


ВСТУПНЕ СЛОВО

Роман Малютін 
т.в.о. генерального директора 

АТ «Укртрансгаз»

Шановні друзі!

Укртрансгаз як частина Групи Нафтогаз залиша-
ється надійним партнером і джерелом страте-
гічних перспектив для Європи і світу. Компанія 
посилює співпрацю з учасниками українського 
і міжнародного енергетичного ринку ‒ заради 
спільної безпеки та нових можливостей. 

Водночас, коли питання енергетичної стабіль-
ності та незалежності особливо гостро стоять 
перед континентами та державами, українські 
ПСГ, обʼєднуючи представників видобування, 
транспортування та розподілу газу, залишають-
ся гарантом його безперебійного постачання ‒ 
незалежно від обставин та геополітичних умов. 

Оператор газосховищ України вже співпрацює 
із понад 1100 компаніями на трьох континентах. 
І запрошує інших учасників газового ринку до 
діалогу та співпраці. Ми відкриті до нових парт-
нерств та пропонуємо до 15 млрд куб. м або 160 
ТВт•год потужностей для зберігання газу. 
А також розвинуту інфраструктуру біля кор-
донів ЄС та одні з найвигідніших тарифів на 
континенті. Все це, у поєднанні з професійною 
командою Укртрансгазу, десятиліттями успіш-
ного досвіду, сучасним технологічним облад-
нанням та портфелем послуг, що відповідає 

усім потребам замовників, робить українські 
газосховища привабливим бізнес-рішенням 
для учасників газового ринку.

Попри воєнні виклики Укртрансгаз зберігає 
сталість виробничих процесів та виконує всі зо-
бов’язання перед клієнтами та бізнес-партнера-
ми. За будь-яких обставин наш пріоритет – без-
пека зберігання та постачання газу замовників. 
Тому посилено працюємо над захистом наших 
обʼєктів та готові реагувати на будь-які виклики, 
що можуть постати. І ми вдячні нашим клієнтам 
за довіру та підтримку, що її нам демонструють 
кожного дня. Насамперед, закачуючи свій газ до 
газосховищ України. 

Укртрансгаз і надалі відповідатиме найвищим 
стандартам роботи, до яких уже звикли наші 
партнери. Компанія проходить процедуру між-
народної сертифікації щодо безпеки поста-
чання газу і незабаром підтвердить свій статус 
європейського оператора з підземного збері-
гання. Тож рухаємось уперед ‒ заради України, 
Європи та світу. Ми відкриті до нових проектів 
та запрошуємо всіх учасників ринку до співпра-
ці – українські газосховища мають що запропо-
нувати.
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ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ

Оператор газосховищ України управляє укра-
їнською системою підземного зберігання газу. 
Загальна потужність усіх газосховищ на матери-
ковій частині України становить 30,95 млрд куб. 
м та є найбільшою серед європейських країн. 

Роботу в статусі незалежного Оператора ком-
панія розпочала з 1 січня 2020 року після за-
вершення однієї з наймасштабніших реформ у 
газовій галузі України – відокремлення діяль-
ності з транспортування газу.

Сьогодні Оператор газосховищ України є 
повноправним учасником міжнародного га-
зового ринку та вагомою складовою енерге-
тичних систем як нашої держави, так і Європи 
загалом. Свої запаси газу тут зберігають за-
мовники з Європи, Азії та Північної Америки, 
а перелік компаній та країн, що користуються 
послугою зберігання газу в Україні, постійно 
зростає.

Оператор газосховищ України має розвину-
ту та надійну інфраструктуру газосховищ, яку 
ми постійно вдосконалюємо. План розвитку 
українських газосховищ на 2022-2031 рр. пе-

редбачає 14,4 млрд грн інвестицій у модерні-
зацію та поліпшення функціонування об’єктів 
ПСГ України. Окрім того, компанія впроваджує 
на своїх сховищах найсучасніші рішення, як-от 
побудова геологічних та газогідродинамічних 
3D-моделей ПСГ – заради сталості, безпере-
бійності та максимальної наукової обґрунтова-
ності виробничих процесів на наших обʼєктах.

Також велика увага приділяється вдосконален-
ню системи обслуговування замовників. Опе-
ратор регулярно розширює перелік послуг, 
сервісів та продуктів, націлених на створення 
більш гнучких та привабливих умов для наших 
клієнтів, отримання ними додаткового доходу. 
І такий підхід дає свій результат: незважаючи 
на бойові дії на території України, іноземні за-
мовники послуг продовжують зберігати газ в 
українських газосховищах.

Нині Україна готова запропонувати потуж-
ності для зберігання до 15 млрд куб. м газу, що 
дорівнює 13% загальної потужності ПСГ у кра-
їнах ЄС. Після завершення європейської сер-
тифікації Укртрансгаз підтвердить своє право 
на зберігання запасів газу країн ЄС.

Українські підземні сховища газу займають 
перше місце за обсягом зберігання у Європі та 
третє у світі
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ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

30,95
млрд куб. м загальна потужність ПСГ

22
% об’єм ПСГ України у загальному обсязі 

газосховищ Європи

за об’ємом ПСГ у Європімісце

10
історичний максимум запасів газу, створений
іноземними компаніями у 2020 роцімлрд куб. м

28,3 рівень наповнення ПСГ на кінець сезону 
закачування-2020 – найбільший за останні 10 роківмлрд куб. м

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 
ОПЕРАТОРА ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

6 7

1–ше



ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

8 9

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПСГ

Українські газосховища – найбільші  за обсягами 
зберігання газу в Європі. Відповідно, вони ліди-
рують і за швидкістю закачування та відбору газу 
на добу. Продуктивність ПСГ напряму залежить 
від режиму роботи (тисків) газотранспортної 
системи та фактичного заповнення окремих га-
зосховищ.*

В українських ПСГ здійснюється ретельний кон-
троль якості газу, що подається із ГТС до газосхо-
вищ, а також підіймається із ПСГ до газотранс-
портної системи.

Під час відбору газу з газосховищ здійснюється 
комплексна підготовка природного газу – очищен-
ня та видалення механічних домішок, осушування. 

Усі роботи з контролю якості газу проводяться 
власними хіміко-аналітичними лабораторіями із 
застосуванням новітніх систем контролю. Лабо-
раторії Укртрансгазу пройшли оцінку відповідно-
сті згідно з ДСТУ ISO 10012:2005. Наразі в компанії 
активно впроваджуються потокові хроматографи 
та вологоміри, що дають змогу здійснювати без-
перервний контроль якості газу та обліковувати 
його як у куб. м, так і в кВт•год. Такі системи вже 
встановлено на чотирьох ПСГ, триває монтаж на 
трьох та у наступному році заплановане встанов-
лення аналогічних приладів ще на чотирьох ПСГ.

Вимоги до якості природного газу, що закачується 
та відбирається до/з ПСГ, визначаються Кодексом 
ПСГ України.

Продуктивність українських ПСГ дає змогу як 
повністю забезпечувати газопостачання вну-
трішніх споживачів, так і виконувати замовлення 
нерезидентів – навіть під час пікового наванта-
ження взимку. 

Порядок надання послуг визначається Кодексом 
газосховищ. 

Переваги мають клієнти, що забронювали по-
тужності на рік наперед, далі – бронювання на 
місяць, і наостанок – бронювання на добу напе-
ред. В останній категорії порядок виконання за-
мовлень визначається часом подання номінацій.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ГАЗУ

Нормативні показники якості газу

Заповнення 
сховищ

Відбір
млн м³/добу

Закачка
млн м³/добу

100% 230 188

50% 170 203

30% 122 222

10% 60 241

Номінальна продуктивність газосховищ

теплота згорання (вища) 10,06 … 10,64 кВт*год/м3

вміст метану не менше 90%

вміст азоту не більше 5%

вміст вуглекислого газу не більше 2% від
загального об’єму

температура точки роси 
за вологою

не вище мінус 8°С  
(при тиску 3,92 МПа)

температура точки роси
за вуглеводнями

не вище 0°С при 
робочому тиску.

*Максимально можливе (номінальне) завантаження – 230 млн куб. м  
  на добу при відборі та 188 млн куб. м – під час закачування.



МАРШРУТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
LNG ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ В УКРАЇНІ

Безпосередня близкість до 
кордонів ЄС  стратегічна 
перевага українських ПСГ. 
Це дає можливість зберіга-
ти LNG, який було завезено 
до Європи та у подальшому 
протранспортовано магі-
стральними газопроводами

ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ

наявний трубопровід

новий трубопровід
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СИСТЕМА УКРАЇНСЬКИХ ГАЗОСХОВИЩ НА МАПІ УКРАЇНИ

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

Більшість українських ПСГ створено на місці 
виснажених родовищ. Два з них – Червонопар-
тизанське та Олишівське (останнє – найстаріше 
на території України, засноване у 1964 році) – на 
базі водоносних структур. Більче-Волицько – 
Угерське ПСГ – найбільше не лише в Україні, а й в 
усій Європі і може вмістити понад 17 млрд куб. м 
природного газу.

80% потужностей газосховищ Оператора зосе-
реджено на західному кордоні України. Близь-
кість ПСГ до Європи та зручність логістичних 
процесів роблять підземне зберігання газу 
вигідним як для іноземних трейдерів, так і для 
українських компаній, які працюють із транскор-
донним транспортуванням та зберіганням газу.

Два українських ПСГ створено у водоносних 
структурах, інші десять  на базі виснажених 
родовищ

Глибина

4002000 м

газ

газонепроникний 
горизонт

ПІДЗЕМНІ СХОВИЩА ГАЗУ, СТВОРЕНІ 
НА БАЗІ ВИСНАЖЕНИХ ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

ПІДЗЕМНІ СХОВИЩА ГАЗУ, СТВОРЕНІ 
НА БАЗІ ВОДОНОСНИХ СТРУКТУР

Глибина

400650 м

газ

вода
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газонепроникний 
горизонт

.

1 900

1 920

310

1 300

700

400

1 500

2 150

17 050

2 300 1 000

420



ТРИВИМІРНІ МОДЕЛІ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОСХОВИЩ
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Оператор газосховищ України використовує 
у своїй роботі найсучасніші інженерні підхо-
ди та методики. Серед них – розроблення гео-
логічних та газогідродинамічних 3D-моделей 
ПСГ.
 
3D-моделі підземних газосховищ дають на-
шим фахівцям краще розуміння геологічної 
будови сховища та її візуалізацію. Таким чи-
ном ми плануємо свою роботу, обираємо 
найкращі рішення та стратегії на основі об-
ґрунтованих геологічних даних щодо розта-

шування газу у пластах сховища. Ці дані ми от-
римуємо оперативно, системно, з необхідною 
деталізацією, що робить процеси відбору та 
закачування швидшими та продуктивнішими, а 
управління мережею ПСГ ‒ більш гнучким та 
ефективним.
 
Наразі Оператор газосховищ уже розробив 
структурні 3D-моделі чотирьох ПСГ та гідро-
динамічні моделі двох підземок. Триває робо-
та над створенням аналогічних 3D-візуаліза-
цій на трьох газосховищах.

 ГІДРОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ

ГЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ

ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ
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ПОСЛУГИ ОПЕРАТОРА 
ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ 

Зберігання (закачування, відбір)

Моніторинг газу в заставі

Біржові торги газом у ПСГ

Додаткові послуги

Базові послуги

Адміністрування 
передачі природного газу

Митний склад

Митний склад та short haul
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ЗБЕРІГАННЯ 
(ЗАКАЧУВАННЯ, ВІДБІР)

Річна потужність

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

Індивідуальні послуги на місяць

Індивідуальні послуги на місяць надають до-
ступ клієнтам Оператора газосховищ до інди-
відуального робочого обсягу на гарантованій 
основі та до потужностей закачування і відбо-
ру на переривчастій основі протягом одного 
газового місяця (незалежно від базового се-
зону).

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 отриму-
ють індивідуальну потужність закачування та 
відбору на переривчастій основі.

Пакети послуг Оператора 
газосховищ України:

Базові послуги
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АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПЕРЕДАЧІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
(ТОРГОВІ СПОВІЩЕННЯ)

Безкоштовна послуга Оператора газосховищ, 
що передбачає доступ компаній замовників 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 - окремо для компа-
ній-нерезидентів. 

Торгові сповіщення подаються через Інформа-
ційну платформу (І-платформу) та підтверджу-
ються Оператором до двох годин.
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Інформаційна платформа

Вебдодаток, який забезпечує взаємодію Оператора 
газосховищ та замовників послуг. Через І-платформу 
клієнти можуть відстежувати своє портфоліо у ПСГ, 
подавати номінації та реномінації, заявки на оформ-
лення митних декларацій, моніторити стан розрахун-
ків за послуги тощо. Доступ до І-платформи отримує 
кожна компанія, що укладає договір зберігання з Опе-
ратором газосховищ. Вебдодаток доступний в режимі 
24/7 українською та англійською мовами після про-
ходження відповідної реєстрації.

МИТНИЙ СКЛАД

МИТНИЙ СКЛАД 
ТА SHORT HAUL

Українські та іноземні власники газу мають 
можливість зберігати його в українських ПСГ 
без сплати податків та митних платежів протя-
гом 1095 днів з подальшою реалізацією на те-
риторії України або реекспортом до країн ЄС.

Укртрансгаз як утримувач митного складу 
забезпечує надання послуг митного оформ-
лення для поміщення та відбору обсягів при-
родного газу до/з українських ПСГ. Фахівці 
Укртрансгазу надають професійний супровід 
процедур митного оформлення, зокрема по-
дання декларацій, а також консультації з опе-
рацій в митному режимі митного складу.

Short-haul – послуга, запроваджена Операто-
ром ГТС, що з 1 січня 2020 року відкрив клі-
єнтам Оператора газосховищ доступ до ПСГ 
за зниженими тарифами на транспортування 
між визначеними точками входу або виходу на 
міждержавних з’єднаннях. 

Послуга доступна в комплексі із зберіганням 
газу в режимі «митний склад» та визначається 
як потужності з обмеженнями.
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Тарифи short-haul в середньому значно  де-
шевші за стандартні, за умови бронювання 
потужностей на добу наперед.



МОНІТОРИНГ 
ГАЗУ В ЗАСТАВІ

Власники газу, що зберігається у ПСГ, можуть 
використовувати його як банківську заставу 
під час отримання кредитів, а представники 
банку-кредитора – відстежувати всі операції, 
що проводяться з газом у заставі. Функціонал 
доступний для банківських установ онлайн на 
І-платформі в режимі 24/7. 
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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 біржо-
вих стандартизованих продуктів для торгівлі 
природним газом, що зберігається у підзем-
них газосховищах України. Газові торги через 
електронну платформу Української енерге-
тичної біржі доступні компаніям-резидентам 
та нерезидентам.
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Переваги послуги 
для замовників:

■ Пришвидшення процедури 
    купівлі / продажу до 30 хв

■ Підвищення ліквідності запасів

■ Більша прозорість та надійність 
    торговельних операцій
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ТАРИФИ
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Тарифи на зберігання газу в українських ПСГ,
навіть за умови транспортування з-за кордо-
ну, залишаються вигіднішими, ніж тарифи ПСГ 

Тарифи без урахування ПДВ*

Тариф на транспортування за тарифом short haul 
та зберігання в режимі «митний склад»*

Коефіцієнт

Європи. Наразі вони формуються за принци-
пом «cost plus» (вартість плюс) та затверджу-
ються Регулятором – НКРЕКП.

Послуга
грн за 1000 куб. м
на добу

Зберігання 0,40

Закачування 243,52

Відбір 253,03

Період Коефіцієнт

на місяць 1,1

на добу наперед 1,2

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

*Станом на 01.02.23

Напрямки євро за МВт·год

Річна Місячна На добу наперед

Україна – Польща
Польща – Україна

2,99 3,21 3,38

Україна – Угорщина
Угорщина – Україна

2,95 3,17 3,34

Україна – Словаччина
Словаччина – Україна

2,89 3,11 3,28

Україна – Румунія
Румунія – Україна

2,90 3,12 3,29

Сьогодні послугами Оператора газосховищ користуються:*

*станом на 15.02.23
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