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ВИСНОВКИ 

Першого українського газового форуму 
 

Розглянувши та проаналізувавши проблеми реформування газового ринку 
України, за підсумками дискусій учасники Першого українського газового 
форуму дійшли таких висновків. 
 

1. Останнім часом Україна досягла значного прогресу в реформуванні 
ринку природного газу, зокрема в частині імплементації європейського 
законодавства. У цьому контексті присутні на форумі високо оцінили 
роль Закону України «Про ринок природного газу», який набув 
чинності у жовтні OM15 року. Реформи розпочалися у сферах: 
ціноутворення, фіскальної політики у газовій галузі, переходу на 
формування тарифів за принципом «вхід-вихід», створення сучасного 
механізму прозорого доступу до газових мереж. Реверсні поставки газу 
в Україну з європейських країн дали змогу досягти суттєвого прогресу 
в забезпеченні диверсифікації постачання газу в Україну. Готується 
підґрунтя для переходу на ринкову ціну газу. 

O. Проте, залишається багато невирішених проблем, зокрема: 
· НАК «Нафтогаз України» по суті залишається монополістом на 

внутрішньому ринку газу України. 
· Ексклюзивні преференційні умови сплати ПДВ на імпорт газу, що 

діють для НАК «Нафтогаз України», ставлять інших імпортерів 
природного газу в нерівні конкурентні та фінансово-економічні умови. 

· Надмірний податковий тиск на газодобувні підприємства не дає їм 
можливості фінансувати капітальні витрати у необхідних обсягах і, 
відповідно, забезпечувати зростання видобутку газу. 

· Принципи адміністрування валютних взаємовідносин імпортерів 
природного газу обмежують можливість вільного вибору оптимальних 
умов та способів забезпечення імпорту реверсних поставок газу. 

· Запропонований КМУ порядок створення страхового запасу суттєво 
обмежить кількість постачальників на ринку газу, що негативно вплине 
на рівень конкурентних відносин та спричинить підвищення 
внутрішньої  ціни на газ на 1M-OM дол. США за 1MMM куб. м газу. 

· Неврегульованість правових аспектів користування державними 
мережами газорозподільних компаній призводить до проблем із 
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регулюванням ринку газу, забезпеченням належного обліку і контролю 
за розподілом газу, платіжної дисципліни. 

· На недостатньому рівні здійснюється фінансування ремонтних робіт на 
розподільних газових мережах, через що знижується надійність їх 
функціонування. 

· Відсутній достатній рівень довіри державі Україна з боку іноземних 
партнерів. 

P. Причетні установи та державні органи України мають забезпечити 
щонайшвидшу імплементацію норм Закону «Про ринок природного 
газу», забезпечивши необхідну прозорість, ясність і юридичну 
однозначність у встановленні нормативно-правової бази для 
функціонування, розвитку та євроінтеграції українського ринку 
природного газу. 

4. Встановлення спільного з ЄС енергетичного правового та 
нормативного поля – це лише перший крок. Відповідальні інституції та 
інші зацікавлені сторони мають приступити до невідкладних реформ у 
газовій галузі, що приведуть до підвищеної конкурентоспроможності 
та ліквідності ринку природного газу та недискримінаційної поведінки 
його учасників. Серед іншого, до складу таких реформ мають 
належати: 
· забезпечення незалежності Національної комісії з регулювання 

енергетики та ЖКП;  
· забезпечення вільного доступу до газових мереж третіх осіб; 
· вільне входження на ринок;  
· забезпечення можливості заміни постачальника споживачем; 
· захист споживачів. 

5. Відповідні установи та органи влади України мають забезпечити 
достатній рівень прозорості законодавчих процедур і нормативно - 
правових актів. Крім того, необхідно організувати широке 
інформування суспільства про хід реформування та відповідний діалог 
між представниками владних інституцій і громадськості з питань 
законодавчих, нормативних і корпоративних змін у секторі природного 
газу. 

Експертна рада з питань розвитку газової промисловості та ринку 
природного газу України готова продовжити діалог між усіма учасниками 
ринку та центрами впливу на нього, будь то: представники КМУ, регулятора, 
споживачів, постачальників, трейдерів, іноземних технічних установ чи 
кредиторів. 


