
Круглий стіл на тему: 

Стан розвитку конкуренції на ринку 

постачання природного газу для 

потреб побутових споживачів  

 
Шевцова Юлія Петрівна – провідний спеціаліст відділу ринків газу Департаменту 

досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-

комунального господарства 

Антимонопольний комітет України 



Оптовий ринок природного газу 

Імпорт Власний видобуток 

Ринки  транспортування природного газу, його розподілу та зберігання 

Ринок постачання природного газу 

Постачальники 

 

Постачальник 

“останньої надії” 

Сфера природної монополії 

Постачальники 

ПСО 

Потенційно конкурентний ринок 

Ринки природного газу України 

Потенційно конкурентний ринок 
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Підприємства  

ТКЕ (населення) 

Бюджетні  

установи 
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Оптовий ринок природного газу 

НАК "Нафтогаз 

України"

80%

Інші

20% Інші імпортери

26%

НАК "Нафтогаз 

України"

74%

Звільнено  у 2016 році від 

оподаткування операції із 

ввезення на митну територію 

України НАК “Нафтогаз 

України” природного газу  

Імпорт 2016 рік Власний видобуток 2016 рік 
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Оптовий ринок природного газу

 НАК "Нафтогаз 

України"

78%

Інші учасники ринку

22%



Корпоративні відносини між учасниками  

ринку постачання природного газу 

 

НАК “Нафтогаз 

України” 

ПАТ 

“Укргазвидобування” 

Держава  

Україна  

КМУ 

100% 

Оператори 

ГРМ 

Володіє частками від 25 до 50 %  

23 СГ 

ПАТ “Укртрансгаз” 

Облгази 

ПАТ “Укрнафта” 

5
0
%

+
1

 

ПСО 
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 Основні положення статті 11 ЗУ “Про ринок природного газу”  
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Постанова Кабінету 

Міністрів України         

від 01.10.2015 № 758  

“Про затвердження 

Положення про 

покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів 

ринку природного газу 

для забезпечення 

загальносуспільних 

інтересів у процесі 

функціонування ринку 

природного газу 

(відносини у перехідний 

період)” 

 

 

1. Спеціальні обов'язки мають бути чітко 

визначеними, прозорими, недискримінаційними.  

2. Не повинні обмежувати постачальників, 

створених відповідно до законодавства держав-

сторін Енергетичного Співтовариства. 

3. Вибір суб'єктів, на яких покладаються 

спеціальні обов'язки, здійснюється на підставі 

критеріїв, затверджених КМУ та не має створювати 

перешкод для реалізації прав споживачів на вільний 

вибір постачальника. 
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Діюча схема розрахунків за  

 постачання природного газу для потреб побутових споживачів 

відповідно до Постанов КМУ №758 

та № 792 

 

ПАТ “Укргазвидобування” 

 

 

Постачальники на яких покладено спеціальні обов'язки 

 

Побутові споживачі 

 

НАК “Нафтогаз України” 

Договір купівлі-продажу 

 

Договір купівлі-продажу 

 

Договір постачання  

 

Уповноважений  

Банк 

(рахунок зі  

спеціальним режимом  

використання) 

ГРМ 

Договір розподілу 

Платіж за спожитий природний газ 

ПАТ  

“Укртрансгаз” 

Договір  

транспортування 

*         рух коштів             договірні відносини              6 



Схема компенсацій субсидій 

ПСО 

 

Газорозподільні 

підприємства 

НАК “Нафтогаз 

України” 

ПАТ 

“Укртрансгаз” 

Державний бюджет  

 

ПАТ 

“Укргазвидобування” 

Протокол  

максимальна  

торгівельна націнка 

Протокол  

витрати на розподіл  

Протокол  

витрати на  

транспортування  

Зарахування рентної 

 плати за  

користування надрами Зарахування ПДВ 

Зарахування ПДВ 

Протокол  

витрати на  

придбання  
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Повне коло  

взаєморозрахунків 

займає декілька місяців 



Діюча схема постачання природного газу для 

потреб побутових споживачів 

відповідно до Постанови КМУ №758 

 

 

ПАТ  

“Укргазвидобування” 

 

Постачальники на яких  

покладено спеціальні обов'язки 

Побутові споживачі 

НАК “Нафтогаз України” 

Конкурентна схема постачання 

природного газу для потреб побутових 

споживачів 

відповідно до Закону України  

“Про ринок природного газу” 

Власники ресурсу природного газу 

Постачальники природного газу 

Побутові споживачі 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

Імпорт  
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Порівняння вартості природного газу, станом на 01.02.2017  
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Бар'єри для розвитку конкуренції 

Оптовий ринок природного газу: 

- отримання НАК “Нафтогаз України” переваг у вигляді звільнення  від 

оподаткування операцій із ввезення на митну територію України природного газу; 

- наявність корпоративних відносин між НАК “Нафтогаз України” та суб'єктами 

господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних  ринках; 

- суміщення виконання   НАК “Нафтогаз України” функцій постачальника із 

спеціальними обов'язками та здійснення діяльності на  оптовому ринку 

Ринок постачання природного газу: 

-  недосконалий механізм компенсації субсидій учасникам ринку; 

- покладення спеціальних обов'язків на виключне коло суб'єктів господарювання та  

відсутність критеріїв для залучення інших суб'єктів господарювання для виконання 

таких обов'язків; 

- неможливість відкриття  незалежними постачальниками в уповноваженому  банку 

рахунку зі спеціальним режимом використання 
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           Запропонована схема компенсацій субсидій 

постачання природного газу 
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Державний бюджет 
 

НАК  

“Нафтогаз України” 

 

ПАТ “Укртрансгаз” Газорозподільне  

підприємство 

Газопостачальне  

підприємство 

Оптові продавці 

газу 

Оптові продавці  

газу/газовидобувні  

підприємства 

ПСО 

Газорозподільне  

підприємство 
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Термін дії  Постанови КМУ №758 

до 01.04.2017 

 

ПАТ “Укргазвидобування” 

 

 

Постачальники на яких покладено спеціальні обов'язки 

 

НАК “Нафтогаз України” 
Газорозподільні  

підприємства 

ПАТ  

“Укртрансгаз” 

Побутові споживачі 
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Незалежні постачальники 
Оптові продавці 



Питання для обговорення 

1. Стан конкуренції на ринку постачання природного газу для потреб побутових 
споживачів. 

 
 

     2. Бар'єри, що стримують розвиток конкуренції на ринку постачання природного газу 
для потреб побутових споживачів: 

 
- Відсутність механізму залучення до діяльності з виконання спеціальних обов’язків 

інших суб’єктів ринку природного газу, крім визначених Постановою КМУ від 1 жовтня 
2015 року № 758. 

- Відсутність ефективного механізму розрахунків за спільними протокольними 
рішеннями; 

 
3. Пропозиції щодо заходів з розвитку конкуренції на ринку постачання природного 

газу для потреб побутових споживачів: 
- Монетизація пільг; 
- Запровадження недискримінаційного та прозорого механізму доступу незалежних 

постачальників на ринок постачання природного газу для потреб побутових споживачів 
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