
ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

ЗБЕРІГАЄМО ЕНЕРГІЮ 
ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ



Українські підземні сховища газу – страте-
гічні можливості для всієї Європи та навіть 
світу. Найбільші на європейському конти-
ненті та треті за розміром у світі, вони є 
невід’ємною складовою енергетичної неза-
лежності України. А останніми роками ста-
ли вагомим елементом енергобалансу ЄС. 

Близькість розташування наших підзе-
мок до кордону з Європою, вигідні умови 
та конкурентні тарифи на зберігання та 
транс портування газу, запропоновані Опе-
ратором газосховищ України, переконали 
газових трейдерів з усього світу обрати 
саме українські ПСГ для зберігання влас-
них запасів. Тому 2020-й став рекордним 
роком не лише за обсягами закачування за 
останні 10 років – 28,3 млрд куб. м, а ще й 
через те, що третину цих запасів створили 

іноземні замовники. Нас визнали надійним 
бізнес-партнером, а Україна посилила свої 
позиції на газовому ринку Європи. 

Далі – тільки вперед! Ми забезпечуємо 
надійну і сталу роботу українських ПСГ за 
будь-яких умов та обставин та продовжує-
мо удосконалювати бізнес-процеси. Наші 
клієнти можуть бути впевнені – Оператор 
газосховищ України продовжить надавати 
свої послуги якісно та професійно, з рівни-
ми умовами та за прозорими правилами. 

Ми вдячні партнерам, які довіряють нам 
зберігання газу. Ми цінуємо вашу довіру, 
розраховуємо на подальшу плідну співпра-
цю та продовжуємо створювати для цього 
необхідні умови. У партнерстві заради кра-
щих результатів.

Сергій Перелома 
т.в.о. генерального директора  

АТ «Укртрансгаз»

Шановні друзі!

ВСТУПНЕ СЛОВО
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ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ

Оператор газосховищ України управляє 
вітчизняною системою підземного збе-
рігання газу. Загальна потужність усіх га-
зосховищ на материковій частині України 
становить  30,95 млрд куб. м та є найбіль-
шою в Європі. 

Роботу у статусі незалежного Оператора 
компанія розпочала з 1 січня 2020 року 
після завершення однієї з наймасштабні-
ших реформ в газовій галузі України – ві-
докремлення діяльності з транспортування 
газу.

Сьогодні Оператор газосховищ України 
є повноправним учасником міжнародно-
го газового ринку та вагомою складовою 
енергетичних систем як нашої держави, так 

і Європи загалом. Свої запаси газу зберіга-
ють замовники з Європи, Азії та Північної 
Америки, а перелік компаній та країн, що 
користуються послугою зберігання газу в 
Україні, постійно зростає.

Оператор газосховищ України має розви-
нуту та надійну технологічну базу. 

Мета Оператора газосховищ України до 
2025 року – стати клієнтоорієнтованим 
опе ратором зі зберігання газу на ринку 
Європи. Відповідно, велика увага приді-
ляється вдосконаленню системи обслуго-
вування замовників. Оператор регулярно 
розширює  перелік послуг для збільшення 
комфорту клієнтів та отримання ними до-
даткового доходу. 

Стратегічна мета до 2025 року – 
стати клієнтоорієнтованим оператором  
зі зберігання газу на ринку Європи
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 
ОПЕРАТОРА ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

Оперативну інформацію про 
роботу українських ПСГ можна 
знайти на сайті компанії

 загальний обсяг ПСГ
30,95

млрд куб. м

рівень наповнення ПСГ на кінець сезону 
закачування-2020 – найбільший за 10 років

28,3
млрд куб. м

запаси газу, створені іноземними компаніями  
у 2020 році, у чотири рази перевищили минулорічні

10
млрд куб. м

140
млн куб. м максимальний обсяг закачування газу на добу

відбір газу протягом сезону 2020/2021 – 
найбільший за 7 років

13,2
млрд куб. м
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СИСТЕМА УКРАЇНСЬКИХ ГАЗОСХОВИЩ НА МАПІ УКРАЇНИ

В управлінні Оператора газосховищ 
України знаходиться 12 підземних схо-
вищ газу на материковій частині України*. 
Їхні потужності дають змогу зберігати до 
30,95 млрд куб. м природного газу. 

Переважну більшість українських ПСГ 
створено на місці виснажених родовищ. 
Два з них – Червонопартизанське та Оли-
шівське (найстаріше на території України, 
засноване у 1964 році) ‒ на базі водоно-
сних структур. 

Більче-Волицько – Угерське ПСГ – най-
більше не лише в Україні, а й в усій Європі 
і може вмістити понад 17 млрд куб. м при-
родного газу.

80% газосховищ Оператора зосереджено 
на західному кордоні України. Близькість 
ПСГ до Європи та зручність логістичних 
процесів роблять підземне зберігання газу  
вигідним як для іноземних трейдерів, так і 
для українських компаній, які працюють із 
транскордонним транспортуванням та збе-
ріганням газу.

*млн куб. м

Богородчанське

Угерське

1 900
Опарське

1 920

Олишівське

310

Солохівське

1 300
Кегичівське

700
Вергунське

400

Краснопопівське

420

Червонопартизанське

1 500
Дашавське

2 150

Більче-Волицько – 
Угерське

17 050

2 300
Пролетарське

1 000

Українські ПСГ – найбільші  
за обсягами в Європі, треті у світі

*включно з Вергунським ПСГ на тимчасово  
окупованій території України
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США

ОАЕ

Канада

Україна

Сінгапур

Гонконг

ГЕОГРАФІЯ КЛІЄНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ПСГ

США

Канада

Франція Швейцарія
Ліхтенштейн Австрія

Словенія

Словаччина

Угорщина
Молдова

Україна

Хорватія

Мальта

Болгарія

Кіпр

Німеччина
Польша

Чехія

Нідерланди

Данія

Естонія

Латвія

Італія

Велика
Британія

Першим іноземним замовником послуг 
українських ПСГ стала компанія з Франції 
у 2016 році. Однак за останні роки кількість 
клієнтів з-за кордону стрімко зростає. 

Наприклад, з січня 2020 року, початку робо-
ти незалежного Оператора ПСГ України, до 
середини 2021 року кількість клієнтів-нере-
зидентів зросла більше ніж удвічі.

У 2021 році вперше до портфоліо 
клієнтів, окрім Європи та Америки, 
увійшли компанії з країн Азії 

клієнтів 

Сьогодні послугами Оператора  
газосховищ користуються:

з них – іноземні компанії

країн світу

900 

100 

26 

більше

понад

із
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ПОСЛУГИ ОПЕРАТОРА ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ  

Базові послуги

Зберігання (закачування, відбір)

Адміністрування  
передачі природного газу 

Митний склад

Митний склад та short haul

Додаткові послуги

Моніторинг газу в заставі

Біржові торги газом у ПСГ
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ЗБЕРІГАННЯ 
(ЗАКАЧУВАННЯ, ВІДБІР)

Індивідуальні послуги на добу наперед

Індивідуальні послуги на добу наперед до-
ступні для замовників, яким раніше розподі-
лили послуги річної потужності або індиві-
дуальний робочий обсяг на місяць. У такому 
форматі співпраці клієнти Оператора отри-
мують індивідуальну потужність закачуван-
ня та відбору на переривчастій основі.

Індивідуальні послуги на місяць

Індивідуальні послуги на місяць надають 
доступ клієнтам Оператора газосховищ 
до індивідуального робочого обсягу на га-
рантованій основі та до потужностей зака-
чування і відбору на переривчастій основі 
протягом одного газового місяця (незалеж-
но від базового сезону).

Річна потужність

Річна потужність газосховища – пакетна по-
слуга, що надається строком на 1 рік збері-
гання, забезпечує замовнику доступ до по-
тужностей закачування (протягом базового 
сезону закачування) та відбору (протягом 
базового сезону відбору) на гарантованій 
основі, найвигідніші тарифи та використан-
ня робочого обсягу газосховищ протягом 
усього терміну замовлення.

Базові послуги

Пакети послуг Оператора 
газосховищ України:

Більше інформації про Пакети 
послуг Оператора газосховищ 
можна знайти на сайті компанії 
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11,2
млрд куб. м

АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПЕРЕДАЧІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  
(ТОРГОВІ СПОВІЩЕННЯ)

Безкоштовна послуга Оператора газосхо-
вищ, що передбачає доступ компаній-за-
мовників до віртуальної точки передачі газу 
в ПСГ, включає підтвердження торгових 
сповіщень та облік передачі природного 
газу, що зберігається у газосховищах. 

Послуга поширюється, в тому числі на газ, 
що зберігається в режимі митного складу, та 
дає змогу проводити торгові сповіщення як 
для компаній-резидентів, так і для компа-
ній-нерезидентів. 

Торгові сповіщення подаються через Інфор-
маційну платформу (І-платформу) та під-
тверджуються Оператором до двох годин.

Базові послуги

МИТНИЙ СКЛАД

Українські та іноземні власники газу мають 
можливість зберігати його в українських 
ПСГ без сплати податків та митних плате-
жів протягом 1095 днів з подальшою реалі-
зацією на території України або реекспор-
том до країн ЄС.  

газу зберігали компанії у режимі «митний 
склад» на початку опалювального сезону 
2020/2021. Це 40% від загальних запасів 
газу, що зберігалися в українських ПСГ.

МИТНИЙ СКЛАД  
ТА SHORT HAUL

Short haul – послуга, запроваджена Опера-
тором ГТС, що з 1 січня 2020 року відкрив 
клієнтам Оператора газосховищ доступ до 
ПСГ за зниженими тарифами на транспор-
тування між визначеними точками входу 
або виходу на міждержавних з’єднаннях.

Послуга доступна в комплексі із зберіган-
ням газу в режимі «митний склад» та визна-
чається як потужності з обмеженнями.

Тарифи short haul в середньому у 4 рази  
дешевші за стандартні у випадку броню-
вання потужностей на добу наперед.

4у         рази

Інформаційна платформа
Веб-додаток, який забезпечує взаємодію Операто-
ра газосховищ та замовників послуг. Через І-плат-
форму клієнти можуть відстежувати своє портфоліо 
у ПСГ, подавати номінації та реномінації, заявки на 
оформлення митних декларацій, моніторити стан 
розрахунків за послуги тощо.  

Доступ до І-платформи отримує кожна компанія, 
що укладає договір зберігання з Оператором газо-
сховищ. Веб-додаток доступний в режимі 24/7 укра-
їнською та англійсь кою мовами після проходження 
відповідної реє страції.

дешевші 

Детальніше про 
послуги Оператора 
газосховищ на сайті
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Додаткові послуги

МОНІТОРИНГ  
ГАЗУ В ЗАСТАВІ

Власники газу, що зберігається у ПСГ, мо-
жуть використовувати його як банківську 
заставу під час отримання  кредитів, а пред-
ставники банку-кредитора – відстежувати 
усі операції, що проводяться з газом у за-
ставі. Функціонал доступний для банків-
ських установ онлайн на І-платформі в ре-
жимі 24/7.   

Переваги послуги  
для замовників:

Ширше коло потенційних кредиторів

Більші можливості для позичальників

Вигідніші умови займу

Гарантоване збереження застави

БІРЖОВІ ТОРГИ  
ГАЗОМ У ПСГ

Оператор газосховищ надає доступ до бір-
жових стандартизованих продуктів для тор-
гівлі природним газом, що зберігається у 
підземних газосховищах України. Газові тор-
ги через електронну платформу Української 
енергетичної біржі доступні компаніям- 
резидентам та нерезидентам. 

Переваги послуги   
для замовників:

Пришвидшення процедури  
купівлі / продажу до 30 хв

Підвищення ліквідності запасів

Більша прозорість та надійність  
торговельних операцій

Перейти на 
сайт Української 
енергетичної біржі

Детальніше про 
послугу Оператора 
газосховищ на сайті
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ЯК СТАТИ КЛІЄНТОМ ОПЕРАТОРА ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ ТАРИФИ

Порівняння тарифів на зберігання газу в Україні 
та найближчих країнах ЄС**

Тарифи без урахування ПДВ* Коефіцієнт

Укласти 
договір про 
зберігання

Отримати 
доступ до 
І-платформи 
Оператора

Укласти договір 
про надання послуг 
декларування 
природного газу, що 
переміщується через 
митний кордон України

Укласти договір 
транспортування 
природного газу

1
5–10 днів

2
2 години

3
1 день

4
5 днів

_

* Згідно з Податковим Кодексом України за кожну 
послугу додатково нараховується 20% ПДВ

 
Послуга

грн за 1000 м3 
на добу

Зберігання 0,19
Закачування 110,16
Відбір 63,41

 
Період

 
Коефіцієнт

на місяць 1,1
на добу наперед 1,2

Річна Місячна На добу наперед

Україна – Польща 
Польща – Україна 1,55 1,64 1,70 Польща 3,2–3,7

Україна – Угорщина 
Угорщина – Україна 1,52 1,60 1,66 Угорщина 2,5

Україна – Словаччина 
Словаччина – Україна 1,47 1,55 1,61 Словач-

чина 2,2–2,9

Україна – Румунія 
Румунія – Україна 1,47 1,56 1,62 Румунія 2,64

Напрямки Країна

Тариф на транспортування за  
тарифом short haul та зберігання  
в режимі «митний склад»,  
євро за МВт·год

Тариф на  
зберігання, 
євро за  
МВт·год

Оплатити  
замовлені  
потужності

Замовити послуги: 
робочий обсяг 
та потужність 
закачування / відбору

Тарифи на зберігання газу в українських ПСГ, 
навіть за умови транспортування з-за кор-
дону, залишаються вигіднішими, ніж тарифи 

ПСГ Європи. Наразі вони формуються за 
принципом «cost plus» (вартість плюс) та за-
тверджуються Регулятором – НКРЕКП. 

**Станом на 01 липня 2021 року
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У разі виникнення будь-яких питань щодо співпраці,  
звертайтесь до команди Оператора газосховищ України.

01021, м. Київ, 
Кловський узвіз, 9/1

front-office@utg.ua 

+38 (044) 299-73-20  
+38 (044) 299-73-31 
+38 (044) 299-73-43 www.utg.ua


