
Чому і як змінюються  

ціни на газ та тепло з  

1 травня 2016 р. 



Чому важливо, щоб ціни були 

ринковими 

• Раніше газ дотували прихованими субсидіями: 

компенсаціями з бюджету Нафтогазу та тепловикам 

або заниженням цін для українських державних 

видобувників 

• Це створювало можливості для корупції, робило 

збільшення видобування неможливим та призводило 

до залежності від імпорту, передусім з Росії 

• Заможні споживачі отримували більше вигоди, бо 

споживали більше газу з дотаціями від держави 

• В держави не було грошей, а в громадян – стимулу 

збільшувати енергоефективність  

 



Нова система – прозора та 

більш справедлива 

• Більше 8 млн родин виграють від зменшення світової 

ціни на газ – через зменшення роздрібної ціни 

• Кожна родина, яка потребує допомоги, отримає пряму 

субсидію від держави на свій особовий рахунок 

• Заможні споживачі платитимуть за себе самостійно 

• Жодних прихованих субсидій, компенсацій або дотацій 

Нафтогазу, тепловикам та облгазам 

• Ціна реалізації для українського виробника 

збільшується утричі до ринкового рівня – зможемо 

наростити видобування майже на 30% до 2020 року 

• Зможемо розпочати масштабну тепломодернізацію 

 



З чого складаються нові ціни 



Складові ціни на газ 
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Ціна газу як товару з урахуванням тарифу на вхід 

Тариф на транспортування  

Тариф на розподіл  

Торгова націнка роздрібного постачальника 

ПДВ  
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Ціна газу як товару за імпортним паритетом 

Тариф на транспортування  

Тариф на розподіл  

Торгова націнка роздрібного постачальника 

ПДВ  

Попередні ціни Нові ціни 

Вартість тепла для 

населення, грн/Гкал 652 1041 



Як зміниться ціна для УГВ 

Попередні ціни Нові ціни 

Ціна закупівлі 

українського газу, 

грн/тис. куб. м 
1590 4849  

Додаткові інвестиції у 

видобуток природного газу в 

Україні 

Збільшення до 2020 року 

видобутку газу ПАТ 

«Укргазвидобування»                      

до 20 млрд. куб.м. в рік 

Стратегія 20/20: 

50% ціни спрямовується у вигляді ренти до                

Державного бюджету та будуть направлені на соціальну 

підтримку по програмі житлових субсидій 



Як визначається ціна 

імпортного партиету? 



Ціна газу прив`язана до цін на 

німецькому хабі NCG 
http://www.icis.com/ • Прогнозні ціни на 

наступні періоди 

публікує провідне 

галузеве видання ICIS  

• Секція Germany 

(Німеччина), таблиця 

NCG Price Assessment 

(цінова оцінка на хабі 

NCG), колонка Offer 

(пропозиція) 

• Використано прогнозні 

ціни до кінця 2016 року 

 



До ціни на NCG додається 

вартість доставки до України 

Прогнозна вартість  

газу на NCG 

(євро/МВт год.) 

Прогнозна 

вартість газу  

на NCG 

(дол./тис. куб. м) 

• Переведення в кубометри за коефіцієнтом 

організації операторів ГТС Європи ENTSOG 

• Прогнозний курс євро/дол. за даними 

міжнародного агентства Bloomberg 

+ вартість доставки 

до кордону України 

за офіційними даними 

операторів ГТС 

+ вартість входу 

до ГТС України 

за тарифами 

НКРЕКП 

185 дол./тис куб. м (4942 грн/тис куб. м) 



Важливий результат – 

більше коштів в українське 

видобування газу 



Україна має значний потенціал 

збільшити видобування газу 



Динаміка власного видобутку і 

споживання газу в Україні  
(млрд куб м) 




