
Резюме звіту  

У сфері енергетики, будучи членом Енергетичного співтовари-

ства, Україна імплементує Третій енергетичний пакет ЄС. Це прямо 

не передбачено Угодою про асоціацію, яка містить зобов’язання 

лише щодо Другого енергетичного пакету. При цьому в УА не ви-

значено перспективу отримання Україною режиму внутрішнього 

ринку ЄС у секторах газу та електроенергетики. В останні роки 

імпорт газу в Україну здійснювався виключно із ЄС. Європейські 

компанії вже використовують для зберігання газу українські га-

зосховища, зручно розташовані біля кордону з ЄС. Енергетична 

стратегія України передбачає побудову газового ринку за прин-

ципами Третього енергетичного пакету ЄС до 2020 року. Україн-

ське законодавство вже гармонізоване з acquis: транспозиція ос-

новних вимог Третього енергетичного пакету ЄС у сфері газу вже 

відбулась. Невирішеними поки що лишаються три ключові питан-

ня їхнього практичного впровадження: «анбандлінг» Нафтогазу, 

добове балансування, лібералізація постачання побутовим спо-

живачам.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  
ДО ВНУТРІШНЬОГО  
РИНКУ ГАЗУ ЄС
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ВИГОДИ ВИКОНАННЯ УГОДИ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ
Україна зробила крок до інтеграції з ЄС у сфері енергетики ще до підписання Угоди про асоціа-

цію, набувши у 2011 року членства у Енергетичному Cпівтоваристві – міжнародній організації, що 

включає ЄС та країни-сусіди, метою якої є створення інтегрованого пан-європейського енерге-

тичного ринку шляхом поширення енергетичного законодавства ЄС поза межі ЄС1.

Будучи членом Енергетичного Співтовариства, Укра-

їна зобов’язалась імплементувати положення актів 

Третього енергетичного пакету ЄС2. Це більше, ніж 

рівень зобов’язань України за Угодою про асоціацію 

(далі – УА), де у Додатку XXVII наведений перелік ак-

тів законодавства з Другого енергетичного пакету ЄС. 

Втім, відповідно до УА (ст. 278), положення Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства мають 

пріоритет над положеннями УА.

Проте, повністю гармонізуючи своє законодавство з 

правом ЄС у сфері енергетики, Україна не має зафік-

сованої в УА перспективи отримання режиму внутріш-

нього ринку ЄС у цій сфері у разі виконання свого «до-

машнього завдання». Відповідне положення відсутнє 

у Додатку XXVII (на відміну від Додатку XVII, який пе-

редбачає таку перспективу для деяких ринків послуг). 

За підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС у 

грудні 2018 року, Сторони погодились оновити Додаток XXVII для відображення змін в законо-

давстві ЄС у сфері енергетики3

1 https://www.energy-community.org/aboutus/whoweare.html 
2  А також деяких інших (у сфері безпеки постачання газу, проектів спільного інтересу, правил конкуренції на внутрішньому ринку ЄС). Перелік актів 

законодавства, визначений в додатках до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Цей перелік, за рішенням Ради Міністрів Енерге-
тичного Співтовариства, може періодично оновлюватися з урахуванням змін у енергетичному законодавстві ЄС.

3 Див. Спільну заяву для преси: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/UKR.pdf

Україна імплементує Третій 
енергетичний пакет ЄС, але не 
має визначеної перспективи 
отримання режиму внутрішнього 
ринку ЄС

Транспортування газу з Росії до 
ЄС через Україну регулюється 
контрактом між Нафтогазом і 
Газпромом, який завершується 
наприкінці 2019 року

https://www.energy-community.org/aboutus/whoweare.html
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На сьогодні, найважливішою частиною українського ринку, що потребує переходу на норми за-

конодавства ЄС, є транспортування газу з Росії до країн ЄС. Чинний контракт між українським «На-

фтогазом» і російським «Газпромом» завершується наприкінці 2019 року. У 2018 році ЄС, Україна 

та Росія почали переговори про умови транспортування російського газу до Європи з 2020 року. 

Україна і ЄС поділяють спільну позицію на цих переговорах щодо потреби поширення права ЄС 

на постачання російського газу до ЄС через Україну4. З досвіду України, спеціальні політичні домов-

леності з Росією є небезпечними. Єдиний шлях убезпечитись від непередбачуваної агресивної 

поведінки «Газпрома» – це змусити його працювати у правових рамках ЄС. Повноцінно це можна 

зробити, якщо ЄС надасть Україні режим внутрішнього ринку, а його норми будуть повноцінно за-

стосовні до точок входу в газотранспортну систему (далі - ГТС) України на кордоні з Росією.

Такий режим означатиме, що для нормативних актів 

ЄС у сфері ринку газу термін «держави-члени» буде 

читатися як «держави-члени та Україна». Це надасть 

Україні ті самі права і обов’язки на ринку газу, що і 

державам-членам ЄС. Це означає додаткові повно-

важення європейських інституцій – Єврокомісії і Суду 

ЄС – в Україні, але і додаткові права України у відноси-

нах з цими інституціями і з державами-членами. 

Така інтеграція створить стабільні правові рамки та надасть додаткові гарантії інвесторам. Вона 

значно спростить діяльність компаній з ЄС на ринку України, що матиме наслідки у вигляді збіль-

шення пропозицій у постачанні, збільшення прямих іноземних інвестицій та підвищення влас-

ного видобутку. Вона також відкриє перспективи для компаній України щодо виходу на ринок ЄС 

у різних сегментах. 

Для транспортування російського газу це означатиме, 

що спільний європейський ринок починатиметься на 

українсько-російському кордоні. В Україні напряму ді-

ятимуть визначені європейськими кодексами мереж 

правила ЄС щодо транскордонного транспортування 

газу. На цій правовій основі, європейські компанії змо-

жуть купувати газ у Газпрому на українсько-російсько-

му кордоні. Постачання цього газу через Україну буде 

предметом угод між цими європейськими компаніями 

і оператором української ГТС (управляючим партнером якого теж може стати одна із компаній-о-

ператорів ЄС). Таким чином, усувається конфліктний потенціал прямих українсько-російських 

контрактів, зберігаючи стабільне постачання російського газу до країн ЄС через Україну.

4 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/18/7084538/

Режим внутрішнього ринку 
для України надасть додаткові 
повноваження європейським 
інституціям, гарантії інвесторам 
і спрощення європейським 
компаніям

Європейські компанії зможуть 
купувати газ у Газпрому на 
українсько-російському кордоні, 
усуваючи конфліктний потенціал 
українсько-російських контрактів

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/07/18/7084538/
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ЗМІСТ «ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ»
У рамках УА та Енергетичного Співтовариства Україна зобов’язалася імплементувати всі ключові 

вимоги європейського законодавства у сфері ринку газу, а саме:

 відкриття ринку для конкуренції, право усіх споживачів обирати постачальника газу;

  відокремлення функцій транспортування, зберігання та розподілу газу від функції постачання 

(«анбандлінг» оператора ГТС і сховищ, а також операторів газорозподільних мереж);

  надання вільного та недискримінаційного доступу третіх сторін до мереж;

  запровадження політики безпеки постання газу, із регулярним моніторингом;

  моніторинг діяльності гравців ринку газу на предмет дотримання стандартів якості та режиму 

конкуренції;

  цільовий соціальний захист вразливих споживачів;

  прозоре та недискримінаційне надання дозволів на діяльність із розвідки та видобутку вугле-

воднів;

  створення незалежного національного регулятора ринку.

ЧИННА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
В останні роки державна політика в сфері ринку газу була відкоригована відповідно до міжна-

родних зобов’язань України. Так, впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС 

закладено у цілу низку документів державної політики5. Енергетична стратегія України (схва-

лена урядом у 2017 році) передбачає побудову газового ринку за принципами Третього енер-

гетичного пакету ЄС до 2020 року - шляхом повноцінної імплементації актів енергетичного 

законодавства ЄС, реформування вертикально інтегрованих компаній та створення умов для 

інтеграції енергетичної системи України з ЄС.

Основними інституціями у ці сфері є: уряд України та безпосередньо Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості; незалежний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); а також Антимонопольний 

комітет України (АМКУ) – як орган, що забезпечує захист економічної конкуренції, зокрема, і на 

енергетичних ринках.

У 2016 році було прийнято закон про НКРЕКП, що містить положення із забезпечення незалеж-

ності цього органу. Незважаючи на це, діяльність НКРЕКП тривалий час була доволі проблем-

ною6 і покращилась лише у червні 2018 року із обранням частини нового складу комісії. Втім, 

відновлення довіри до регулятора з боку учасників ринків, очевидно, є тривалим процесом.

5  Енергетичну стратегію України до 2035, Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, план пріоритетних дій Уряду на поточний рік, 
окремий План заходів з виконання Угоди про асоціацію, напрацьована спільно парламентом та урядом Дорожня карта пріоритетних законопроектів 
для законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію.

6  За даними досліджень з роботи та незалежності діяльності НКРЕКП, здійсненого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та опублікованого в 
березні 2018 року, значні проблеми у забезпеченні як реальної незалежності Регулятора, так і довіри з боку учасників ринку потребували вирішення 
- див. The National Energy Regulatory Authority of Ukraine Governance and Independence. Energy Community Secretariat Review, March 2018, pp. 33-36: 
https://www.energy-community.org/dam/jcr:6eb10b22-ca6a-4c43-8c9f-f3614dab3c91/ECS_NEURC_reg_report_032018.pdf 

https://www.energy-community.org/dam/jcr:6eb10b22-ca6a-4c43-8c9f-f3614dab3c91/ECS_NEURC_reg_report_032018.pdf
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АНАЛІЗ РИНКУ
Ринок газу має стратегічну важливість для національної економіки та безпеки. За підсумками 

2017 року на Групу «Нафтогаз»7 припадає близько 14% доходів державного бюджету України, 

або 6-7% ВВП8. Транзит газу забезпечує третину доходів Нафтогазу9.

Питання транзиту газу через Україну також має страте-

гічну важливість для енергетичної безпеки ЄС. За підсум-

ками 2017 року, на український маршрут припало 93,5 

млрд. кубометрів транзиту російського газу до Європи (із 

загальних 192,2 млрд. кубометрів експорту «Газпрому» 

в європейські країни)10. Вже у 2018 році обсяги транзиту 

склали 86,8 млрд. кубометрів, скоротившись на 7,2%.11

Протягом 2013-2018 років споживання газу в Україні скоротилося з 50,4 до 32,2 млрд. кубоме-

трів12. В сегменті імпорту, кількість приватних гравців зросла із 5 у 2014 році до 66 наприкінці 2017 

року, знизивши частку «Нафтогазу» до 62%13. В останні роки імпорт природного газу в Україну 

здійснювався виключно з європейських ринків.

Обсяги видобутку зросли до 21 млрд. кубометрів за 2018 рік. Цілком реалістичним виглядає сце-

нарій повного забезпечення газом власного видобутку потреб споживачів України у найближчо-

му майбутньому за умов правильної інвестиційної політики. Поки що більшість видобутку здійс-

нюється «Укргазвидобуванням», що входить до Групи «Нафтогаз». 

Державний «Укртрансгаз» (теж входить до Групи «Нафтогаз») є оператором системи транспортування 

та зберігання газу, в той час як серед операторів газорозподільних мереж присутні приватні компанії14. 

Ринок збуту розділений на два сегменти: з одного боку, постачання для промислових споживачів, 

де панує конкуренція між приватними гравцями (частка «Нафтогазу» - лише 5%), з іншого - поста-

чання для населення і виробників тепла, де левові частки займають, відповідно, група «Регіональ-

на газова компанія» (скорочено РГК; це приватні постачальні компанії, юридично відокремлені від 

облгазів у 2015 році на виконання Закону «Про ринок природного газу») і «Нафтогаз». Відокрем-

лення постачальних компаній мало здебільшого формальний характер і на сьогодні вони юри-

дично перебувають в складі газорозподільних копаній - облгазів, більшість із яких управляються 

через РГК, яка є складовою бізнесу Group DF Дмитра Фірташа15. Через регульований характер цьо-

7 Включно з дочірніми компаніями – у т.ч. найбільшою видобувною компанією «Укргазвидобування» та оператором ГТС «Укртрансгаз».
8  Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2017 рік, с. 18: http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf - як тут же зазначено у цьому документі, 

така велика частка Нафтогазу в українській економіці пояснюється не тим, що він є великою компанією, а тим, що економіка України є порівняно невеликою.
9 Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2017 рік, с. 96: http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf
10  За даними Групи «Нафтогаз» (http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/9C51660E41BAB696C225822C00262C70?OpenDocument&amp;ye

ar=2%20018&amp;month=02&amp;nt=News&amp) та статистикою «Газпром експорт» (http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/)
11 Дані «Укртрансгазу»: http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gts-results-for-2018.html
12  Дані за 2013 рік зі звіту Групи «Нафтога України» за 2014 рік (с. 72): http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf; дані 

за 2018 рік: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0
%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 

13 Річний звіт Групи «Нафтогаз» за 2017 рік, с. 27:  http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf
14 Річний звіт про результати діяльності НКРЕКП, березень 2018 р., с. 96
15  Попри брак безпосередніх даних щодо бенефіціара у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-

мувань, контроль компаній з боку холдингу Д. Фірташа Group DF був встановлений ще на етапі приватизації більшості облгазів у 2012 році: https://
www.epravda.com.ua/publications/2012/05/4/322738/

Нафтогаз забезпечує 14% доходів 
державного бюджету України, 
або 6-7% ВВП. Третина доходів 
Нафтогазу - від транзиту

http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/9C51660E41BAB696C225822C00262C70?OpenDocument&amp;year=2 018&amp;month=02&amp;nt=News&amp
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/9C51660E41BAB696C225822C00262C70?OpenDocument&amp;year=2 018&amp;month=02&amp;nt=News&amp
http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/05/4/322738/
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/05/4/322738/
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го сегменту ринку, побутові споживачі позбавлені реальної можливості вибору постачальника, а 

олігархічні інтереси зберігають значний вплив.

Стрімкий розвиток у ЄС газових хабів16 створює додат-

кові можливості для присутності українських компаній. 

Наявність потужної інфраструктури, включаючи газові 

сховища біля кордону з ЄС, дозволяє Україні претенду-

вати на створення власного хабу, який би обслуговував 

в тому числі європейських споживачів17. Тим більше, із 

запровадженням режиму «митного складу»18 уже спо-

стерігається захід окремих європейських постачальни-

ків на ринок зберігання газу19.

ДИНАМІКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Законом «Про ринок природного газу», прийнятим у 2015 році, та підзаконними актами (на рів-

ні постанов КМУ і НКРЕКП) була здійснена транспозиція основних вимог Директиви 2009/73/

ЄС, Регламенту (ЄС) № 715/2009 та Директиви 2004/67/ЄС. Крім того, протягом 2017-2018 років 

були внесені деякі поправки в Кодекс ГТС, Кодекс газорозподільних мереж, Кодекс газосхо-

вищ, а також до Правил безпеки постачання природного газу – зокрема, з метою уникнення 

дискримінаційних підходів до надання доступу до мереж, впровадження добового балансу-

вання на ринку. Інший блок правок (частина з яких вже прийнята) підготовлено в частині ме-

тодології розрахунку тарифів на послуги сховищ і транспортування газу.

Також відбулися певні кроки зі спрощення надання 

дозволів на розвідування, розробку і виробництво вуг-

леводнів відповідно до Директиви 94/22/ЄС (шляхом 

внесення змін до Кодексу про надра, інших законо-

давчих та нормативно-правових актів)20, восени 2018 

року було прийнято Закон «Про забезпечення прозо-

рості у видобувних галузях». 

Таким чином, попри затягування з транспозицією окремих актів (зокрема, Регламенту ЄС 347/2013 

щодо проектів спільного інтересу), здебільшого законодавство України вже не має суттєвих роз-

біжностей з acquis у сфері газу: транспозиція основних вимог Третього енергетичного пакету 

ЄС до національного законодавства вже відбулась. До подібної думки пристають як Секретаріат 

Енергетичного Співтовариства (зокрема, в його щорічному звіті з імплементації зазначено про за-

16  Газовий хаб - це місце здійснення операції з продажу газу - як фізичних, так і віртуальних - на базі наявного перетину значної кількості газотран-
спортних маршрутів

17  DiXi Group. Policy Paper. Український газовий хаб – шанс для Європи. 2016: http://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/web_ukrainian_gas_hub_2016_ua_1.pdf
18  Можливість замовникам послуг оператора ГТС зберігати газ у підземних сховищах протягом трьох років без сплати податків та митних зборів – для 

подальшої реалізації на ринках країн ЄС та/або України (в останньому випадку – після сплати належних податків та зборів).
19   Business Recorder, Ukraine boosts injections of gas into storage (3.05.2018): https://www.brecorder.com/2018/05/03/415825/ukraine-boosts-injections-of-

gas-into-storage/
20 Закон України від 01.03.2018 № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» та ін.

Законодавство України вже 
гармонізоване з acquis у сфері 
газу: транспозиція основних 
вимог Третього енергетичного 
пакету ЄС вже відбулась

Європейські компанії вже 
використовують українські 
газосховища біля кордону з ЄС

http://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/web_ukrainian_gas_hub_2016_ua_1.pdf
https://www.brecorder.com/2018/05/03/415825/ukraine-boosts-injections-of-gas-into-storage/
https://www.brecorder.com/2018/05/03/415825/ukraine-boosts-injections-of-gas-into-storage/
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вершеність процесу транспозиції)21, так і представники 

українського експертного середовища22.

Три ключових питання імплементації нового законо-

давства, що лишаються невирішеними:  «анбандлінг» 

Нафтогазу, впровадження добового балансування і 

лібералізація сегменту роздрібного постачання побу-

товим споживачам (близько 60% ринку).

Уряд схвалив план реструктуризації «Нафтогазу» 

ще влітку 2016 року23. Проте ключовий крок цього плану – передача активів новому опера-

тору ГТС «Магістральні газопроводи України» (МГУ) – відкладалася з огляду на очікування 

результатів Стокгольмського арбітражу щодо суперечки між Нафтогазом і Газпромом. Від-

повідно до позиції «Нафтогазу» з посиланням на ухвалене на початку 2018 року арбітражне 

рішення, поки контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» є чинним (тобто до 

кінця 2019 року), передача прав виконання контракту іншій стороні – зокрема новому неза-

лежному оператору ГТС – є неможливою без дозволу «Газпрому»24.

Разом з тим, позиція уряду України та Єврокомісії полягає у невідкладній реалізації анбандлінгу 

для сертифікації нового оператора ГТС до 1 січня 2020 року. За повідомленням Єврокомісії25, на-

прикінці листопада 2018 року на переговорах за участю «Нафтогазу», «Укртрансгазу» і МГУ було 

узгоджено спільний план дій, у тому числі щодо підготовки договорів на передачу активів.

Відповідно до поправок, внесених до Кодексу ГТС у груд-

ні 2017 року, перехід з щомісячного на добове балансу-

вання26 було заплановано на 1 серпня 2018 року, однак 

НКРЕКП довелося тричі відтермінувати запуск – востаннє, 

до 1 березня 2019 року27. Гальмування процесу відбува-

ється через суперечності між оператором ГТС, операто-

рами газорозподільних мереж, а також регулятором. Для 

розблокування, має бути врегульований конфлікт між 

«Укртрансгазом» та операторами газорозподільних ме-

реж, зокрема щодо форматів даних про споживачів та протоколів взаємодії, а саму інформаційну 

платформу оператора ГТС для балансування потрібно ефективно використати у тестовому режимі.

Основною перепоною лібералізації ринку роздрібного постачання побутовим споживачам (та 

забезпечення для них можливості вибору постачальників) є надмірно зарегульований режим 

21  Annual Implementation Report Energy Community Secretariat 1 September 2018, p. 182: https://www.energy-community.org/dam/jcr:05c644e0-3909-4c26-
84f5-e1cdb63e1af4/ECS_IR2018.pdf

22  Енергетичні реформи: моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ЄС у сферах енергетики та довкілля. Червень, 
2018. Газ. Бенчмарки: http://enref.org/wp-content/uploads/2018/09/Monthly-June-2018_rs.pdf 

23 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2016-%D0%BF 
24  Gotev G. EU and Ukraine in tug of war over Naftogaz unbundling, EURACTIV.com, 19.07.2018: https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-and-

ukraine-in-tug-of-war-over-naftogaz-unbundling/
25  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/announcements/statement-following-meeting-between-vice-president-sefcovic-

and-ukraines-foreign-affairs-minister_en
26  Балансування є послугою оператора ГТС із врегулювання попиту та пропозиції газу, тобто врівноваження обсягів газу, що надійшли в ГТС, та обсягів 

газу, відібраного з ГТС для потреб споживачів. Наразі в Україні такий баланс підбивають щомісяця, європейська практика - робити це щодоби або 
навіть всередині доби.

27  http://www.nerc.gov.ua/?news=8386

Невирішені питання: 
«анбандлінг» Нафтогазу, добове 
балансування, лібералізація 
постачання побутовим 
споживачам

Наприкінці 2018 року були 
узгоджені кроки щодо 
анбандлінгу Нафтогазу - 
зокрема, передачі активів 
новому оператору ГТС -  
до 1 січня 2020 року

http://enref.org/wp-content/uploads/2018/09/Monthly-June-2018_rs.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2016-%D0%BF
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-and-ukraine-in-tug-of-war-over-naftogaz-unbundling/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-and-ukraine-in-tug-of-war-over-naftogaz-unbundling/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/announcements/statement-following-meeting-between-vice-president-sefcovic-and-ukraines-foreign-affairs-minister_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/announcements/statement-following-meeting-between-vice-president-sefcovic-and-ukraines-foreign-affairs-minister_en
http://www.nerc.gov.ua/?news=8386
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покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку газу з метою забезпечення суспіль-

них потреб. За нормами законодавства ЄС режим ПСО в цілому може бути застосовним для захи-

сту вразливих споживачів, однак не має створювати перешкоди для конкуренції. В нинішньому 

вигляді система ПСО обмежує права споживачів на вибір постачальника та якісні послуги, а та-

кож права учасників ринку через дискримінаційний характер покладання обовʼязку постачання 

лише на визначені компанії, здебільшого пов’язані з групою РГК (для населення), та «Нафтогаз» 

(для виробників тепла).

Ці недоліки стали причиною відкриття Секретаріатом 

Енергетичного Співтовариства провадження проти 

України28. Попри тривалі переговори з цього питання, 

уряд України не спромігся вирішити проблемні момен-

ти та, зокрема, не зміг виконати вимоги Енергетичного 

Співтовариства при оновленні постанови про ПСО у 

листопаді 2018 року. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для України

  Невідкладно реалізувати основні кроки з анбандлінгу Нафтогазу для відокремлення незалежного 

оператора ГТС України, зокрема, схвалити й реалізувати відповідні договори на передачу активів;

  Забезпечити ефективне тестування з боку оператора ГТС та користувачів інформаційної плат-

форми добового балансування газу, а також її запуск без затримок;

  Переглянути схему ПСО на ринку газу України з метою її наближення до вимог Енергетичного 

Співтовариства та стандартів ЄС;

  Пришвидшити роботу з імплементації актів законодавства ЄС, зокрема Регламенту (ЄС) 

№ 347/2013 щодо проектів спільного інтересу, Регламенту №1227/2011 про прозорість оптово-

го ринку, а також мережевих кодексів ЄС.

Для ЄС
  Відповідно до результатів засідання Ради Асоціації Україна – ЄС 17 грудня 2018 року, здійснити  

оновлення Додатку XXVII до УА: додати до українського «домашнього завдання» акти Третього 

енергетичного пакету ЄС та мережеві кодекси ЄС, і разом з тим надати перспективу поширення 

на Україну режиму внутрішнього ринку ЄС (у разі виконання цього «домашнього завдання»);

  Відстоювати спільну з Україною позицію на переговорах з Росією щодо транспортування газу піс-

ля 2019 року на основі правил ЄС, і так само поширити ці вимоги на всі інші шляхи постачання ро-

сійського газу до ЄС (шляхом внесення змін до Директиви 2009/73/ЄС, ініційованих Єврокомісією);

  Підтримати побудову відкритої та конкурентної інфраструктури ринку газу в Україні, зокрема, 

запуск добового балансування, розвиток торгівлі газом на спотовому ринку та формування 

хабу, розблокування усіх транскордонних газових з’єднань між Україною та країнами ЄС для 

вільного руху газу обох напрямках.

28 Energy Community, Case ECS 02/17: Ukraine/Gas: https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html

В нинішньому вигляді система 
покладання спеціальних 
обов’язків (ПСО) не відповідає 
нормам ЄС і заважає 
лібералізації ринку роздрібного 
постачання

https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html


Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua


