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ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНИ
У 2011 році Україна приєдналась до європейського Енергетичного
Співтовариства1. Відповідно до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе
зобов’язання привести національне законодавство у відповідність до
Третього енергетичного пакета та імплементувати акти законодавства
Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики.
Основними елементами Третього енергопакета ЄС є демонополізація та
лібералізація енергетичних ринків в інтересах споживача, реформування
корпоративного управління державних компаній-операторів енергоринків,
анбандлінг власності, створення повноцінних національних ринків газу та
електроенергії. Кінцевою метою імплементації Третього енергопакета є
підвищення національної енергетичної безпеки, якості послуг й інституційна
інтеграція українських енергетичних ринків до єдиної європейської системи
транспортування газу ENTSO-G та енергетичної системи ENTSO-E2.
Реформування ринку природного газу в Україні впродовж останніх років
відбувалося у контексті вищезазначених зобов’язань. Важливою віхою у
цьому процесі було ухвалення в квітні 2015 року Закону України «Про ринок
природнього газу» (введений в дію з 01.10.2015 р.)3.
1 січня 2020 року завершився анбандлінг (відокремлення) оператора
газотранспортної системи4 – одне з головних зобов’язань України щодо
впровадження положень Третього енергетичного пакета. Починаючи із
зазначеної дати експлуатацію магістральних газопроводів здійснює ТОВ
«Оператор ГТС України», повністю незалежне від НАК «Нафтогаз України» 5
(раніше цю функцію виконувало АТ «Укртрансгаз»).
Таким чином, 2020 рік можна вважати першим роком функціонування в
Україні сформованого ринку природного газу. Проте, як стане зрозуміло з
подальшого викладу, таке твердження може бути занадто оптимістичним.
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У спрощеному вигляді ринок природного газу має чотири рівні. На першому
рівні перебувають видобувні компанії та імпортери, на другому – Оператор
ГТС та оператор підземних сховищ (АТ «Укртрансгаз» у складі «Нафтогазу»),
на третьому – газорозподільні (оператори ГРМ) та газопостачальні компанії,
і нарешті на четвертому рівні – побутові та непобутові споживачі.
Регулятором ринку, відповідно до Закону України «Про ринок природного
газу», є НКРЕКП.
Рис. 1. Структура ринку газу в Україні

Джерело: ГК «Нафтогаз України»6

У Річному звіті за 2019 рік7 НКРЕКП повідомляє, що обсяг видобутку
природного газу у 2019 році становив 18,9 млрд м3, імпорту – 11,5 млрд м3,
зміна запасів газосховищ – 5,2 млрд м3.
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Обсяг кінцевого споживання природного газу у 2019 році становив 25 млрд
м3, зменшившись порівняно з попереднім роком на 8,9%, порівняно з 2015
роком – на 16%. Операторами ГРМ у 2019 році було розподілено 22,5 млрд
м3 газу (рис. 2), зокрема, побутовим споживачам – 8,3 млрд м3, непобутовим
споживачам – 14,2 млрд м3 (у тому числі 4,8 млрд м3 – виробникам теплової
енергії для потреб населення).
Рис. 2. Баланс обсягів природного газу в 2019 році, млн м3

Джерело: НКРЕКП

За даними НКРЕКП, довжина газотранспортних мереж (сфера
відповідальності Оператора ГТС) становить 35 тис км, водночас в управлінні
операторів ГРМ перебуває 290 тис км газорозподільних мереж (за іншими
даними8 – 347 тис км).
Розподіл природного газу належить до сфери діяльності суб’єктів природних
монополій9, а тому вимагає ефективного державного регулювання в
інтересах усього суспільства. Проте, через відсутність виваженої політики у
зазначеній сфері впродовж усіх років незалежності, діяльність операторів
ГРМ перетворилася у джерело проблем, вирішення яких є одним з
найбільших викликів для держави.
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ІСТОРІЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ
РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Більшість обласних підприємств з газифікації та газопостачання (так званих
трестів «облпромпобутгаз») було створено у 60-х роках минулого століття. У
1975 році на базі трестів були створені «облгази», які увійшли до складу
республіканського об’єднання «Укргаз».
У 1994 році, на підставі Указу Президента України «Про корпоратизацію
підприємств»10, більшість державних облгазів було перетворено у відкриті
акціонерні товариства (ВАТ), після чого відбулася їх часткова приватизація.
Важливий нюанс: корпоратизації облгазів не завадило те, що дія
вищезазначеного указу не мала поширюватись на природні монополії.
На момент створення у 1996 році Державної акціонерної холдингової
компанії «Укргаз» до її статутного фонду передавалися державні частки вже
понад 50 акціонерних товариств (водночас, корпоратизації й акціонуванню
підлягало лише шість державних підприємств)11. Абсолютним лідером зі
створення ВАТ стала Тернопільська область, де газові підприємства було
утворено на базі кожного району (загалом 18 підприємств).
Загалом, вже на цьому етапі державний контроль за діяльністю облгазів
(міськгазів) було практично втрачено. Навіть коли контрольний пакет акцій
ВАТ залишався у державній власності, міноритарні власники у багатьох
випадках встановлювали оперативний контроль над підприємством.
У 1998 році компанію «Укргаз» було ліквідовано, а державні пакети акцій
облгазів передано до новоствореної Національної акціонерної компанії
(НАК) «Нафтогаз України»12. Тоді ж було зроблено першу спробу обмежити
монополію облгазів, розмежувавши функції постачання і розподілу газу.
Постачальником став Торговий дім «Газ України» (дочірня компанія
«Нафтогазу»), на рахунки якого почала надходити плата за спожитий газ.
Функція облгазів звузилась до розподілу газу, що означало втрату значної
частини прибутків: частка плати за транспортування розподільними
газопроводами у вартості газу становила в більшості випадків лише 8-13%.
Втім, така конфігурація газового ринку проіснувала лише до кінця 1999 року,
після чого облгазам було фактично повернуто функцію постачання газу 13.
Перша половина двохтисячних років – період відносного затишшя.
Найпомітнішими гравцями на ринку розподілу газу у той час стали Ігор
Єремеєв, Олег Бахматюк, Андрій Карпенко, Володимир Якубенко, Віктор
10
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Попов, Володимир Шелудченко та інші. У багатьох випадках отримання
контролю над облгазами було наслідком наближеності окремих осіб до
управління «Нафтогазом». Вже на початку десятиліття інтерес до
роздрібного ринку газу в Україні почав виявляти російський капітал, проте на
початках процес не мав великих масштабів.
Ситуація кардинально змінилася 2006 року, коли у боротьбу за контроль над
облгазами втрутилась компанія «RosUkrEnergo» (50% акцій якої належало
«Газпрому», 45% – Дмитру Фірташу і 5% – Івану Фурсіну), а також російська
компанія «Ренова» Віктора Вексельберга.
Протягом кількох наступних років «RosUkrEnergo» сконцентрувала у своїх
руках близько половини усіх облгазів в Україні і на початок 2009 року, за
словами Дмитра Фірташа, контролювала 75% обсягів продажу газу кінцевим
споживачам14. Зазначений факт привернув увагу Антимонопольного
комітету15, а також СБУ16, яка зверталась до прем’єр-міністра Юлії
Тимошенко з проханням захистити інтереси держави і громадян від дій
«іноземних посередників».
Як наслідок, Кабінет Міністрів України видав постанову від 10.06.2009 р.
№ 775 «Про підвищення ефективності управління державним майном
газорозподільних мереж»17, відповідно до якої майно державних
газорозподільних мереж (газопроводи, споруди на них, спеціальні
транспортні засоби та технічна документація), що перебували на балансі 43
обл- та міськгазів, мали бути передані на баланс спеціально створеної
дочірньої компанії «Нафтогазу».
Такою дочірньою компанією стало ДП «Нафтогазмережі», створене
«Нафтогазом» на початку серпня 2009 року18. Іронія долі полягала в тому, що
початково ідея щодо створення підприємства, яке б консолідувало у своїх
руках газорозподільні мережі, була втілена ще на початку 2007 року, за часів
перебування Юрія Бойка на посаді міністра палива та енергетики.
Щоправда, ДП «Укргазмережі» створювалось, вірогідно, з метою
монополізації ринку в інтересах «RosUkrEnergo», зокрема за рахунок активів
Ігоря Єремеєва та Олега Бахматюка19. Проте, підприємство проіснувало лише
півтора року20, оскільки уряд Януковича пішов у відставку, а Дмитро Фірташ
отримав контроль над низкою облгазів в інший спосіб. Натомість,
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ДП «Нафтогазмережі» було створено з протилежною метою – позбавити
«RosUkrEnergo» монопольного становища на ринку розподілу газу.
Паралельно з цим, уряд Тимошенко у серпні 2009 року подав до Верховної
Ради законопроєкт, яким пропонувалося посилити державний контроль за
діяльністю облгазів шляхом введення тимчасових адміністрацій у разі
неналежного виконання ними своїх функцій21.
Крім того, Кабінет Міністрів вніс зміни22 до порядку забезпечення споживачів
природним газом, фактично, позбавивши облгази права постачати газ
промисловості (залишивши за ними лише функцію постачання газу за
регульованим тарифом населенню і бюджетним організаціям).
Та попри сприяння з боку уряду і відкриття філій в деяких регіонах, станом
на грудень 2009 року ДП «Нафтогазмережі» отримало контроль над
газорозподільними мережами лише у Вінницькій та Чернівецькій областях 23.
Загалом, процес взяття під контроль газорозподільних мереж очікувано
наразився на жорсткий опір з боку облгазів, підконтрольних Дмитру Фірташу
і Віктору Вексельбергу.
Наприкінці 2009 року Президент Ющенко своїм указом24 зупинив дію
постанови КМУ від 10.06.2009 р. № 775, звинувативши Кабінет Міністрів у
перевищенні повноважень, запровадженні монополії дочірнього
підприємства «Нафтогазу» на ринку розподілу газу та встановленні
обмежень для інших суб'єктів господарювання. Одночасно з цим Президент
звернувся до Конституційного Суду25 для вирішення питання щодо
конституційності вищезазначеної постанови КМУ, проте КС у лютому 2010
року відмовив у відкритті конституційного провадження, пославшись на
невідповідність подання вимогам Конституції України26.
Після зміни влади у 2010 році Мінпаливенерго ліквідувало ДП
«Нафтогазмережі»27, уряд Азарова скасував постанову КМУ № 77528, а газова
монополія Фірташа-Вексельберга отримала режим максимального
сприяння. Зокрема було ухвалено рішення уряду29 про те, що побудовані за
державний кошт розподільні газопроводи передаватимуться на баланс
органів місцевої влади з подальшою передачею в управління облгазам
(перед цим газопроводи планувалось передавати ДП «Нафтогазмережі»).
Крім того, тарифи на транспортування газу розподільними газопроводами
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протягом 2010 року було підвищено на 75%, у 2011 році – ще на 39%, тарифи
на постачання газу – відповідно на 20% та 17%30.
Влітку 2011 року в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Віктор Вексельберг
продає
п’ять
українських
облгазів
«Газпрому»
(«Харківгаз»,
«Харківміськгаз», «Дніпрогаз», «Криворіжгаз» і «Донецькміськгаз»), проте у
травні 2012 року АМКУ погодив продаж зазначених активів компанії з
Віргінських островів31.
У жовтні 2011 року уряд Азарова зобов’язав НАК «Нафтогаз» передати Фонду
держмайна пакети акцій 48 обл- та міськгазів для подальшої приватизації
(постанова КМУ від 10.10.2011 р. № 1053)32. Передбачалося, що у державній
власності залишиться 25% акцій газорозподільних підприємств, а в разі, якщо
«Нафтогазу» належить менше 25% (12 підприємств), акції мали бути
реалізовані повністю. У підсумку, протягом 2012 року більшість пакетів акцій
облгазів придбала компанія «Газтек», яку пов’язували з Дмитром
Фірташем33.
Врешті, у липні 2013 року КМУ ухвалив рішення про приватизацію залишків
державних пакетів акцій обл- та міськгазів: 2 контрольних пакети і 37
блокуючих34. Наприкінці того ж року голова Фонду держмайна повідомляв
про намір реалізації у 2014 році вже 49 державних пакетів акцій
газорозподільних підприємств35.
Революція Гідності лише дещо загальмувала процес роздержавлення ринку
розподілу природного газу. За даними НКРЕКП, станом на кінець 2019 року у
власності держави перебували акції лише 15 операторів ГРМ (обл- та
міськгазів), з яких один оператор − у стовідсотковій власності і один – з
пакетом акцій більше 50%. Крім того, в одного оператора ГРМ (АТ «Київгаз»)
71,54 % акцій перебували в комунальній власності. Решта акцій зазначених
підприємств та акції інших операторів ГРМ є приватною власністю.
Загалом, на початок 2020 року ліцензію на розподіл природного газу мали
46 операторів ГРМ. З них 20 діють під брендом «Регіональна газова
компанія» (РГК)36, яку пов’язують з Дмитром Фірташем. Крім того, низка
інших облгазів (зокрема «Лубнигаз», «Мелітопольгаз», «Уманьгаз»,
«Черкасигаз»), за повідомленням ЗМІ37, також контролюються особами,
пов’язаними з Дмитром Фірташем, Сергієм Льовочкіним та Юрієм Бойком.
«Гадячгаз», «Кременчукгаз» і «Херсонгаз» належать ГК «Содружество»
Віктора Попова, «Одесагаз» – Ігорю Учителю тощо.
30

http://www3.nerc.gov.ua/?id=11248
https://lb.ua/economics/2012/05/07/149699_tsushko_razreshil_ofshoru_kupit_pyat.html
32
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-2011-%D0%BF#Text
33
https://lb.ua/economics/2012/09/20/171268_privatizatsiya_oblgazov_oboshlas.html
34
https://www.epravda.com.ua/news/2013/07/17/385932/
35
https://www.epravda.com.ua/news/2013/12/21/411040/
36
https://104.ua/ua/rgc/id/regionalna-gazova-kompanija-9539#sub9541
37
https://biz.censor.net/resonance/3016268/kto_kontroliruet_raspredelenie_gaza_v_ukraine
31
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МОНОПОЛІЯ «ГАЗЗБУТІВ»
1 липня 2015 відбулося юридичне відокремлення господарської діяльності з
постачання природного газу від господарської діяльності з розподілу
природного газу, що було передбачено Законом України «Про засади
функціонування ринку природного газу»38 (який втратив чинність з
01.10.2015 р.). Чинні вимоги щодо відокремлення і незалежності оператора
ГРМ визначені статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».
Проте, фактично, природні монополісти (обл- та міськгази) виокремили зі
свого складу підприємства – постачальників природного газу (газзбути).
Тобто, попри формальне виконання вимог законодавства, газзбути мають
тих самих кінцевих власників, що й облгази.
Виключно на ці новостворені організації Кабінетом Міністрів було покладено
спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу побутовим
споживачам на території ліцензованої діяльності кожного обл- та міськгазу39,
що практично унеможливило доступ до споживачів іншим постачальникам
(включно з «Нафтогазом»40).
У підсумку, на ринку постачання природного газу утворилась монополія
газзбутів (фактично, обл- та міськгазів). За даними НКРЕКП, протягом 2019
року на ринку діяло 249 постачальників природного газу, з яких лише 37
постачали газ побутовим споживачам відповідно до Положення про
покладення спеціальних обов’язків (…)41.
І найголовніше: НКРЕКП повідомляє, що близько 68% обсягів постачання
природного газу населенню у 2019 році здійснювалось постачальниками,
контрольні пакети акцій яких знаходились у власності операторів ГРМ,
об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія» (у 2016 році – 76%, у
2017-2018 роках – 71 %).
З 1 серпня 2020 року постачання природного газу побутовим споживачам
здійснюється на ринкових засадах (внаслідок припинення застосування
механізму покладення спеціальних обов’язків). Крім того, у червні НКРЕКП
спростила42 процедуру зміни постачальника природного газу.
Постачальником «останньої надії» строком на три роки було визначено ТОВ
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»43.
38
39

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2467-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151001#Text

40

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0E09DCCCB2DD7DA3C22580F80050A2E5?OpenDocu
ment&year=2017&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2018-%D0%BF/ed20200821#Text
42
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=52006
43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-2020-%D1%80#Text
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Рис. 3. Регіони України, де постачання газу контролюють підприємства,
що входять до Регіональної газової компанії

Джерело: ВВС News Україна44

Зазначені кроки, теоретично, мали б зруйнувати монополію газзбутів на
постачання природного газу споживачам, проте, беручи до уваги їхню
«спорідненість» з операторами ГРМ, є великі сумніви, що це відбудеться на
практиці.

44

https://www.bbc.com/ukrainian/features-46543492
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НЕВРЕГУЛЬОВАНІСТЬ ПИТАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ
МЕРЕЖ
Відповідно до постанови КМУ від 25.05.1998 р. № 747 «Про утворення
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» розподільні
газонафтопроводи та споруди на них були віднесені до переліку майна, «яке
відповідно до законодавства не підлягає приватизації та передається
Компанії («Нафтогаз») у користування».
Проте, у березні 2012 року Президент Янукович затвердив своїм указом 45
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки. Серед іншого, зазначений план
містив доручення Прем’єр-міністру, Міненерговугілля та Фонду держмайна
щодо «врегулювання питання використання газорозподільних мереж за
довгостроковими договорами оренди чи концесії або приватизація цих
мереж».
Постановою від 20.08.2012 р. № 77046 Кабінет Міністрів передав
газорозподільні мережі у користування облгазам «на праві господарського
відання», тобто безоплатно. Крім того, шляхом внесення змін до постанови
від 25.05.1998 р. № 747 газорозподільні мережі було вилучено з переліку
майна, яке не підлягає приватизації і передається «Нафтогазу» у
користування.
З 1 жовтня 2015 року було введено в дію Закон України «Про ринок
природного газу» (ухвалений 09.04.2015 р.). Стаття 37 Закону чітко
регламентує, що «газорозподільні системи, власником яких є держава, не
можуть знаходитися в користуванні оператора газорозподільної системи на
праві господарського відання, крім випадків належності такого оператора до
суб’єктів господарювання державного сектору економіки».
У зв’язку з цим, постановою від 30.09.2015 р. № 79647 КМУ скасував
відповідні положення постанови від 20.08.2012 р. № 770, якою таке право
надавалося. Однак, протягом наступних півтора року питання нормативноправового забезпечення використання облгазами розподільних мереж
залишалося відкритим.

45

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/2012#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2012-%D0%BF/ed20120820#Text
47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2015-%D0%BF#n5
46
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21 лютого 2017 р. Кабінет Міністрів прийняв постанову № 9548, якою
затвердив 1) Типовий договір оренди газорозподільних систем або їх
складових та 2) Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або
їх складових. Договір експлуатації передбачає обов’язок облгазів щороку
відраховувати плату за надане в експлуатацію майно, що належить державі
та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10% його залишкової
балансової вартості. Та попри укладення договорів експлуатації положення
щодо відрахувань дотепер не виконується, що пов’язано з невключенням
НКРЕКП зазначених витрат до тарифів на розподіл газу 49.
Можливість укладення договору оренди газорозподільних систем з’явилася
лише у 2020 році, після введення в дію Закону України «Про оренду
державного та комунального майна»50 (з 01.02.2020 р.) та затвердження
Кабінетом Міністрів відповідного Порядку (постанова від 03.06.2020 р.
№ 48351).
Проте, на думку деяких аналітиків52, обидва вищезазначені варіанти
організації користування державними газорозподільними мережами мають
істотні недоліки, оскільки демотивують орендаря інвестувати в
модернізацію мереж (яка збільшує їхню балансову вартість, а отже й
орендну плату/плату за експлуатацію).
Слід звернути увагу ще на один важливий аспект. Шляхом внесення змін до
постанови від 25.05.1998 р. № 747 газорозподільні мережі спочатку
поверталися (постановою КМУ від 30.09.2015 р. № 796) до переліку майна,
яке не підлягає приватизації і передається «Нафтогазу» у користування,
проте постановою від 21.02.2017 р. № 95 були знову вилучені із зазначеного
переліку.
Врешті, Законом України «Про приватизацію державного і комунального
майна»53 (ухвалений 18.01.2018 р.) державні газорозподільні мережі було
віднесено до переліку майна, що не підлягає приватизації.
За даними НКРЕКП, станом на кінець 2019 року загальна довжина
газорозподільних мереж становила 290 тис км, з яких 190,8 тис км (65,8%)
перебували в державній власності, 24,3 тис км (8,4%) – у комунальній, 52,2
тис км (18%) – у власності операторів ГРМ (обл- і міськгазів) та 22,7 тис км
(7,8%) – у власності інших суб’єктів господарювання. Детальніша інформація
щодо структури власності газорозподільних систем у розрізі окремих
операторів ГРМ наведено в таблиці 1.
48

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2017-%D0%BF#Text
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/14/662905/
50
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n154
51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF#Text
52
https://zn.ua/ukr/energy_market/krasti-slid-galuzyami-aboposibnik-dlya-oligarha-pochatkivcya248472_.html
53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19/ed20200925#Text
49
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Табл. 1. Інформація щодо протяжності газорозподільних систем, які
знаходяться у власності, експлуатації, господарському віданні та
користуванні операторів ГРМ

Джерело: НКРЕКП

Однак, у практичній площині, з розмежуванням прав власності на
газорозподільні мережі існують серйозні проблеми. За даними експертів 54,
40% мереж є спірною власністю. Держава не має реєстру газорозподільних
мереж, що перебувають у її власності, оскільки дані Фонду держмайна
формувалися у різні роки на основі даних облгазів.

54

https://iser.org.ua/analitika/analiz-derzhavnoyi-politiki/derzhava-zaplutalas-v-gazorozpodilnihmerezhah
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Питання власності та умов використання газорозподільних мереж потребує
якнайшвидшого врегулювання, з огляду на високий ступінь їх зношеності. За
словами директора РГК55, за останні п’ять років кількість аварійних
газопроводів збільшилась у 10 разів: з 1,6 тис км у 2015 році до 14,9 тис км у
2020 році. Модернізація системи, за розрахунками РГК, потребує 10 млрд грн
інвестицій щорічно впродовж 5-7 років.
Водночас, за даними НКРЕКП, у 2019 році для 44 операторів ГРМ було
затверджено Плани розвитку газорозподільних систем на 2020 – 2029 роки
на загальну суму 27,5 млрд грн (без ПДВ), у тому числі на 2020 рік – лише на
2,031 млрд грн.

55

https://vn.104.ua/ua/for-clients/news/id/rgk-v-gazorozpodilnu-sistemu-neobhidno-vkladati-10-35913
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НАСЛІДКИ НЕДОСКОНАЛОГО ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ
РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Проблеми, що виникли внаслідок невиважених дій органів влади різного
рівня, а також монополізації ринку розподілу і постачання природного газу,
мають
грошовий
еквівалент.
Загальний
обсяг
заборгованості
теплогенеруючих компаній (ТКЕ, ТЕЦ), операторів ГРМ (обл- і міськгазів) та
газопостачальних компаній (газзбутів) перед «Нафтогазом» (а також
Оператором ГТС) становить близько 112 млрд грн. Зазначена сума
заборгованості накопичена впродовж п’яти попередніх років.
Борг виробників і постачальників тепла (включно з боргами ТЕЦ за газ для
виробництва електроенергії) становить майже 44 млрд грн 56. Основна
причина накопичення боргів – занижені тарифи на опалення і гарячу воду.
Оскільки тарифи на зазначені послуги встановлюються переважно на рівні
місцевої влади, теплогенеруючі компанії (а разом з ними й постачальник газу
– «Нафтогаз») стали заручниками політичної кон’юнктури. Різниця між
тарифом і собівартістю послуг мала б компенсуватися з бюджету, проте сума
недоотриманих компенсацій становить 20 млрд грн 57.
Заборгованість газопостачальних компаній (газзбутів) перед «Нафтогазом»
становить близько 24 млрд грн (з них борг підприємств РГК – майже 13 млрд
грн). Одна з причин виникнення заборгованості – занижені норми
споживання для споживачів без лічильників, які протягом п’яти років
змінювались сім разів, проте завжди були нижчими реальних обсягів
споживання58. Відповідні постанови КМУ були неодноразово оскаржені в
судах різних інстанцій, проте на сьогодні питання встановлення
обґрунтованих норм споживання залишається відкритим.
Інша складова заборгованості газзбутів – неврахування температурних втрат
у процесі постачання газу побутовим споживачам. Спроби застосування
газопостачальними компаніями так званих температурних коефіцієнтів для
приведення обсягів газу до стандартних умов (з виставленням рахунків
споживачам заднім числом понад показники лічильників) зустріли жорсткий
56

https://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/4AC41D2E7E9DAC30C22585DE003CF77B?OpenDocument
&year=2020&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
57
https://glavcom.ua/economics/finances/spisannya-borgu-za-gaz-na-20-mlrd-grn-prizvede-doskorochennya-zaborgovanosti-byudzhetu-ekspert-698735.html
58
https://biz.censor.net/resonance/3217925/yak_na_gazovomu_rinku_zyavilis_90_mlyardv_borgv
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спротив з боку регулюючих органів. Зокрема, НКРЕКП неодноразово
забороняла операторам ГРМ здійснювати донарахування, мотивуючи це
тим, що відповідні втрати вже включені до тарифу як частина виробничотехнологічних витрат (ВТВ)59.
Крім того, наприкінці 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував 16
облгазів на 278 млн грн за зловживання монопольним становищем та
зобов’язав здійснити перерахунок на підставі даних лічильників 60. У цьому
контексті слід звернути увагу на один дуже важливий момент: у своєму
рішенні АМКУ накладає штрафи на «групи», до яких входять облгази і
газзбути, справедливо розглядаючи їх як одне ціле.
Вирішити проблему врахування температурних втрат у процесі постачання
газу побутовим споживачам може перехід до обліку газу в кіловат-годинах,
що передбачено законопроєктом №255361, який ухвалено у першому
читанні.
Ще однією складовою комплексної проблеми боргів є заборгованість
операторів ГРМ (обл- та міськгазів) перед АТ «Укртранзгаз», яке до початку
2020 року виконувало функцію оператора ГТС. Внаслідок несплати
облгазами за негативні небаланси протягом 2015-2019 років накопичився
борг 44 млрд грн62. У цьому випадку офіційна причина виникнення боргів –
економічно необґрунтовані тарифи на розподіл газу (через занижений обсяг
виробничо-технологічних втрат), які НКРЕКП не змінювала з 2016 до 2020
року. Та попри істотне збільшення тарифів у 2020 році, заборгованість
операторів ГРМ перед Оператором ГТС лише за І півріччя 2020 року
перевищила 1 млрд грн63.
На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт 3800-164, яким
пропонується списання більшості перелічених боргів. Натомість, у
«Нафтогазі» звертають увагу, зокрема, на такий проблемний аспект:
законопроєкт пропонує списати віртуальні борги споживачів перед
газзбутами (які оскаржуються в судовому порядку) та одночасно списати
реальні борги газзбутів перед «Нафтогазом», що призведе до втрат
бюджету65.

59

http://www.nerc.gov.ua/?news=9681&fbclid=IwAR1vlnSlUeRjzhiDF_Hzf0YGPMtwBmkD-OBPpEy3Bt-helLOzCgIid8teU
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https://amcu.gov.ua/news/amku-oshtrafuvav-16-oblgaziv-na-278-mln-grn-ta-zobovyazav-porushnikiv-zdijsnitipererahunok-pobutovim-spozhivacham?fbclid=IwAR2OKEz5hoasK0B2LHsgdUHRBEYcOhDbvA09X24rZTmjlQnD8zeeig9SEQ
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67572
http://utg.ua/utg/media/news/2020/02/uchasnyky-rynku-zaborguvaly-ukrtransgazu-44-mlrd-grn-zanegatyvnyi-nebalans-pryrodnogo-gazu-na-kinets-2019-roku.html
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https://tsoua.com/news/rezultaty-roboty-operatora-gts-ukrayiny-za-i-pivrichchya-2020-roku/
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69533
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https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665356/
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Визнання вад регулювання ринку з боку НКРЕКП та інших органів влади не
повинно відволікати увагу від зловживання облгазами та газзбутами своїм
монопольним становищем.
В Операторі ГТС зазначають66, що існує проблема з цільовим використанням
облгазами тарифної виручки. Газорозподільні компанії постійно нарікають
на занижений обсяг виробничо-технологічних втрат у тарифі на розподіл
газу, проте, отримуючи платежі від споживачів, вони не бажають
використовувати їх пропорційно на ці ВТВ (купувати газ або сплачувати за
небаланси).
Для вирішення цієї проблеми Оператор ГТС лобіює законопроєкт 3800 67,
який передбачає запровадження для облгазів спеціальних рахунків, що
гарантуватиме цільове використання тарифного доходу, отриманого від
споживачів.
Зловживаючи своїм монопольним становищем, оператори ГРМ (облгази)
вдаються навіть до відвертого шантажу. У Законі України «Про ринок
природного газу» чітко визначено, що «газорозподільна система - це
технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно
пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу
від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам». Крім того,
Законом України «Про житлово-комунальні послуги»68 передбачено, що
«для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор
газорозподільної
системи
здійснює
технічне
обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках».
Проте, Міненерговугілля своїм наказом від 10.05.2018 р. №250 69 визнало
таким, що втратив чинність, наказ Державної холдингової компанії «Укргаз»
від 30 липня 1997р. №35 «Про затвердження Положення про порядок
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та
комунального призначення»70, на підставі якого таке технічне
обслуговування здійснювалося облгазами.
Користуючись тим, що в Кодексі газорозподільних систем71, який
затверджений постановою НКРЕКП, з’явилося поняття «межа балансової
належності», облгази намагаються створити для себе додаткову можливість
для заробляння коштів. Відключаючи під приводом аварії газ, вони
66

https://biz.censor.net/resonance/3210195/glava_operatora_gts_sergeyi_makogon_za_pyat_let_my_do
ljny_podgotovitsya_k_novoyi_realnosti_nulevomu
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69382
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
69
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0646-18#Text
70
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0451-97#Text
71
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text
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вимагають від ОСББ або «відповідальних осіб» підписувати акти
розмежування балансової належності з подальшим укладанням договору на
технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж72.
Подібні схеми застосовуються і до непобутових споживачів, причому інші
організації, які мають дозвіл на проведення робіт з технічного
обслуговування мереж, неформальними методами усуваються з ринку
надання зазначених послуг.
На цьому проблеми з діяльністю обл- та міськгазів не вичерпуються. Зі
значними труднощами пов’язані процеси вироблення проектної
документації, підключення до газорозподільних мереж тощо.

72

https://proosbb.info/node/596

18

ЗАХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
РИНКУ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Зважаючи на те, що на ринку газу існує цілий комплекс проблем, так само
комплексними мають бути заходи щодо їх вирішення.
Наближення опалювального сезону вимагає якнайшвидшого вирішення
проблеми заборгованості теплогенеруючих компаній та встановлення
економічно обґрунтованих тарифів на послуги з постачання тепла і гарячої
води, задля уникнення накопичення боргів у майбутньому.
Важливим кроком до подолання монополізації ринку газу та реалізації права
споживачів на вільний вибір постачальника має стати не формальне, а
повноцінне розмежування функцій розподілу і постачання газу (тобто
розірвання зв’язку між облгазами та газзбутами, що пов’язані одним
бенефіціарним власником). З метою забезпечення конкуренції необхідно
зобов’язати облгази-газзбути розкрити абонентську базу споживачів
природного газу для усіх постачальників.
Задля усунення причин появи боргів операторів ГРМ у майбутньому, НКРЕКП
повинна максимально виважено підходити до встановлення тарифів на
розподіл газу (з врахуванням реалістичних обсягів ВТВ). Особливий акцент
під час встановлення зазначених тарифів має бути зроблений на
забезпеченні модернізації газорозподільних мереж.
Відповідним державним органам (Міненерго, ФДМ) необхідно провести
детальну інвентаризацію та паспортизацію газорозподільних мереж (як це
передбачено постановою КМУ від 21.02.2017 р. № 95), а також створити
реєстр мереж, що перебувають у державній власності.
Крім того, необхідно унормувати питання відповідальності за
внутрішньобудинкові мережі. Для цього Міненерго має затвердити перелік
робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж, а НКРЕКП
– внести відповідні зміни до типового договору розподілу природного газу
та врегулювати питання оплати таких робіт72.
Слід повторно розглянути можливість посилення контролю за діяльністю
облгазів шляхом введення тимчасових адміністрацій у разі неналежного
виконання ними своїх функцій (така спроба вже робилася у 2009 році).
Також доцільно розглянути можливість посилення повноважень органів
місцевої влади шляхом делегування їм функції державного регулювання
діяльності суб’єктів природних монополій (зокрема операторів ГРМ).
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У пошуку шляхів подолання «супермонополії» на ринку розподілу газу, коли
підприємства-природні монополісти на 70% сконцентровані в одних
(приватних) руках, доцільно критично проаналізувати досвід створення ДП
«Нафтогазмережі» у 2009 році і розглянути можливість застосування
подібної моделі (або її елементів) у майбутньому.
Водночас, не виключено, що найбільш дієвим варіантом вирішення проблем
на ринку газу може стати реприватизація операторів ГРМ з розподілом права
власності між державою, територіальними громадами та приватними
власниками.
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