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 - ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩАТ “УКРТРАНСГАЗ”

                                               28 млрд. м3



Резиденти                              18 млрд. м3



Нерезиденти                          10 млрд. м3  

            


в т.ч. “Митний склад”                              1,3 млрд. м3



на початок 
жовтня 2020 року:               


в т.ч. “Митний склад”                               10 млрд. м3


Заповненість газосховищ 

             

7

712



7



789

Клієнтів:



                        

Кількість 

Резиденти                  

Нерезиденти                

Всього

30,9 млрд. м3


газосховищ:

Потужність 

             
АТ “Укртрансгаз”

“ЗБЕРЕГТИ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ”
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НОВІ ПРОДУКТИ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
УЧАСНИКІВ РИНКУ ГАЗУ

МОНІТОРИНГ  
ГАЗУ У ЗАСТАВІ

1. Договір зберігання 
(закачування, відбору) 

природного газу 

2. Кредитний договір, 
Договір застави

3. Копії Договору застави та Кредитного 
договору, Витяг з Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна


Клієнт - Банк

Банк - Оператор газосховищ

Клієнт - Оператор газосховищ

1 2

3

Угода 
моніторингу 

Клієнт - Банк - 

Оператор газосховищ
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послуги з 
моніторингу природного газу

в якості 
фінансового інструмента 

Мета: запровадження 
, що 

зберігається на рахунках зберігання 
Оператора газосховищ, 

забезпечення виконання кредитних 
зобов’язань власника такого газу.

ПОСЛУГА МОНІТОРИНГУ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ, 
ПЕРЕДАНОГО У ЗАСТАВУ

Оператор 

газосховищ

Банк

Клієнт

3
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Угода 
моніторингу 

Перелік 
документів

Договір зберігання 
природного газу

Договір застави

На умовах 100% оплати 
місячної вартості 

Ціна: 0,05% заставної 
вартості (Договір застави)

Газ залишається на рахунку 
зберігання (власності) Клієнта

Вибір платника по Угоді - 
Банк або Клієнт

Банк може сплатити 
рахунок за Клієнта 

Кредитний договір

Розрахунок/

Оплата

Дії відображаються на І-Платформі 
Оператора газосховищ

Блокування обсягу природного газу 
Клієнта

Роль моніторингу для Банку в І-Платформі

Запити заставодержателя (Банку) щодо 
поточного стану обсягу газу, що є предметом 
Угоди 

Розпорядження газом здійснюється 
Клієнтом з дозволу та за 
погодженням Банку

ЯК ЦЕ 
ПРАЦЮЄ?
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РОЗРАХУНОК
/ОПЛАТА100% передоплата 


місячної вартості послуг

з ПДВ (20%)

або

18 тис. грн. 120 тис. грн.

0,05% заставної вартості (договору застави) 

31* зміна вартості повідомляється не пізніше ніж за  календарний день

Банк Клієнт
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ПОРЯДОК 
РОБОТИ

Перший місяць 

1. Угода моніторингу

Підписання 
трьохсторонньої угоди 

моніторингу між 
Оператором газосховищ, 

Банком і Клієнтом 

Оператор газосховищ 
протягом 2 робочих днів 

формує рахунок на 
оплату послуги та 

надсилає Банку/Клієнту.

Оригінал - Клієнту


Копія - Банку

Клієнт/Банк сплачує 
рахунок протягом 2 

робочих днів.

* У випадку несплати 

Клієнтом рахунку право 
оплати надається Банку 

(4 дні)

Моніторинг газу 
переданого у заставу 


в І-платформі

Оператор газосховищ 
формує та надсилає 


для підписання 
двосторонній Акт про 

надання послуги

2. Рахунок 3. Оплата 4. Надання послуги 5. Акт про надання послуг
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ПОРЯДОК 
РОБОТИПродовження роботи, 


якщо послуга надається більше 1 місяця

1. Рахунок

Оператор газосховищ до 
20 числа місяця, що 

передує місяцю надання 
послуги, формує рахунок 

на оплату послуги та 
надсилає Банку або 

Клієнту

Клієнт або Банк сплачує 
рахунок протягом 2 

робочих днів.

* У випадку несплати 

Клієнтом рахунку право 
оплати надається Банку 

(4 дні)

Моніторинг газу 
переданого у заставу


в І-платформі

Оператор газосховищ 
формує та надсилає 


для підписання 
двосторонній Акт про 

надання послуги

2. Оплата 3. Надання послуги 4. Акт про надання послуг
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ДОДАТКОВА

УГОДА

Додаткової угоди

Про будь-які зміни обсягу природного 
газу, що є предметом 
Угоди/доповнення до цієї Угоди, 
Оператор газосховищ має бути 
повідомлений в письмовій формі 

з обов’язковим підписанням 

.



Дякуємо за увагу!
Контактна інформація:



front-office@utg.ua

tel. +38 (044) 299-73-20     +38 (044) 299-73-31    +38 (044) 299-73-43


