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ВІДОКРЕМЛЕННЯ 
ОПЕРАТОРА ГТС УКРАЇНИ
Реалізовано черговий етап 
реформування ринку газу
Наступні кроки
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Результати роботи ГТС України за 11 місяців
млрд куб. м



Обійти Україну – геополітична мета Кремля

Без транзиту понад 80% української ГТС 
не буде завантажено

Північний потік Турецький потік Північний потік 2

-55 -32 -55
млрд куб. м млрд куб. м млрд куб. м
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Нові реалії, в яких ми живемо

Зовнішні Внутрішні

Газпром будує нові 
газопроводи, щоб обійти 
Україну вже за 2 роки

Газпром – єдиний 
замовник послуг з 
транзиту

Внутрішній попит на газ 
зменшився майже на 40%
за 3 роки

Політична та нормативна 
непередбачуваність

Росія пропонує потужним 
гравцям з ЄС привабливі 
умови за партнерство 

Україна залишається 
закритою для іноземних 
партнерів
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Щоб зробити українську ГТС зручною та 
привабливою для клієнтів з ЄС треба:



Що таке «анбандлінг»?

«Анбандлінг» –
це відокремлення діяльності з транспортування газу від 
виробництва та постачання газу та електроенергії

(Директива 2009/73/ЄС)
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Що дасть анбандлінг українській ГТС?

Забезпечення 
конкуренто-

спроможності

Збереження 
транзиту після 
2019 року 

Повноцінна 
робота 
української ГТС в 
майбутньому

Більше 
прозорості та 
ефективності

Більше 
можливостей для 
залучення 
партнерів

Залучення 
партнера

Лібералізація 
українського 

ринку газу

Інтеграція до 
енергетичного 
співтовариства

Відповідність 
вимогам 

законодавства

Інтеграція до 
енергетичного 
співтовариства

Збереження 
транзиту після 
2019 року

Новітні технології
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Які етапи трансформації Оператора ГТС? 
Готовність УТГ до відокремлення до 
рішення Стокгольмського арбітражу 1-2 роки
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Чому обрана така модель?

Транспортування газу Зберігання газу Інші послуги

Тільки профільні активи, пов'язані з основною 
діяльністю та включені в розрахунок тарифу

Нормативно рекомендована модель, відповідає 
українському законодавству, постанові КМУ № 496

Усуває перехресне субсидіювання між послугами 
транспортування та зберігання газу – підрозділ з 
управління ПСГ отримає справедливі доходи

Найбільш поширена модель оператора ГТСEU
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Як відбувається анбандлінг?

 Нафтогаз за підтримки СЕС 
погодив внутрішню реорганізацію 
Укртрансгазу - створення філії 
«Оператор ГТС України»

 В філії сконцентровані всі 
бізнес-процеси, активи і 
фахівці для забезпечення 
транспортування газу

• Після повного юридичного 
відокремлення від Нафтогазу -
сертифікація оператора ГТС 
відповідно до вимог ЄС
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«Це позитивний крок, який сприяє процесу відокремлення» -
Директор СЕС Янез Копач про створення Філії ОГТС під час презентації 9.11.2017 року Звіту про 

стан виконання Україною зобов’язань, взятих за Протоколом про приєднання України до ЕC.



Жов. 2017 Лют. 2018 Бер. 2018Січ. 2018Лис. 2017 Груд. 2017

Готовність 
УТГ провести 
відокремлення 
Базового ОГТС

Незначний вплив Нафтогазу на проект Значний вплив Нафтогазу на проект

Функціонування 
Філії ОГТС

Проект з відокремлення для нового ОГТС 

Залучення партнера ГТС для нового ОГТС

Нормативно-правові документи для нового ОГТС

Впровадження нового Плану дій з корпоративного управління ОГТС, 
розробленого спільно з ЄБРР 3

Забезпечення передачі активів новому ОГТС згідно з вимогами 
законодавства ЄС

Остаточні рішення Стокгольмського арбітражу

?

Залишається 
незрозумілим, чи 
буде дотримано 
строки за цим 

напрямком 
діяльності

?
Залишається 

незрозумілим, чи 
буде дотримано 
строки за цим 

напрямком 
діяльності

?
Залишається 

незрозумілим, чи 
буде дотримано 
строки за цим 

напрямком 
діяльності

Якими будуть наступні дії?
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4

Підготовка МГУ до отримання статусу ОГТС
5

2

1

6
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Як працює філія Оператор ГТС?
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Філія Оператор ГТС сьогодні
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Цільова чисельність персоналу: 309 штатних одиниць

ТЕХНІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

ДОПОМІЖНІ ФУНКЦІЇ

ФІНАНСОВІ ФУНКЦІЇ

Генеральний директор

Фінанси та бухгалтерський облік

IT

Фінансовий директор

Технічна диспетчеризація

Метрологія
(газовимірювання)

Матеріально-технічні ресурси

Операційний директор

Закупівлі

Комерційна диспетчеризація Стратегія та розвиток, інвестиційне 
планування та контроль

Комерційний директор

Міжнародні відносини

Головний інженер Директор зі стратегії 
та розвитку бізнесу

Комерційні відносини, контракти 
та обслуговування клієнтів

Заступник генерального директора

Паливно-енергетичні ресурси, 
енергозбереження, екологія

Майно та земля

Адміністративне забезпечення

Відносини з регулятором

Комплаєнс та управління ризиками

Юридичні послуги

Управління персоналом

Безпека

Господарське забезпеченняКомунікаційна функція

Планування та замовлення ТО і 
ремонтів, нагляд

Охорона праці

Автоматизація та зв'язок

Капітальне будівництво

Організаційна структура філії Оператор ГТС
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Філія Оператор ГТС: активи, договори, ІТ рішення
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Основні засоби

Прийнято рішення Правління УТГ про передачу більше 50 тисяч найменувань 
активів загальною вартістю ~250 млрд грн до філії Оператор ГТС

Договори

Передано ~1 100 договорів від апарату УТГ до філії Оператор ГТС

Розпочалася передача ~19 000 договорів транспортування газу від регіональних 
філій УТГ

Інфраструктура ІТ

Визначено глобальний сценарій ("ІТ як Послуга") та отримано попереднє 
погодження з боку СЕС
Розроблена концепція передачі ІТ-систем

Внутрішні
регламенти / 

SLA

Розроблено ряд внутрішніх регламентів для забезпечення робочої взаємодії філії 
Оператор ГТС з іншими підрозділами УТГ 
Розпочалася робота з розробки SLA, що має регулювати відносини між 
Базовим Оператором ГТС та УТГ



Прикладом поетапної імплементації анбандлінгу ОГТС є польська Gaz-System, яка розширилась із базового 
ОГТС з ~200 шт. од. до повноцінного розширеного ОГТС з ~2700 шт. од.

Базовий ОГТС 
(~200 шт. од.)

Розширений ОГТС 
(~2000 шт. од.)

Розширений ОГТС 
(~2700 шт. од.)

Частина Групи

До 2004 2004 2005

Зараз
Керівництво PGNiG

Менеджмент розвідки та 
виробництва

Менеджмент транспортування 
газу

Менеджмент дистрибуції газу

Менеджмент роздрібної торгівлі 
газу

Філії та дочірні кампанії

Головний офіс Gaz System
(під назвою PGNiG Przesył) Головний офіс Gaz System

Регіональні філії

• Виконання ТО і ремонтів
(частковий інсорсинг)

• Аварійна служба

• Допоміжні функції

Ін
со

рс
ин

г

Регіональні філії
• Виконання ТО і 

ремонтів
(повний інсорсинг)

• Допоміжні функції

Профільні функції

• Виконання ТО і 
ремонту мережі 
(частковий 
аутсорсинг)

• Реалізація 
інвестиційних проектівА

ут
со

рс
ин

г

Профільні функції

• Реалізація інвест. проектів

(під назвою PGNiG Przesył)

А
ут

со
рс

ин
г

ТО і ремонт мережі

Аутсорсинг

Ін
со

рс
ин

г

Головний офіс Gaz System

Кейс: виділення польського Оператора 
ГТС “Gaz System” 

Реалізація 
інвестиційних проектів

Аварійна служба

Профільні функції:
• Диспетчеризація газу

• Управління потужностями

• Управління контрактами

• Інвестиційне планування

• Планування ТО і ремонтів

• Управління тарифами та 
відносин з регулятором

• Бізнес послуги

Розширені профільні функції:
• Управління безпекою
• Внутрішній аудит
• Контролінг та звітність
• Управління операціями LNG
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Що нам ще потрібно зробити?
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Після 
відокремлення

Транспорту-
вання газу

Зберігання
газу

Сервіси

Сьогодні

Транспорту-
вання газу

Зберігання 
газу

Сервіси

Оператор

ГТС

Нові 
напрями
діяльності

Що буде з Укртрансгазом?
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Надання сервісів Розвиток нових 
напрямів діяльності

УТГ та його 
сервісні філії 
виходитимуть 
на нові сегменти 
ринку

Послуги з 
енерго-

ефектив-
ності Вітрова 

енергетика

Сонячна 
енергетика

Укргазпромбуд
Укргазенергосервіс
Укргазтехзв'язок
Техдіагаз
Науково-дослідний
інститут транспорту 

газу

Новому 
оператору 

ГТС Підрозділам 
з управління 

ПСГ

Зовнішнім 
клієнтам

Управління ПСГ

Управління
ПСГ

Підрозділ з 
управління 
ПСГ

Що буде з Укртрансгазом?
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Що це означає для колективу?
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Інтеграція в європейський ринок: 
бар’єри та можливості 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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