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Балансування та несанкціонований відбір–
найбільша проблема Укртрансгазу 

Станом на 31.05.2019

Постановою НКРЕКП затверджено Кодекс ГТС, який встановлював 
механізм балансування та зобов`язав Оператора ГТС надавати 
операторам ГРМ послуги з балансування на місячній основі

Змінено механізм надання послуг балансування з місячного на 
добове. Діюча редакція Кодексу ГТС дозволяє  продовжувати 
операторам ГРМ здійснювати несанкціонований відбір газу  
безоплатно

млн грн

4.7 млрд м3

34 701
млн грн

4.1 млрд м3

3 238
млн грн

0.4 млрд м3

Грудень 2015 – Лютий 2019 Березень – травень 2019

Загальний борг

У т.ч. борг операторів ГРМ

грудень 2015
лютий 2019

З 01.03.2019 



Заборгованість відшкодовується виключно в 
судовому порядку та в неповному обсязі

38 позовів 
до операторів ГРМ про стягнення 
заборгованості станом на цей час, на 
розгляді у господарських судах України



Позитивний небаланс
837 млн грн

Замовники 
послуг

транспортування

Добове балансування не покращило ситуацію 

Негативний небаланс
3 238 млн грн

Впровадження системи добового балансування
продовжує збільшувати заборгованість з боку
операторів ГРМ

Березень
травень 
2019

1 551.8

938.6
732.9

3.5 2.7 8.7

176.8
230.3

123.1
83.7

110.5
18.3 16.1

14.7

25.9
23.7

3.8 6.7 3.0

Оператори 
ГРМ

НАК 
Нафтогаз
України

Замовники 
послуг

транспортування

АТ
УГВ

ПАТ 
Укрнафта

Збутові 
компанії

березень квітень травень млн грн



Тарифи Укртрансгазу знизили вдвічі з 1 січня

В результаті запровадження в дію тарифів з 1 січня до
кінця 2019 року в АТ «Укртрансгаз» сформується дефіцит
близько 20 млрд грн

$ за 1000 м3

Порівняння тарифів

1 січня 2019 

296.80
Для Операторів 
ГРМ

Для споживачів 
безпосередньо 
підключених до 
магістральних 
газопроводів

Для 
транскордонних 
точок входу

В середньому для 
транскордонних 
точок входу

легенда

Для внутрішніх 
точок входу

Для Операторів 
ГРМ

Для споживачів 
безпосередньо 
підключених до 
магістральних 
газопроводів

Для 
транскордонних 

точок входу

В середньому 
для 

транскордонних 
точок входу

296.80

229.99

91.87

219.00 248.74

157.19

615.10

248.74

157.19 12.47
10.41

6.22

36.40

26.68

16.52

Тарифи 2018 року Розрахункові тарифи УТГ Тимчасові тарифи
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Виправлення ситуації

Термінові заходи:
- підтримка від Нафтогазу, щоб забезпечити 
безперервну роботу ГТС
- статус надзвичайної ситуації – швидші дії
- переговори про реструктуризацію з 
постачальниками
- судові процеси та переговори з облгазами для 
покращення розрахунків/зменшення відборів

Необхідні дії для розв’язання ситуації:
- Регулятор має встановити обґрунтовані тарифи 
як для оператора ГТС так і для облгазів
- привести кодекс ГТС у відповідність до 
європейських стандартів, змінити визначення 
відборів



Its actual goal was
to promote Nord Stream 2

Дякую!


