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Щодо переліку головних передумов, що мають бути виконані для створення 

ефективного газового ринку в Україні: 
«1. Чітко визначений газовий хаб, бажано – віртуальний пункт (такий, як, 

наприклад, TTF, NBP). 
2. Стандартні торговельні угоди: в цьому питанні не треба знов 

винаходити колесо: EFET – один і єдиний європейський стандарт. Це дуже вдала 
договірна основа, оскільки вона ґрунтується на двох фундаментальних 
принципах: 

- повної взаємності; 
- механізму, що не передбачає готівкових платежів, що базується на 

заміщенні вартості. 
3. Прості правила ліцензування діяльності – наприклад, Україна могла б 

надати ліцензії компаніям, що вже мають ліцензії та є затвердженими 
постачальниками, щонайменше, у трьох країнах-членах ЄС. (Польща та 
Угорщина є зразками того, чого треба уникати). 

4. Чітка система балансування, тобто чіткий механізм, за яким гаранту 
вальний постачальник (supplier of last resort), як правило – державна установа, 
забезпечує постачання газу або відбір газу у сторони, що порушує умови 
договору, – ціна для такого газу буде відображати ринкові умови, але все ж таки 
при цьому передбачати достатні штрафні санкції для учасників ринку для того, 
щоб ці учасники ринку не мали наміру порушувати свої забов’язання з 
комерційних або арбітражних причин. Говорячи про Україну, НАК [НАК 
«Нафтогаз України»] має відігравати роль оператора ГТС та використовувати 
сховища природного газу у випадку, якщо вони не повністю використовуються. 

5. Оператор ГТС має грати за чесними правилами – під «чесними 
правилами» я маю на увазі:  

- систему «вхід/вихід» і нічого окрім неї; 
- чесний доступ до сховищ та бронювання потужностей (на вході до 

та виході з країни; бронювання в рамках «день наперед» та навіть 
«впродовж дня»); 

- гнучкі правила для перезамовлення, включаючи бронювання в рамках 
«впродовж дня»; 

- можлива стійкість у балансуванні для сприяння у розвитку 
ліквідності на початковій стадії. 

 Найкращим у категорії операторів ГТС [на мою думку] є GTS у 
Нідерландах (погодинна система балансування) та National Grid у 
Великобританії (добова система балансування) – це якщо Україні потрібні 
іноземні приклади. 



 6. Потужний енергетичний регулятор, який буде утворювати в життя 
викладені вище правила та на якого буде покладено обов’язки із спрощення всього 
процесу в цілому. 
 7. Стабільне політичне середовище, де правила не змінюються і нові 
податки зненацька не з’являються. 
 Окрім зазначених передумов, я переконаний, що потрібні ще деякі 
додаткові заходи для створення ліквідного та вигідного українського ринку, а 
саме: 

- визначений організатор торгівлі на ринку; на першому етапі може 
бути лише державний орган; 

- Україна – це ринок кінцевого споживача, що означає, що не існує на 
разі широкого кола оптових постачальників. Ви маєте деяких великих 
покупців, але недостатньо їхніх оптових візаві; у цьому контексті 
програма постачання природного газу за справедливою ціною могла 
би стати інструментом для відкриття ринку. 

- Необхідно дозволити торгівлю в рамках «про запас».» 
  


