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ВСТУПНЕ СЛОВО 
на засіданні «Круглого столу» 23.04.2012 з  

 
І.М. КАРПА  - голови Експертної ради з питань розвитку газової 

промисловості та  ринку природного газу  
 
Привітання 

Шановні учасники «Круглого столу», дозвольте привітати Вас від імені Експертної 

ради з питань розвитку газової промисловості та ринку газу і побажати плідної 

роботи. Кількість і статус учасників говорить про актуальність питання порядку 

денного та зацікавленість бізнесу та експертних кіл у його обговоренні. 

 

Своєчасність 

Ми вважаємо своєчасним обговорення питання про створення в Україні ринку газу 

згідно європейській моделі, оскільки реформа в цій ділянці є складовою реформ, 

спрямованих на євроінтеграцію України в енергетичній сфері і відповідають 

прагненням українського суспільства. І хоча ці реформи непомітні широкому 

загалу, вони відбуваються і суттєво впливають на стан української економіки та 

суспільний добробут.  

 

Газовий ринок України 

Що таке газовий ринок України? Він складається з двох складових: зовнішньої, 

тобто постачання газу на територію України, і внутрішньої. «Енергетичною 

стратегією України» передбачався обсяг споживання природного газу у 2030 р. на 

рівні 49,0 млрд.м3, але внаслідок відомих подій цей рівень, а навіть і менший 

маємо вже сьогодні. У передвоєнному 2013 році було спожито 48,7 млрд.м3 без 

Криму, а у 2014 – 42,1 млрд.м3. При цьому імпорт газу склав у 2013 р. 27,56 

млрд., а у 2014 – 21,05 млрд.м3. Таким чином, За винятком власного видобутку 

обсяг українського газового ринку у зовнішній частині становить 21-27 млрд.м3, 

вартістю по сьогоднішньому рівні цін ($ 248/тис.м3) від $ 5,2 до 7,0 млрд. 

Особливістю цього ринку є його диверсифікованість. (Не можу не відзначити, що 

диверсифікація джерел постачання газу на територію України, на якій наполягали 

політичні аналітики і науковці на протязі більше двох десятиріч, нарешті відбулася 

під тиском обставин). Газ надходить в Україну через чотири кордони (Росії, 

Польщі, Угорщини, Словаччини) від багатьох постачальників. Першим 

постачальником газу на наш ринок сміливо прийшла у 2012 році німецька компанія 

RWE, незважаючи на загрозу погіршення відносин з «Газпромом». Ще декілька 



 2

років тому ніхто і гадки не мав про можливість постачання газу в Україну з 

Норвегії. А сьогодні завдяки реверсу його можливо отримувати навіть і з Африки 

(через Іспанію). Відрадно, що за 2 роки -2013 та 2014 імпорт з Росії зменшився з 

25,4 до 15, 15,2 млрд.м3, а з ЄС виріс утричі – з 2-ох до майже 6 млрд.м3 і цей 

процес диверсифікації джерел і шляхів постачання має потенціал і буде 

продовжуватися. Ні в якому разі не можна знову підсідати на російську газову 

голку і спокушатися на деяку різницю вартості російського газу та газу реверсу. Ця 

різниця легко компенсується впровадженням технологій енергозбереження, 

потенціал якого в Україні величезний. Таким чином, це є велике поле діяльності 

для газових трейдерів і на цьому напрямку буде зростати конкуренція, що є 

необхідною ознакою кожного ринку. 

Обсяг внутрішньої частини дорівнює обсягу споживання. Тут вбачаємо багато 

проблем. Частково ці проблеми пов’язані із загальним важким станом української 

економіки.  Ринок не збалансований між попитом і пропозицією і є ринком 

продавця. Ринок занадто зарегульований, і я маю особисті сумніви в тому, що це є 

ринок з усіма ознаками справжнього ринку. Наявність «незалежного» в лапках 

регулятора в обличчі НКРЕКП, який встановлює нерегульовані ціни на газ та ще й 

залежно від категорії споживачів нагадує мені більше Бесарабський ринок, де 

ніхто з продавців не має права знижувати ціни під наглядом суворого наглядача.  

Для того, щоби був створений і запрацював повноцінний внутрішній газовий ринок 

треба вирішити низку проблем. До них відносяться вибір моделі ринку, вирішення 

питання власності на розподільчі газові мережі, визначення ролі держави на цьому 

ринку, питання лібералізації, відповідальності сторін, надійності і якості 

газопостачання, прозорості і звітності.  

Україна має вибрати одну з двох моделей ринку, які мають місце у ЄС. Одна 

передбачає розділення власності на газові активи, це так звана « Ownership 

Unbundling System». Інша передбачає збереження власності за вертикально 

інтегрованими компаніями, але активи повинні управлятися незалежним 

оператором. Це система «Independent System Operation». 

Нещодавно Верховна Рада України прийняла закон «Про ринок природного газу». 

Закон дуже деталізований, і я не мав достатньо часу для ознайомлення з ним, 

щоби мати право давати коментарі. У всякому разі, як свідчить міжнародний 

досвід, пройде немало часу, поки він повністю запрацює. У США лібералізація 

газового ринку почалася у 1970 році, у 1992 було завершено примусове 

роз’єднання функцій транспорту та постачання і тільки у 2008 році було остаточно 
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вирішене питання про доступ третьої сторони  (Third Party Access) до розподільчих 

мереж. 

У ЄС газовий ринок почав відкриватися у 1998 році шляхом надання дозволів для 

доступу третьої сторони до транспортування, розподілу та зберігання газу та 

терміналів LNG. Відкритий доступ третьої сторони став обов’язковим у 2004 році, 

коли крупні промислові споживачі отримали право вибору постачальника газу, а 

комунальні споживачі отримали таке право тільки у 2007 році.  

Ці  питання будуть обговорюватись сьогодні та найближчим часом і я сподіваюсь, 

що ми з урахуванням досвіду США і ЄС пройдемо шлях до відкритого і 

конкурентного ринку значно швидше. 

На закінчення хочу сказати: Україна прагне стати суб’єктом об’єднаного 

європейського газового та в більш широкому сенсі енергетичного ринку. Україна 

ратифікувала Європейську енергетичну хартію в повному обсязі, стала членом 

Європейського енергетичного співтовариства, адаптує європейські енергетичні 

директиви в законодавчій сфері. Ми пропонуємо себе як складову майбутньої 

Європейської газової Smart Grid, яка безумовно буде створена наподіб 

електричної сітки для протистояння викликам часу та надійного забезпечення 

газом європейських споживачів. Ми пропонуємо створити Східно-Європейський 

газовий хаб з використанням унікальних підземних газових сховищ України. Ми 

хотіли би відчути розуміння цих прагнень України з боку європейських партнерів. 

Бажаю всім учасникам круглого столу успіхів в роботі. 


