТОВ ЦГК 25
ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД 26
ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД 27
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ 28
ТОВ АГРОПРОМГАЗ 29
ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 30
ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ 31
ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ 32
ТОВ РП-ГРУП 33
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС 34
ТОВ АЗОВГАЗ 35
ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 36
ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС 37
ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО 38
ТОВ ФІРМА ТДК 39
ДП ІТЕРА ТРЕЙД 40
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 41
ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД 42
ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ 43
ТОВ УГЕП 44
ТОВ ПОЛІССЯГАЗ 45
ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ 46
ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ 47
ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ 48
ТОВ РЕСУРСТРЕЙД 49
ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ 50
0

приховані резерви

0.506
0.486
0.418
0.411
0.409
0.379
0.362
0.338
0.32
0.306
0.299
0.283
0.282
0.269
0.258
0.254
0.238
0.234
0.209
0.207
0.203
0.199
0.184
0.175
0.167
0.164
0.156
0.155
0.145
0.132
0.129
0.127
0.118
0.11
0.104
0.103
0.083
0.083
0.081
0.08
0.076
0.07
0.061
0.058
0.057
0.035
0.034
0,170
0.033
0.029
Середній бал
0.021
0.2

0.4

0.6

0.8
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2. РЕЙТИНГИ
ЗА КАТЕГОРІЯМИ
Cтруктура рейтингового балу
постачальників за категоріями
Онлайн
сервіси

%

Комерційні
пропозиції

Інформування
споживачів

Прозорість
та ділова активність

0.506
0.486
0.418
0.411
0.409
0.379
0.362
0.338
0.32
0.306
0.299
0.283
0.282
0.269
0.258
0.254
0.238
0.234
0.209
0.207
0.203
0.199
0.184
0.175
0.167
0.164
0.156
0.155
0.145
0.132
0.129
0.127
0.118
0.11
0.104
0.103
0.083
0.083
0.081
0.08
0.076
0.07
0.061
0.058
0.057
0.035
0.034
0.033
0.029
0.021

ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ 1
ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 2
ТОВ ЮГ-ГАЗ 3
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ 4
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 5
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 6
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ 7
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ 8
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 9
ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС 10
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ 11
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ 12
ТОВ ГАЗ-МДС 13
ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 14
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ 15
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ 16
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ 17
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ 18
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 19
ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД 20
ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ 21
ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ 22
ПП ОККО КОНТРАКТ 23
ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ 24
ТОВ ЦГК 25
ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД 26
ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД 27
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ 28
ТОВ АГРОПРОМГАЗ 29
ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 30
ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ 31
ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ 32
ТОВ РП-ГРУП 33
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС 34
ТОВ АЗОВГАЗ 35
ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 36
ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС 37
ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО 38
ТОВ ФІРМА ТДК 39
ДП ІТЕРА ТРЕЙД 40
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 41
ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД 42
ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ 43
ТОВ УГЕП 44
ТОВ ПОЛІССЯГАЗ 45
ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ 46
ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ 47
ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ 48
ТОВ РЕСУРСТРЕЙД 49
ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ 50
0

0.2

0.4

0.6

0.8
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2.1. Онлайн сервіси
Категорія характеризує надання споживачам сучасних онлайн послуг,
що полегшують і роблять їхню для взаємодію з постачальником більш
швидкою, якісною і комфортною.

Індикатори категорії:
Онлайн укладання чи подовження договору постачання

Онлайн тарифний
калькулятор

лідери

Онлайн оплата
рахунків

Безкоштовна телефонна
(«гаряча») лінія підтримки
споживачів

Мобільний
додаток компанії

Гнучкість системи зворотного зв’язку

Персональний кабінет з
описом функціоналу

середняки

ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 1
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 2
ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ 3
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 4
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 5
ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ 7
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ 8
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ 9
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ 10
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ 11
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 12
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ 13
ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 14
ТОВ ЮГ-ГАЗ 15
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ 16
ТОВ АЗОВГАЗ 17
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС 18
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ 19
ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС 20
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ 21
ТОВ ГАЗ-МДС 22
ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД 23
ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ 24
ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ 25
ТОВ ЦГК 26
ТОВ ПОЛІССЯГАЗ 27
ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ 28
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ 29
ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ 30
ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД 31
ТОВ РП-ГРУП 32
ПП ОККО КОНТРАКТ 33
ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ 34
ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС 35
ТОВ УГЕП 36
ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО 37
ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 38
ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ 39
ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ 40
ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ 41
ТОВ ФІРМА ТДК 42
ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД 43
ДП ІТЕРА ТРЕЙД 44
ТОВ РЕСУРСТРЕЙД 45
ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ 46
ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ 47
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 48
ТОВ АГРОПРОМГАЗ 49
ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД 50
0

приховані резерви

0.7
0.614
0.543
0.543
0.514
0.486
0.486
0.443
0.443
0.436
0.407
0.343
0.343
0.329
0.329
0.307
0.307
0.3
0.3
0.264
0.229
0.229
0.2
0.2
0.193
0.171
0.157
0.157
0.129
0.121
0.121
0.093
0.093
0.093
0.093
0.093
0.093
0.093
0.086
0.086
0.086
0.086
0.086
0.086
0.057
0.057
0,251
0.057
Середній бал
0.057
0.057
0.2

0.4

0.6

0.757

0.8
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%

2.2. Комерційні пропозиції
Категорія характеризує рівень клієнтоорієнтованості та гнучкості постачальників при визначенні цін на природний газ, наданні інших супутніх
послуг, які можуть створювати вищу цінність та більш повно задовольняти потреби споживачів.

Індикатори категорії:
Гнучкі ціни для
непобутових споживачів

Продаж та встановлення
«під ключ» газового устаткування

Гнучкі ціни для
побутових споживачів

лідери

Технічний
сервіс

Енергетичний
консалтинг для
споживачів
середняки

ТОВ ЮГ-ГАЗ 1
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ 2
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ 3
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 4
ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ 5
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ 6
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ 7
ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС 8
ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 9
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 10
ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 11
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ 12
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ 13
ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ 14
ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ 15
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ 16
ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ 17
ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ 18
ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД 19
ТОВ ЦГК 20
ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД 21
ТОВ РП-ГРУП 22
ТОВ АГРОПРОМГАЗ 23
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ 24
ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 25
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 26
ПП ОККО КОНТРАКТ 27
ТОВ ГАЗ-МДС 28
ТОВ АЗОВГАЗ 29
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 30
ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД 31
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ 32
ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ 33
ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ 34
ТОВ ФІРМА ТДК 35
ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС 36
ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 37
ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ 38
ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ 39
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 40
ТОВ УГЕП 41
ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ 42
ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД 43
ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО 44
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС 45
ТОВ ПОЛІССЯГАЗ 46
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ 47
ДП ІТЕРА ТРЕЙД 48
ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ 49
ТОВ РЕСУРСТРЕЙД 50
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Постачання
електроенергії

приховані резерви

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083

0.5
0.417
0.417
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333

0,135
Середній бал
0.2

0.4

0.6

0.8

1
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2.3. Інформування споживачів
Категорія характеризує якість та повноту надання постачальником інформації, важливої для прийняття рішень, забезпечення поінформованості споживачів про свої права та формування ними більш зрілої поведінки.
Індикатори категорії:
Інформація про ціни та їхню
структуру

Розділ FAQ
(інформація для споживачів)

Інформація про порядок подання звернень,
скарг, претензій до постачальника

лідери

середняки

ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 1
ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ 2
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ 3
ТОВ ГАЗ-МДС 4
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 5
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 6
ТОВ ЮГ-ГАЗ 7
ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД 8
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ 9
ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ 10
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 11
ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ 12
ПП ОККО КОНТРАКТ 13
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ 14
ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД 15
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ 16
ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС 17
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ 18
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ 19
ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ 20
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ 21
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 22
ТОВ ФІРМА ТДК 23
ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС 24
ТОВ ЦГК 25
ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД 26
ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ 27
ТОВ УГЕП 28
ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД 29
ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО 30
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ 31
ДП ІТЕРА ТРЕЙД 32
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ 33
ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 34
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ 35
ТОВ АЗОВГАЗ 36
ТОВ РП-ГРУП 37
ТОВ АГРОПРОМГАЗ 38
ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ 39
ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ 40
ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ 41
ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 42
ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ 43
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 44
ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ 45
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС 46
ТОВ ПОЛІССЯГАЗ 47
ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 48
ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ 49
ТОВ РЕСУРСТРЕЙД 50
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

приховані резерви

0.167
0.167
0.167
0.167
0.167
0.167

0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.667
0.667
0.667
0.667
0.667

1

0.833
0.833
0.833

0,340
Середній бал
0.2

0.4

0.6

0.8

1
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2.4. Прозорість та ділова активність
Категорія характеризує розкриття постачальником своєї фінансової та
нефінансової звітності, рівень комерційної активності, які непрямо свідчать про його надійність .
6

Індикатори категорії:
Публікація фінансової
звітності

Публікація
нефінансової звітності

лідери

Зміна кількості
непобутових споживачів

середняки

ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ
1
ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ
2
ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ
3
ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
4
ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ
5
ТОВ ЮГ-ГАЗ
6
ТОВ ГАЗ-МДС
7
ПП ОККО КОНТРАКТ
8
ТОВ АГРОПРОМГАЗ
9
ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ
10
ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД
11
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ
12
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ
13
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ
14
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
15
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП
16
ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС
17
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ
18
ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ
19
ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД
20
ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ
21
ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ
22
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС
23
ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ
24
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ
25
ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД
26
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ
27
ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ
28
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ
29
ТОВ ФІРМА ТДК
30
ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД
31
ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ
32
ТОВ РП-ГРУП
33
ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС
34
ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД
35
ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО
36
ТОВ ПОЛІССЯГАЗ
37
ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ
38
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ
39
-0.001
ДП ІТЕРА ТРЕЙД
-0.003
ТОВ ЦГК
-0.003
ТОВ РЕСУРСТРЕЙД
-0.005
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ
-0.005
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ
-0.036
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ
-0.043
ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ
-0.046
ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ
-0.099
ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ
-0.123
ТОВ УГЕП
ТОВ АЗОВГАЗ -0.192

приховані резерви

0.364
0.292
0.28
0.272
0.267
0.261
0.256
0.252
0.246
0.246
0.23
0.203
0.201
0.157
0.133
0.13
0.126
0.113
0.106
0.079
0.024
0.015
0.01
0.01
0.009
0.009
0.008
0.007
0.007
0.004
0.004
0.004
0.004
0.001
0.001
0.001
0
0
40
41
42
43
44
45
46
47
0,086
48
Середній бал
49
50
0

6

Зміна кількості побутових
споживачів6

Загальний обсяг постачання природного газу

0.2

0.4

0.506

0.6

0.8

1

Індикатор не застосовується до постачальників, орієнтованих виключно на бізнес-клієнтів.
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3. РЕЙТИНГИ ЗА РИНКОВИМ
ПРОФІЛЮВАННЯМ
3.1. Постачальники-універсали7
лідери

середняки

приховані резерви

ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ 1

0.506
0.486

ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 2
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ 3

0.411

ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 4

0.409
0.379

ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 5
ДП КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ 6

0.362

ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ 7

0.338

ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 8

0.32

ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ 9

0.299

ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ 10

0.283

ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 11

0.269

ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ 12

0.258

ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ 13

0.238

ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ 14

0.234

ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ 15

0.209

ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ 16

0.127

ТОВ АЗОВГАЗ 17

0.104

ТОВ СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 18

0.103

ТОВ ПОЛІССЯГАЗ 19

0.057
0

7

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Постачальники-універсали - це компанії, що за профілем бізнесу не фокусуються на якомусь
одному сегменті ринку, а постачають газ всім групам споживачів (побутовим та непобутовим).

17

Рейтинг постачальників газу 2022 рік (Випуск 1)

3.2. Постачальники, орієнтовані на бізнес-клієнтів

лідери

середняки

приховані резерви

ТОВ ЮГ-ГАЗ 1

0.418

ТОВ УКР ГАЗ РЕСУРС 2

0.306

ТОВ ГАЗ-МДС 3

0.282

ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ 4

0.254

ТОВ ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД 5

0.207

ТОВ ГК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ 6

0.203

ТОВ ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ 7

0.199

ПП ОККО КОНТРАКТ 8

0.184

ТОВ ЙЕ ЕНЕРГІЯ 9

0.175

ТОВ ЦГК 10

0.167

ТОВ СЕРВІС ГРУПП ЛТД 11

0.164

ТОВ КИЇВГАЗТРЕЙД 12

0.156

ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ 13

0.155

ТОВ АГРОПРОМГАЗ 14

0.145

ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 15

0.132

ТОВ Д.ТРЕЙДІНГ 16

0.129

ТОВ РП-ГРУП 17

0.118

ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС 18

0.11

ТОВ ГК ІНВЕСТСЕРВІС 19

0.083

ТОВ ГАЗПРОМЕНЕРГО 20

0.083

ТОВ ФІРМА ТДК 21

0.081

ДП ІТЕРА ТРЕЙД 22

0.08

ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 23

0.076

ТОВ ГАЗСЕРВІСТРЕЙД 24

0.07

ТОВ БЛАГОГАЗ ЗБУТ 25

0.061

ТОВ УГЕП 26

0.058

ТОВ СКЕЛА ТЕРЦИУМ 27

0.035

ТОВ ТРАНСГАЗПРОМ 28

0.034

ТОВ ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ 29

0.033

ТОВ РЕСУРСТРЕЙД 30

0.029

ТОВ ЕСКО-ПІВНІЧ 31

0.021
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
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4. АНАЛІТИКА РЕЙТИНГІВ
Оновлення складу вибірки ТОП-50
постачальників у поточному випуску
Рейтингу, головним чином, спричинено
не змінами у конкурентній структурі роздрібного ринку газу, а закритістю даних
про ринкові результати окремих постачальників, що входять до 100 найбільших
компаній за обсягом постачання газу у І-му
півріччі 2021 року. Коефіцієнт оновлення
вибірки є аномально високим - 48%8, тобто
у поточний випуск Рейтингу увійшло 24 нових постачальника.
Низький середній бал (0,170)9 ТОП-50
постачальників, відібраних серед умовно прозорих компаній, які не “закрили”10
дані про результати своєї ринкової діяльності, свідчить, що роздрібний ринок газу
залишається незрілим і все ще перебуває
на стадії формування. Це передусім зумовлено відносно недавньою лібералізацією постачання газу найбільш чисельному
сегменту споживачів - домогосподарствам,
яка до того ж невдовзі була викривлена
втручанням держави в оптовому та роздрібному сегментах (пряме або опосередковане регулювання цін, обмеження
маржинальності). У переважної більшості постачальників є великий простір для
вдосконалення своїх ринкових практик та
нарощування конкурентних переваг - через розширення набору сучасних онлайн
сервісів, збільшення асортименту та гнучкості комерційних пропозицій, покращення інформування споживачів та, особливо,
прозорості. Проте, реальний інтерес бізнесу також залежить від дій уряду з відновлення ринкових правил у торгівлі газом та
усунення квазі-ПСО на користь прозорої
системи підтримки побутових споживачів.

8
9
10
11

Між постачальниками зберігаються
великі розриви у рівні розвитку ринкових практик та конкурентоспроможності.
Компанії можна умовно розділити на три
групи: “лідери” (загальний рейтинговий
бал в межах 0,7-1), “середняки” (бал в межах 0,3-0,7) та “приховані резерви” (бал
до 0,3). Як і у пілотному випуску Рейтингу, прошарок “лідерів” взагалі відсутній.
Чисельність “середняків” скоротилась з
18 до 10 постачальників, а “прихованих
резервів” відповідно зросла із 32 до 40.
Також середньоквадратичний коефіцієнт
варіації рейтингового балу компаній збільшився на 17,5 п.п. (з 44,1% до 61,6%). Таке
зростання неоднорідності вибірки ТОП-50
компаній Рейтингу порівняно з пілотним
випуском свідчить про істотні розриви за
рівнем розвитку ринкових практик постачальників. Зокрема, середній бал компаній
у групі “середняки” (0,393) майже в 3 рази
перевищує аналогічний показник групи
“приховані резерви” (0,143). А різниця у балах між першою та останньою компаніями
рейтингу становить 24 рази (!).
Зв’язок між рейтингом постачальників
та обсягом продажу газу став більш виразним. Зростання коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона (з 0,48 у пілотному випуску
до 0,62)11 в цілому свідчить, що зв’язок між
загальним рейтинговим балом постачальників та обсягом продажу газу і їх часткою
на ринку став більш помітним.

Коефіцієнт оновлення вибірки обчислюється діленням кількості нових компаній у вибірці,
порівняно з попереднім випуском Рейтингу, на загальну кількість компаній у вибірці (50).
Максимально можливий загальний рейтинговий бал, а також за будь-якими індикаторами чи
категоріями Рейтингу становить 1.
Унеможливили отримання даних за запитом до НКРЕКП про доступ до публічної інформації,
зазначивши їх у відповідних звітних формах як конфіденційну інформацію.
Коефіцієнт кореляції обчислено без урахування показників трьох компаній, що є статистичними девіаціями.
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Обсяг постачання відносно рейтингового балу
лідери

середняки

приховані резерви

1

Рейтинговий бал

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Постачання

Все ще недостатньо сильна кореляція імовірно пояснюється тим, що домінуючим
фактором при виборі споживачами постачальника поки що є ціна газу. При подальшому становленні конкуренції на роздрібному ринку (або принаймні відновлення
умов для цього), а також за умов відкриття
кращого доступу до ресурсу газу на оптовому ринку, очікується більш виразний
прояв тенденції до вирівнювання цін між
постачальниками та поступове збільшення
значущості нецінових факторів при виборі
чи зміні постачальника споживачами. Разом з тим, цей процес можливий лише за
умови продовження реформ та лібералізації ціноутворення на ринку.
Середні бали постачальників у рейтингах за чотирма категоріями істотно
різняться та залишаються низькими. Найвищі оцінки компанії демонструють у категорії “Інформування споживачів” (середній
бал компаній - 0,340), оскільки індикатори
цієї категорії переважно ґрунтуються на
конкретних нормативних вимогах щодо публікації інформації ліцензіатами НКРЕКП.
До того ж, це найменш ресурсомісткий

компонент діяльності постачальників. Разом з тим, навіть у цій категорії постачальники використовують потенціал лише на
третину, а 11 компаній вибірки (22%) отримали нульовий бал у цій категорії.
Середні бали у категоріях “Онлайн сервіси” (0,251) та “Комерційні пропозиції” (0,135)
є доволі низькими, тобто компанії мають
значний невикористаний резерв для покращення діяльності у цих напрямках. Причому, 19 з 50-ти постачальників (38%) мають нульовий бал у категорії “Комерційні
пропозиції”, тобто вони постачають газ за
єдиною комерційною пропозицією і не надають супутніх послуг. Одним з пояснень
відставання у цих категоріях є історичне
зосередження низки постачальників на
сегменті непобутових споживачів, що не
вимагало побудови системи клієнтського
сервісу подібного масштабу. Лібералізація
ціноутворення, відновлення комерційного
інтересу до поставок домогосподарствам
може стати хорошою основою для розвитку сервісу в цьому сегменті та зростання
оцінок.
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Найнижчий середній бал постачальники
отримали в категорії “Прозорість та ділова
активність” (0,086). Це передусім пов’язано з поки що несформованою культурою
прозорості в частині розкриття даних про
результати своєї ринкової діяльності (зокрема, обсяг постачання та кількість споживачів), публікації фінансової та нефінансової звітності. На момент проведення
оцінки 27 із 50-ти постачальників (54%) не
опублікували свою фінансову звітність за
2020 рік, а ще 5 - опублікували лише частково. Нефінансову звітність оприлюднили лише 2 компанії вибірки (5%). Також,
зростання середнього балу у категорії пояснюється зміною складу вибірки, в яку
потрапили умовно прозорі компанії, що не
“закрили” дані про результати своєї рин-

кової діяльності, а відтак, отримали значно
менше штрафних балів (-1) за індикаторами
підкатегорії “Ділова активність”, які були
застосовані у пілотному випуску Рейтингу
до 27-ми постачальників, що визначили інформацію про кількість побутових та непобутових споживачів як конфіденційну.
Варто відзначити, що, як і пілотному випуску Рейтингу, у категоріях “Комерційні пропозиції” й “Прозорість та ділова активність”
взагалі відсутня група лідируючих компаній. Водночас, зниження середніх оцінок
по трьом з чотирьох категорій Рейтингу навіть з урахуванням змін у вибірці - свідчить про відчутні відмінності у рівні розвитку ринкових інструментів та діяльності
постачальників, які входять в 100 найбільших компаній ринку.

В1-2022 vs Пілот-2021
Онлайн
сервіси

%

Комерційні
пропозиції

Інформування
споживачів

Прозорість
та ділова активність

0.44 0

0.340

0.332

0.245

0.24 0

0.251

Інформування споживачів

Онлайн сервіси

0.170
0.135
0.086

Загальний рейтинг
Комерційні пропозиції
Прозорість та ділова активність

-0.015

Пілот-2021
Постачальники-універсали (ПУ), демонструють вищі оцінки порівняно з постачальниками, орієнтованими на бізнес-клієнтів (ПБ), за всіма категоріями
Рейтингу. Середній загальний рейтинговий
бал ПУ (0,284) більш як у 2 рази перевищує
аналогічний показник ПБ (0,137). Разом з
тим, через закритість даних лише 19 поста-

В1-2022
чальників-універсалів потрапили у вибірку,
тоді як більшість (31 з 50) становлять постачальники, орієнтовані на бізнес-клієнтів.
Причому серед постачальників, які займають перші 10 позицій рейтингу, 8 складають
ПУ і 2 - ПБ. Причина такої ситуації, на нашу
думку, полягає у традиційній ролі “газ-збутів”, які брали участь у механізмі ПСО, як
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регіональних постачальників, що історично
домінували на ринку, та попри юридичне відокремлення, зберігають афіліацію з операторами газорозподільних систем (ОГРМ).
Найбільший розрив між цими групами компаній, як і у пілотному випуску Рейтингу,
спостерігається у категорії “Онлайн сервіси”. Середній бал ПУ (0,429) утричі перевищує оцінку ПБ (0,142) з огляду на історично
усталену практику взаємодії з побутовими
споживачами та розвиток відповідних клі-

єнтських сервісів. За іншими категоріями
розриви є відчутно меншими. У категорії
“Комерційні пропозиції” середній бал ПУ
(0,202) більш ніж удвічі перевищує показник ПБ (0,094). А у категорії “Інформування
споживачів” відмінність між оцінками цих
груп (0,430 і 0,285) становить близько півтора рази. Прикметно, що у категорії “Прозорість та ділова активність” обидві групи
компаній отримали низькі оцінки, проте
розрив між ними є найменшим - 1,12 рази.

Універсали vs Бізнес
Онлайн
сервіси

%

Комерційні
пропозиції

Інформування
споживачів

0.430

Прозорість
та ділова активність
Інформування споживачів
Онлайн сервіси

0.429

0.284

0.285

0.202

Загальний рейтинг

Комерційні пропозиції

0.137
0.142
0.094
0.082

Бізнес
З огляду на зміну вибірки, аналіз компаній Рейтингу за бізнес-групами ускладнений. До Рейтингу увійшли 15 компаній,
які до серпня 2020 року здійснювали постачання в рамках ПСО. Такий стан справ,
з одного боку, зумовлений історичним
спадком - структуруванням регіональних
постачальників відповідно до територій ліцензійної діяльності афілійованих ОГРМ та
більш високою початковою концентрацією
ринку. З іншого боку, їх оцінка є досить неоднорідною - від 0,057 до 0,507, тобто розбіжність складає майже 10 разів.
12

0.092

Прозорість та ділова активність

Універсали

Серед постачальників-універсалів домінують колишні учасники механізму ПСО,
і в поточному Рейтингу представлені переважно компанії різних бізнес-груп.
Так, лише 3 постачальники у вибірці належать до умовної групи “Регіональної газової компанії” (РГК)12, із оцінкою
від 0,175 (ТОВ “ЙЕ ЕНЕРГІЯ”) до 0,506
(ТОВ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ”).
За даними НКРЕКП, частка компаній
групи на роздрібному ринку складала
близько
19%
у
І
кварталі

Брендом РГК управляє холдинг Group DF Дмитра Фірташа, що володіє відповідними активами в газорозподільчому секторі
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2021 року13 та близько 22% у ІІ кварталі
2021 року14. Серед приватних компаній, наступною за часткою ринку - близько 5% у І
кварталі 2021 року та близько 9% у ІІ кварталі 2021 року - йде група ДТЕК15, представлена у Рейтингу ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» (0,129).
Іншим великим гравцем є державна Група
“Нафтогаз”, представлена у Рейтингу ТОВ
“ГК “Нафтогаз України” (0,409) та ТОВ “ГК
“Нафтогаз Трейдинг” (0,203), які активно
завойовують сегменти побутових та непобутових споживачів, відповідно. Разом з
тим, перша використовувала, серед іншого, особливий статус постачальника “останньої надії” (ПОН), друга - відповідно до
завдань від уряду, пропонувала контракти
з пільговою ціною для виробників тепла та
електричної енергії, бюджетних установ і
релігійних організацій.

Разом з тим, виразною особливістю цього
випуску Рейтингу є присутність у вибірці
багатьох приватних постачальників, які не
брали участь у ПСО та/або не мали сильних
стартових позицій з огляду на доступ до ресурсу газу. Серед топ-10 найвищих оцінок,
частина постачальників - такі як ТОВ “ЮГГАЗ” (0,418), ТОВ “УКР ГАЗ РЕСУРС” (0,306)
- історично працює із бізнесом, частина
- наприклад, ТОВ “КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ” (0,411), ТОВ “ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП”
(0,379), ТОВ “ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ” (0,338)
- нарощує портфель клієнтів побутовими
споживачами.

Середні рейтингові бали постачальників за різними індикаторами
Онлайн укладання чи подовження
договору постачання
Публікація нефінансової звітності

0,040
Публікація фінансової звітності

0,260

Онлайн тарифний калькулятор

0,000

1
0,9

0,410
Розділ FAQ
(інформація для споживачів)

Онлайн оплата рахунків

0,200

0,8

0,6

Персональний кабінет
з описом функціоналу

0,5

0,360

0,7

0,120

0,4
0,3

Інформація про порядок подання
звернень, скарг, претензій
до постачальника 0,560

0,2

0,110

0,1

Мобільний додаток компанії

0,532

0,340

Гнучкість системи
зворотного зв'язку

Інформація про ціни
та їхню структуру

0,295

0,360
Постачання електроенергії

0,230

0,020

Технічний сервіс

0,160

0,020
Продаж та встановлення під ключ газового устаткування

0,020

Безкоштовна телефонна
лінія підтримки споживачів

Гнучкі ціни для непобутових споживачів

Гнучкі ціни для побутових споживачів

Енергетичний консалтинг
для споживачів
13
14
15

https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Sfery_Gaz/Monitoring_rynku_gaz/2021/
monitoryng_gaz_I-2021.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Sfery_Gaz/Monitoring_rynku_gaz/2021/
monitoryng_gaz_II-2021.pdf
Кінцевим бенефіціарним власником є Рінат Ахметов
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Середні рейтингові бали постачальників
за різними індикаторами істотно відрізняються. Найвищі оцінки компанії отримали
по таким індикаторам:
■ Інформація про порядок подання звернень, скарг, претензій до постачальника - 0,560;
■ Гнучкість системи зворотного зв’язку 0,532;
■ Публікація фінансової звітності - 0,410;
■ Персональний кабінет з описом функціоналу - 0,360;
■ Постачання електроенергії - 0,360.
Натомість найнижчі середні оцінки постачальники отримали за індикаторами:
■ Гнучкі ціни для побутових споживачів 0,160;
■ Розділ FAQ (інформація для споживачів) - 0,120;
■ Мобільний додаток компанії - 0,110;
■ Публікація нефінансової звітності 0,040;
■ Енергетичний консалтинг для споживачів - 0,020;
■ Продаж та встановлення «під ключ» газового устаткування - 0,020;
■ Технічний сервіс - 0,020;
■ Онлайн тарифний калькулятор - 0,000.

У категоріях “Онлайн сервіси” та “Комерційні пропозиції”, до яких належать більшість з цих індикаторів, постачальники
мають найбільший резерв для вдосконалення своєї діяльності і підвищення рейтингу. Окрім цього, розкриття даних про
кількість споживачів також істотно покращить рейтинг у категорії “Прозорість та ділова активність” і загальний рейтинг.
У порівнянні з пілотним випуском Рейтингу, середні оцінки по переважній більшості індикаторів зменшились, що свідчить
про помітні розриви у рівні розвитку ринкових практик компаній, які входять в 100
найбільших постачальників газу. При цьому, відносно вищі оцінки спостерігаються
лише по чотирьом індикаторам, три з яких
належать до категорії “Онлайн сервіси”:
■ Онлайн укладання чи подовження договору постачання (+100,0%);
■ Безкоштовна телефонна («гаряча») лінія підтримки споживачів (+25,5%);
■ Розділ FAQ (інформація для споживачів) (+20,0%);
■ Гнучкість системи зворотного зв’язку
(+4,7%).
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МЕТОДОЛОГІЯ
Загальний підхід
Побудова рейтингу постачальників ґрунтується на методиці багатовимірної середньої, яку використовують для комплексного оцінювання складних об’єктів, процесів
та явищ в економіці. Вони, як правило,
складаються із множини елементів, кожен
з яких можна охарактеризувати різносторонніми параметрами. Ринок газу є саме
таким складним явищем, а його елементами, серед іншого, - постачальники, діяльність яких можна оцінити через набір індикаторів.
Розрахунок загального рейтингового балу
компаній, а також балів за 4-ма категоріями Рейтингу передбачає оцінювання вибірки з 50-ти найбільших постачальників
газу16 по 21-му індикатору17.
Оцінювання відбувається на основі аналізу відкритих джерел - офіційних веб-сайтів постачальників, зазначених у ліцензійному реєстрі НКРЕКП, та публічних даних
Регулятора (в рамках звітності ліцензіатів),
отриманих DiXi Group.

Індикатори та категорії
Індикатор - конкретний показник, обраний
для оцінювання роботи постачальника. Набір індикаторів (див. Додаток А) сформований на основі опрацювання нормативних
вимог до діяльності ліцензіатів з постачання природного газу в Україні, норм відповідного європейського законодавства в
частині регулювання ринку газу, а також
кращих практик ринкової діяльності постачальників.

16

17
18

19

Всі індикатори рейтингу є рівновагомими і
згруповані в чотири категорії:
■ Онлайн сервіси
■ Комерційні пропозиції
■ Інформування споживачів
■ Прозорість та ділова активність
Аналіз у межах сформованих категорій
охоплює основні виміри ринкової діяльності постачальників газу з фокусом на оцінювання рівня клієнтоорієнтованості компаній та послуг, що надаються споживачам.

Вибірка
Вибірка газопостачальних компаній формується на основі двох критеріїв:
■ загального обсягу поставленого газу
всім групам споживачів;
■ кількості клієнтів за певний період18.
Значна кількість постачальників при регулярному звітуванні НКРЕКП зазначають
дані про обсяги постачання та кількість
споживачів як конфіденційні, що ускладнює, проте, не унеможливлює їх відкриття
Регулятором. Оскільки 38 із 100 найбільших компаній “закрили” відповідні дані19,
вибірка ТОП-50 постачальників газу сформована із 62-х умовно прозорих компаній,
які входять в 100 найбільших постачальників газу у першому півріччі 2021 року.
У цьому випуску Рейтингу оцінювання
охоплює біля 36% роздрібного ринку газу
(розраховано як частка загального обсягу постачання газу компаній вибірки від
валового споживання газу у першому півріччі 2021 року, за даними НКРЕКП). При

Через низьку прозорість постачальників та закритість даних про їхні ринкові результати
склад вибірки істотно змінився порівняно з пілотним випуском. У цьому випуску Рейтингу
ТОП-50 постачальників відібрані серед умовно прозорих компаній, які входять в ТОП-100
постачальників газу і не “закрили” дані про свої ринкові результати в рамках квартальної
звітності Регулятору.
До постачальників, орієнтованих на бізнес-клієнтів, застосовується 20 індикаторів.
У поточному випуску Рейтингу використовується сумарний обсяг поставленого компанією
природного газу та кількість клієнтів за перше півріччя 2021 року. До вибірки включені компанії, що постачають газ більш як 10-ти клієнтам.
Дані квартального звітування ліцензіатів НКРЕКП по формі звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) “Звіт про діяльність постачальника природного газу” за І та ІІ квартали 2021
року.

Рейтинг постачальників газу 2022 рік (Випуск 1)

цьому частка ринку найменшої за обсягом
постачання компанії, що увійшла до вибірки, становить 0,03% від загального обсягу
постачання компаній вибірки та 0,01% від
оціночного обсягу роздрібного ринку газу.

Оцінювання
та розрахунок
рейтингових балів
Більшість індикаторів Рейтингу оцінюються по дискретній шкалі від 0 до 1 з метою
трансформації масиву якісних даних у кількісні показники. Водночас, для підрахунку значень індикаторів “Загальний обсяг
постачання природного газу” (на основі
даних НКРЕКП) застосовується нормалізація, шляхом ділення показника компанії на
максимальне значення за цим індикатором
у вибірці. Індикатори щодо зміни кількості
побутових та непобутових споживачів з
категорії “Прозорість та ділова активність”
можуть набувати значень від -1 до 120.
Визначення рейтингових балів21 компаній і
відповідних позицій у рейтингу здійснюється шляхом розрахунку простої середньої
з оцінок, отриманих постачальниками по
всім застосовним індикаторам. Окрім загального рейтингу компаній, також сформовані рейтинги за чотирма категоріями,
що допоможе споживачам краще фокусуватись при виборі постачальника на особистих преференціях і потребах.

дрібного ринку газу серед більш як 800
діючих ліцензіатів НКРЕКП.
Рейтинг не порівнює цінові пропозиції постачальників, оскільки для цього мають
використовуватись спеціальні інструменти
(price comparison tools), широко розповсюджені в європейській практиці. З цією метою аналітичним центром DiXi Group створено сервіс “Газотека”.
Оцінювання компаній проведене протягом 1-15 грудня 2021 року, тоді як вибірка
сформована на основі даних НКРЕКП за
перше півріччя 2021 року. Тому, ймовірно,
частина компаній, які увійшли до вибірки,
можуть не задовольняти критерії обсягу
постачання та кількості клієнтів станом на
2022 рік.
За рахунок часового лагу між оцінюванням
компаній та представленням результатів
рейтингування, можуть виникати певні розбіжності між оцінками окремих індикаторів
та актуальним станом сайтів постачальників, адже їхній контент може змінюватись
динамічно.

За результатами оцінювання постачальників розділено на три групи у відповідності
до отриманих ними рейтингових балів:
■ “Лідери” - бал в межах від 0,7 до 1;
■ “Середняки” - бал в межах від 0,3 до
0,7 (не включно);
■ “Приховані резерви” - бал до 0,3
(не включно).

Обмеження дослідження
Вибірка з 50-ти найбільших постачальників, за оцінками, охоплює біля 36% роз20

21

Якщо постачальник визначає публічні дані про кількість споживачів при квартальному
звітуванні НКРЕКП як конфіденційні, його оцінки за відповідними індикаторами становлять -1.
Якщо дані розкриті лише по одному з двох кварталів півріччя, оцінки за індикаторами становлять -0,5.
Рейтинговий бал постачальника округлюється до трьох знаків після коми.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Набір індикаторів оцінювання постачальників газу
Категорія

Підкатегорія

Індикатор

Особливості оцінювання
(шкала)

Характеристика змісту індикатора

1.1. Укладання
контракту

1.1.1. Онлайн
укладання чи
подовження
договору постачання

1 - так,

Наявність на сайті постачальника онлайн-форми для
укладання договору (заяви-приєднання до договору) із
указанням особистих даних, опцією вибору комерційної
пропозиції або є можливість завантажити електронні
документи, необхідні для укладення договору, та
відправити заповнені документи постачальнику онлайн,
зокрема електронною поштою.

0,5 - сервіс доступний лише для
окремих категорій/груп споживачів,
серед тих, яким компанія надає послугу
постачання газу
0 - ні

Онлайн
сервіси

Інформація про можливість відправлення заповнених
споживачем документів електронною поштою має бути
чіткою та доступною на сайті постачальника
1.2. Порівняння і
вибір цін

1.2.1. Онлайн
тарифний
калькулятор

1 - так,
0,5 - офлайн тарифний калькулятор
(вимагає скачування)
0 - ні

1.3. Комерційний
облік та платежі

1.3.1. Онлайн оплата
рахунків

1 - так,

1.3.2. Персональний
кабінет з описом
функціоналу

1 - наявність персонального кабінету та
опису його функціоналу,

0 - ні

0,5 - наявність персонального кабінету,
але без опису його функціоналу або
сервіс доступний лише для окремих
категорій/груп споживачів
0 - відсутність персонального кабінету
та опису його функціоналу

1.4. Зворотній
зв’язок

1.3.3. Мобільний
додаток компанії

1 - так,

1.4.1. Гнучкість
системи зворотного
зв’язку

1 - наявність всіх 5-ти засобів
зворотного зв’язку;

0 - ні

0,8 - наявність гарячої лінії та трьох
інших засобів зв’язку;

Наявність на сайті постачальника онлайн тарифного
калькулятора, в якому є можливість задати параметри
споживання природного газу, інші показники
для оцінювання витрат на оплату газу та підбору
оптимальної комерційної пропозиції для споживача
Наявність на сайті постачальника спеціального поля, де
можна здійснити оплату споживання природного газу
без входу до персонального електронного кабінету
Наявність на сайті постачальника сервісу
персонального електронного кабінету та опису його
функціоналу, з яким можна ознайомитись до реєстрації.
Опис функціоналу передбачає перелік функцій,
якими може скористатись споживач. Напр., передача
показників лічильника, сплата за послуги, перегляд
історії платежів, перегляд історії споживання, подача
скарги та ін.
Наявність на сайті постачальника інформації про
мобільний додаток компанії з описом його функціоналу
Наявність на сайті постачальника телефону(ів)
гарячої лінії; онлайн-форми для зворотного зв’язку;
онлайн-помічника (чат-бота); електронної пошти
для зворотного зв’язку; інформації про чат-боти в
месенджерах / соціальних мережах

0,6 - наявність гарячої лінії та двох
інших засобів зв’язку;
0,4 - наявність гарячої лінії та ще
одного засобу зв’язку;
0,2 - відсутність гарячої лінії та
наявність інших засобів зв’язку;
0 - відсутність будь-яких варіантів
зворотного зв’язку
1.4.2. Безкоштовна
телефонна
(«гаряча»)
лінія підтримки
споживачів

1 – наявна безкоштовна телефонна
лінія та/або контакти трьох найбільших
операторів мобільного зв’язку, та/або
функції автоматичного «зворотного»
дзвінка (call-back);
0,5 – наявні контакти двох найбільших
операторів мобільного зв’язку;
0,25 – наявний контакт лише одного
з найбільших операторів мобільного
зв’язку;
0 – відсутня безкоштовна телефонна
лінія, контакти трьох найбільших
операторів мобільного зв’язку та
функції автоматичного «зворотного»
дзвінка (call-back)

Наявність на сайті постачальника телефону
безкоштовної «гарячої» лінії (0 800 ...) для підтримки
споживачів та/або контактів трьох найбільших
операторів мобільного зв’язку, та/або функції
автоматичного «зворотного» дзвінка (call-back)
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Категорія

Підкатегорія

Індикатор

Особливості оцінювання
(шкала)

Характеристика змісту індикатора

2.1.
Диференціація
комерційних
пропозицій

2.1.1. Гнучкі ціни
для непобутових
споживачів

1 - три і більше комерційні
пропозиції,

Наявність на сайті постачальника актуальних
комерційних пропозицій на вибір клієнта (в межах
певної території). Диференціація цін може напр.,
забезпечуватись постачальником залежно від таких
умов:

0,5 - дві комерційні пропозиції,
0 - єдина комерційна пропозиція
(базова річна пропозиція) для всіх
побутових споживачів

%

- тип місцевості (місто, село тощо),
- період обліку та тарифікації споживання;

Комерційні
пропозиції

- місячний/річний обсяг споживання природного газу,
- порядок оплати (аванс (передплата), пост-фактум),
- інші умови
2.1.
Диференціація
комерційних
пропозицій

2.1.2. Гнучкі ціни
для побутових
споживачів

1 - так,
0,5 - офлайн тарифний
калькулятор (вимагає скачування)
0 - ні

2.2. Додаткові
пропозиції

2.2.1. Енергетичний
консалтинг для
споживачів

1 - так,
0 - ні

Наявність на сайті постачальника інформації про
надання ним послуг консалтингу для споживачів
щодо енергоефективності (напр., оптимізації режимів
споживання газу, способів енергозбереження тощо),
інших питань (профільне юридичне, економічне
консультування), та/чи послуг енергоаудиту
Наявність послуг продажу та встановлення
газоспоживчого та газового обладнання, в тому
числі смарт-обладнання (смарт-мережа з функцією
енергозбереження, смарт-опалення тощо).
Встановлення «під ключ» включає у себе доставку,
монтаж, налагодження, післяпродажне обслуговування

2.2.2. Продаж та
встановлення «під
ключ» газового
устаткування

1 - наявність послуг продажу
і встановлення «під ключ»
устаткування,
0,5 - наявність лише послуг
продажу устаткування,
0 - послуги продажу устаткування
відсутні

Категорія

Наявність послуг продажу та встановлення
газоспоживчого та газового обладнання, в тому
числі смарт-обладнання (смарт-мережа з функцією
енергозбереження, смарт-опалення тощо).
Встановлення «під ключ» включає у себе доставку,
монтаж, налагодження, післяпродажне обслуговування

2.2.3. Технічний
сервіс

1 - так,

2.2.4. Постачання
електроенергі

1 - так,

Підкатегорія

Індикатор

Особливості оцінювання
(шкала)

Характеристика змісту індикатора

3.1. Інформація
про ціноутворення

3.1.1. Інформація
про ціни та їхню
структуру

1 - надана інформація про
величини та структуру цін на
природний газ

Наявність на сайті постачальника інформації про
величини та структуру цін на природний газ для
всіх груп споживачів (зокрема, товарна складова,
компонент постачання, податки тощо)

0 - ні

0 - ні

0,5 - надана інформація лише про
величини цін на природний газ
або інформація розкрита не для
всіх груп споживачів,

Інформування
споживачів

Наявність на сайті постачальника інформації про
надання ним технічного сервісу споживачам, що
може включати напр., виклик фахівця компанії для
діагностики, ремонту, монтажу та налагодження
газового устаткування, надання консультацій щодо
користування газовою системою, котлами тощо. Такий
технічний сервіс не включає послуги, що надаються
виключно операторами ГРМ
Наявність на сайті постачальника інформації про
умови надання ним послуг постачання електроенергії
споживачам додатково до постачання природного газу

0 - інформація відсутня

3.2. Інформація
про стандарти
обслуговування
та інша корисна
інформація

3.2.1. Інформація
про порядок
подання звернень,
скарг, претензій до
постачальника

1 - так,

3.2.2. Розділ FAQ
(інформація для
споживачів)

1 - так,

0,5 - офлайн тарифний
калькулятор (вимагає скачування)
0 - ні

0 - ні

Наявність на сайті постачальника інформації щодо
порядку подання та розгляду постачальником
природного газу звернень, скарг та претензій
споживачів щодо надання послуг з постачання
природного газу із зазначенням відповідних контактних
даних (адреси, телефонів, e-mail, веб-сторінок)
постачальника газу
Наявність на сайті постачальника окремого розділу
FAQ (інформації для споживачів) у форматі чітких та
зрозумілих відповідей на питання, які найчастіше
задають клієнти
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Категорія

Підкатегорія

Індикатор

Особливості оцінювання
(шкала)

Характеристика змісту індикатора

4.1. Прозорість
компанії

4.1.1. Публікація
фінансової звітності

1 - інформація по всім 4-м формам
звітності,

Публікація на сайті постачальника актуальних
річних фінансових звітів компанії, які відповідають
стандартним формам фінансової звітності (форми 1-4):

0,5 - інформація по окремим
формам звітності,
0 - інформація відсутня

Прозорість
та ділова
активність

Форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)
Форма 3 Звіт про рух грошових коштів
Форма 4 Звіт про власний капітал

4.1.2. Публікація
нефінансової
звітності

1 - опубліковано хоча б один із
нефінансових корпоративних
звітів,
0 - інформація відсутня

4.2. Ділова
активність

Публікація на сайті постачальника актуальних
річних корпоративних звітів компанії або звітів про
управління, про сталий розвиток, про корпоративну
соціальну відповідальність

4.2.1. Загальний
обсяг постачання
природного газу

Оцінка індикатора розраховується
діленням показника компанії
за певний період на найбільше
значення показника за цим
індикатором у досліджуваній
вибірці компаній

Показник опосередковано відображає рівень ділової
активності компанії, її досвіду та надійності

4.2.2. Зміна кількості
непобутових
споживачів

Оцінка розраховується діленням
показника компанії за попередній
період на найбільше значення за
цим індикатором у досліджуваній
вибірці компаній при додатньому
прирості та найбільше по модулю при від’ємному.

Показник опосередковано відображає рівень ділової
активності компанії та лояльності до неї клієнтів

У разі зазначення постачальником
цієї публічної інформації як
конфіденційної (при поданні
звітності в НКРЕКП) оцінка
індикатора становить -1.
У разі розкриття даних лише за
один з двох кварталів півріччя
оцінка індикатора становить -0,5
4.2.3. Зміна
кількості побутових
споживачів

Оцінка розраховується діленням
показника компанії за попередній
період на найбільше значення за
цим індикатором у досліджуваній
вибірці компаній при додатньому
прирості та найбільше по модулю при від’ємному.
У разі зазначення постачальником
цієї публічної інформації як
конфіденційної (при поданні
звітності в НКРЕКП) оцінка
індикатора становить -1.
У разі розкриття даних лише за
один з двох кварталів півріччя
оцінка індикатора становить -0,5

Показник опосередковано відображає рівень ділової
активності компанії та лояльності до неї клієнтів

Рейтинг постачальників газу 2022 рік (Випуск 1)
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Додаток Б
Перелік компаній, які за результатами 2020 року входили
в 100 найбільших постачальників газу та оцінювались у
пілотному Рейтингу, але не увійшли у вибірку поточного
випуску22
Група “Регіональної газової компанії” (РГК):
●

ТОВ РІВНЕГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ СУМИГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ХАРКІВГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ

●

ТОВ МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ

Інші постачальники:

22

●

ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ

●

ТОВ ЕРУ ТРЕЙДІНГ

●

ТОВ ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ

●

ПРАТ ВК УКРНАФТОБУРІННЯ

●

ТОВ ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ

●

ТОВ Ю.КОМОДІТІЗ

●

ТОВ ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ

За припущенням, через повне “закриття” ними даних про результати своєї ринкової діяльності в рамках
квартального звітування Регулятору.

Газотека - сервіс порівняння цін на газ

gasoteka.ua-energy.org
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