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Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» передбачені повноваження НКРЕКП щодо здійснення 
моніторингу, зокрема, функціонування ринку природного газу, який забезпечується шляхом 
проведення аналізу та оцінки ряду параметрів (показників). 

Ці результати підготовлено на виконання вимог статті 24 Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 4 
Закону України «Про ринок природного газу», а також постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 
«Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики 
та комунальних послуг». 

Інформація в цих результатах сформована на основі даних, отриманих НКРЕКП від суб’єктів 
ринку природного газу відповідно до затверджених форм звітності та на офіційні запити НКРЕКП 
протягом періоду моніторингу. Отримані дані можуть бути змінені (відкориговані) суб’єктами 
ринку природного газу після завершення періоду моніторингу. 

Ціни, наведені в цих результатах, є середньозваженими. 
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1. Загальний опис ринку природного газу 
 

1.1. Споживання 
У ІІІ кварталі 2018 року обсяг валового споживання природного газу склав близько 

3,38 млрд м3 (рис. 1.1), що на 2,4 % менше у порівнянні з ІІ кварталом 2018 року (3,47 млрд м3) та 
на 12,9 % у порівнянні з ІІІ кварталом 2017 року (3,89 млрд м3). Частка обсягу споживання 
побутових споживачів у валовому споживанні країни склала 18 % у ІІІ кварталі цього року (17 % у ІІІ 

кварталі 2017 року). Обсяг споживання 
побутових споживачів зменшився  на 36,4 % 
у порівнянні з ІІ кварталом 2018 року та на 
7 % порівняно з ІІІ кварталом 2017 року та 
становив 607 млн м3. Таке суттєве 
зменшення обсягів споживання 
природного газу у порівнянні з ІІ кварталом 
2018 року зумовлене переходом на 
міжопалювальний період та, відповідно, 
зниженням попиту побутових і 
непобутових споживачів на газ для 
опалення. 

Споживання природного газу є 
нерівномірним протягом року у зв’язку із 
сезонними коливаннями. Для 
забезпечення потреб споживачів у період 
високого попиту на газ протягом сезону із 
низьким попитом надлишок видобутого та 
імпортованого газу  закачується до 
підземних газосховищ. Під час сезону із 
високим попитом газ, який зберігається у 
газосховищах, піднімається для покриття 
додаткового попиту. Так, через зниження 
попиту у ІІІ кварталі 2018 року у порівнянні 
з попереднім кварталом (рис. 1.2) 
надлишок імпортованого природного газу, 
природного газу власного видобутку було 
направлено в підземні газосховища для 

зберігання з метою покриття попиту на природний газ у майбутньому в періоди підвищеного 
споживання. У цілому обсяги валового споживання за три квартали 2018 року на 2 % були 
нижчими порівняно з аналогічним періодом 2017 року та становили близько 20,42 млрд м3. 

 

 

1.2. Видобуток 
Другий квартал поспіль об’єм видобутку природного газу продовжив підвищуватись після 

падіння у I кварталі 2018 року (рис. 1.3). Так, у ІІІ кварталі 2018 року обсяг видобутку природного 
газу становив 4,81 млрд м3, що більше на 195,3 млн м3 або 4 % у порівнянні з попереднім 
кварталом та на 82 млн м3 або 2 % у порівнянні з ІІІ кварталом 2017 року. При цьому об’єм 
видобутку природного газу в цілому за три квартали 2018 року майже не змінився у порівнянні з 
аналогічним періодом 2017 року та склав близько 14 млрд м3. 

Крім цього, обсяг видобутку природного газу ПАТ «Укргазвидобування» та 
ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»» у ІІІ кварталі 2018 року становив 3,48 млрд м3, що на 103 млн м3 
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(3 %) більше у порівнянні з II кварталом 2018 року та на 61 млн м3 (2 %) менше ніж у відповідному 
кварталі 2017 року.  

У той же час об’єм сумарного 
видобутку природного газу іншими 
видобувниками (крім 
ПАТ «Укргазвидобування» та 

ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз») після 
поступового зменшення протягом 2017 
року та І кварталу 2018 року у ІІІ кварталі 
поточного року збільшився та становив 
1,33 млрд м3, що приблизно на 92 млн м3 

(7 %) більше ніж у II кварталі 2018 року та 
приблизно на 143 млн м3 (12 %) ніж у ІII 
кварталі попереднього року. Слід 
зазначити, що частка інших видобувників 
(крім ПАТ «Укргазвидобування» та 

ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз») у загальному обсязі видобутку природного газу поступово 
збільшувалась з початку 2018 року та у ІII кварталі становила 28 %, що на 3 процентних пункти 
(далі – п.п.) більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. 

 

 

1.3. Імпорт 
Обсяг імпорту природного газу в ІІІ кварталі 2018 року приблизно дорівнював обсягам 

імпорту в ІІІ кварталі минулого року –  3,7 млрд м3, що на 1,1 млрд м3 (41 %) більше ніж у II 
кварталі 2018 року (рис. 1.4). Таким чином, збільшення обсягів імпорту у II та III кварталах 
порівняно з І кварталом 2018 року пов’язане в першу чергу із необхідністю відновлення запасів 

газу, що зберігається в газосховищах, для 
забезпечення попиту в період збільшеного 
споживання (опалювальний період). Так, 
станом на кінець ІІІ кварталу 2018 року 
обсяг газу, який зберігався в газосховищах, 
становив 16,3 млрд м3, що на 5,1 млрд м3 

більше ніж у попередньому кварталі та 
приблизно дорівнює обсягам у ІІІ кварталі 
2017 року. Слід зазначити, що обсяг імпорту 
за три квартали 2018 року у порівнянні з 
аналогічним періодом 2017 року менший 
на 2,6 млрд м3 (25 %). 

 Обсяг імпорту природного газу НАК 
«Нафтогаз України» у ІІІ кварталі 2018 року 

склав 2 734 млн м3, що на 33 % більше порівняно з попереднім кварталом та на 35 % порівняно з ІІІ 
кварталом 2017 року (рис. 1.5). Імпорт інших замовників послуг транспортування (крім 
НАК «Нафтогаз України») у ІІІ кварталі 2018 року збільшився на 74 % порівняно з попереднім 
кварталом, проте знизився на 46 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року. 
Водночас обсяг імпорту природного газу НАК «Нафтогаз України» протягом трьох кварталів 2018 
року становив 5 721 млн м3, що на 19 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. 
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У ІІІ кварталі 2018 року 
частка імпорту природного газу 
НАК «Нафтогаз України» у 
загальному обсязі імпорту 
України (рис. 1.6) збільшилася на 
20 п.п. порівняно з ІІІ кварталом 
2017 року та знизилась на 5 п.п. 
порівняно з ІІ кварталом 2018 
року і становила 75 %.  

Разом з тим частка 
імпорту трьох найбільших 
замовників послуг 
транспортування, які 
використовували потужність на 
міждержавних з’єднаннях для 
транспортування природного 
газу у напрямку країни ЄС – 
Україна (крім НАК «Нафтогаз 
України»), зростала протягом ІІІ 
кварталу 2017 року – І кварталу 
2018 року. У ІІІ кварталі 2018 
року така частка імпорту 
становила 10 %, що на 2 п.п. 
нижче ніж у ІІ кварталі 2018 року 
(12 %), у якому бере свій початок 
тенденція до зниження, та на 
8 п.п. нижче порівняно з ІІІ 
кварталом попереднього року . 

  Частка імпорту всіх 
інших замовників послуг 

транспортування на міждержавних з’єднаннях у загальному обсязі імпорту у ІІІ кварталі 2018 року 
зросла на 6 п.п. у порівнянні з попереднім кварталом та знизилась на 12 п.п. порівняно з 
ІІІ кварталом 2017 року та  становила 15 %. 

Крім цього, у ІІІ кварталі 2018 року 34 замовники послуг транспортування використовували 
потужність на міждержавних з’єднаннях для транспортування природного газу з-за кордону у 
напрямку країни ЄС – Україна, що на 55 % більше порівняно з попереднім кварталом (22 
замовники), проте менше на 19 % порівняно з аналогічним періодом 2017 року (42 замовники).  
 
 
 

1.4. Зберігання 
Станом на початок ІІІ кварталу 2018 року в підземних сховищах газу зберігалося 

11,2 млрд м3 природного газу, що на 3,5 млрд м3 (46 %) більше ніж на початок попереднього 
кварталу та на 0,4 млрд м3 (3 %) менше ніж на початок ІІІ кварталу 2017 року (рис. 1.6). Водночас 
станом на кінець ІІІ кварталу поточного року в підземних газосховищах зберігалося вже 16,3 
млрд м3 природного газу, що на 5,1 млрд м3 (45 %) більше ніж у II кварталі 2018 року та на 0,1 
млрд м3 (1 %) менше ніж у відповідному періоді 2017 року. 
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Таким чином, 
протягом ІІІ кварталу 2018 
року до газосховищ було 
закачано 5,1 млрд м3 
природного газу, що на 
0,2 млрд м3 (5 %) більше ніж 
у IІІ кварталі 2017. Ці обсяги  
природного газу, закачані до 
газосховищ, необхідні для 
забезпечення покриття 
додаткового попиту 
споживачів на природний газ 
у майбутньому.  

 
 

 
 

2. Оптовий ринок природного газу України 
Оптова ціна, яка сформувалася на ринку природного газу України у IIІ кварталі 2018 року, 

становила 6834 грн/тис. м3, що на 11,6 % більше порівняно з попереднім кварталом та на 25,2 % 
більше порівняно з IІI кварталом 2017 року (рис. 2.1). Для аналізу чинників, які впливають на 
формування зазначеної ціни, оптовий ринок природного газу України умовно можна поділити на 
два сегменти: регульований та нерегульований. 

 Регульований сегмент 
оптового ринку природного газу у III 
кварталі 2018 року функціонував 
згідно зі статтею 11 Закону України 
«Про ринок природного газу» та 
постановою КМУ від 22.03.2017 
№ 187 «Про затвердження 
положення про покладення 
спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу для 
забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу» (далі – 
Положення про ПСО), якою в рамках 
оптового ринку природного газу було 
покладено спеціальні обов’язки на: 

ПАТ «Укргазвидобування» та 
ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» – 

продавати видобутий природний газ НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу 

природного газу для побутових та інших споживачів
1
 на умовах, визначених Положенням про 

ПСО; 

                                           
1
 Релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державне підприємство України 

"Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробники теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і 
постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек". 
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НАК «Нафтогаз України» – придбавати природний газ, видобутий ПАТ «Укргазвидобування» 
та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», для формування ресурсу природного газу для вищезазначених 
споживачів на умовах, визначених Положенням про ПСО, та в інших оптових продавців, у тому 
числі за кордоном, у випадку, коли обсяги видобутку товарного природного газу 
ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» недостатні для формування 
зазначеного ресурсу природного газу; 

НАК «Нафтогаз України» – 
продавати природний газ 
постачальникам, на яких 
Положенням про ПСО покладено 
спеціальні обов’язки, для потреб 
побутових споживачів та релігійних 
організацій (крім обсягів, що 
використовуються для провадження 
їх виробничо-комерційної діяльності) 
за цінами, на умовах та у порядку, що 
визначені Положенням про ПСО. 

Протягом IІI кварталу 2018 
року середньозважена ціна оптового 
продажу природного газу 
ПАТ «Укргазвидобування» та 
ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» для 
НАК «Нафтогаз України» становила 
4 849 грн за тис. м3 (без ПДВ), а 
середньозважена ціна оптового 
продажу НАК «Нафтогаз України» для 
постачальників, на яких Положенням 
про ПСО покладено спеціальні 
обов’язки, для потреб споживачів, 
визначених зазначеним 
Положенням, становила  
4 937 грн/тис. м3 (без ПДВ). Таким 
чином, середньозважена оптова ціна 

природного газу на регульованому сегменті ринку у IIІ кварталі 2018 року становила 
4862 грн/тис. м3 (рис. 2.2). 

Ціни на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу у ІІІ кварталі 2018 року 
підвищились порівняно з попереднім кварталом (рис. 2.3). 

Так, оптова ціна природного газу (нерегульований сегмент) у ІІІ кварталі поточного року 
склала 8 715 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 1 153 грн/тис. м3 (15,3 %) більше ніж у ІI кварталі 2018 
року та на 2 611 грн/тис. м3 (42,8 %) ніж у відповідному кварталі 2017року.     
           Тенденцію до зростання п’ятий квартал поспіль демонструвала оптова ціна видобувників 
природного газу, яка у ІІІ кварталі 2018 року становила 8 274 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 921 
грн/тис. м3 (12,5 %) більше ніж у II кварталі 2018 року та на 2 566 грн/тис. м3 (45 %) більше ніж у ІІІ 
кварталі попереднього року. 

Крім того, у ІІІ кварталі 2018 року відбулося підвищення ціни імпортованого природного 
газу у порівнянні з ІI кварталом 2018 року на 1032 грн/тис. м3 (13,7 %) та в порівнянні з 
ІІІ кварталом 2017 року ціна імпортованого природного газу у ІІІ кварталі поточного року значно 
зросла – на 2 686 грн/тис. м3 (45,9 %). Таке зростання ціни імпорту пов’язане в першу чергу із 
зростанням ціни природного газу на європейському ринку (європейських газових біржах) та 
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частково із знеціненням курсу гривні до іноземних валют (євро та дол. США) у третьому кварталі 
2018 року. 

Таким чином, оптова ціна на регульованому сегменті ринку природного газу у ІІІ кварталі 
2018 року була нижчою ніж оптова ціна на газ на нерегульованому сегменті оптового ринку на 
3 853 грн/тис. м3. Разом з тим така різниця в аналогічний період 2017 року складала лише 
1 241 грн/тис. м3. 

З метою балансування 
газотранспортної системи 
оператор ГТС закуповує 
природний газ на оптовому 
ринку згідно з процедурою, 

встановленою 
законодавством. Ціна 
закупівлі природного газу 
оператором ГТС, витрати на 
його транспортування, 
зберігання та інші, пов’язані із 
закупівлею цього газу витрати 
формують базову ціну газу 
(далі – БЦГ). 

У разі якщо замовники 
послуг транспортування у 
встановлені законодавством 
терміни не врегулювали свій 
негативний небаланс, вони 

згідно із законодавством отримують від оператора ГТС послугу балансування згідно з базовою 
ціною газу (якщо негативний небаланс становить менше 5 %) або згідно з базовою ціною газу з 
урахуванням коефіцієнта компенсації у розмірі 1,2 (якщо негативний небаланс становить більше 
5 %). 

 Так, у ІІІ кварталі поточного року БЦГ була вищою ніж оптова ціна (нерегульований 
сегмент) на 20 %, при цьому продемонструвавши підвищення  приблизно на 17,8 % порівняно з 
попереднім кварталом, і  була вищою ніж у відповідному періоді попереднього року на 60,4 % 
(рис. 2.4). Слід зазначити, що за період 2017 рік – ІІІ квартал 2018 року максимальне відхилення 

БЦГ від оптової ціни 
(нерегульований сегмент) 
спостерігалось у ІІІ кварталі 
2018 року та склало 20 %, що на 
3 п.п. більше у порівнянні з 
попереднім кварталом (17 %) та 
на 13 п.п. більше ніж у ІІІ 
кварталі у 2017 році (6 %). 

Водночас БЦГ (з 
урахуванням коефіцієнта 
компенсації), згідно з якою 
замовники послуг 
транспортування з негативним 
небалансом оплатили 
оператору ГТС послуги 
балансування, у ІІІ кварталі 
поточного року становила 

Рис. 2.4. Динаміка оптової ціни природного газу 
(нерегульований сегмент), БЦГ з та без урахування коефіцієнта 

компенсації, грн/тис. м3 (без ПДВ) 
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Рис. 2.5. Динаміка обсягів наданих оператором ГТС послуг 
балансування та кількості замовників послуг транспортування, яким 
було надано зазначені послуги (за даними АТ «Укртрансгаз») 
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12 271 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 41 % більше за оптову ціну (нерегульований сегмент). Також у 
ІІІ кварталі 2018 року БЦГ (з урахуванням коефіцієнта компенсації) збільшилась приблизно на 
15,7 % порівняно з попереднім кварталом і була більшою на  60 % порівняно з ІIІ кварталом 2017 
року. 

Слід зазначити, що кількість замовників послуг транспортування, яким було надано послуги 
балансування у ІІІ кварталі поточного року, зменшилась приблизно на 7 % порівняно з попереднім 
кварталом (94 замовники) та приблизно на 22 % порівняно з ІII кварталом 2017 року (111 
замовників) (рис. 2.5). Разом з тим розмір негативних небалансів, які були врегульовані 
оператором ГТС шляхом надання послуги балансування, у ІІІ кварталі 2018 року зменшилися на 
33 % порівняно з попереднім кварталом та збільшилися на 27 % порівняно з ІІІ кварталом 2017 
року.  Частка наданих послуг балансування оператором ГТС замовникам послуг балансування з 
негативним небалансом більше 5 % у загальному обсязі наданих послуг балансування у ІІІ кварталі 
поточного року становила 89,78 %, а в І кварталі 2018 року та IІ кварталі 2017 року –  99,8 % та  
99,3 % відповідно.  

Розмір негативних небалансів, які не були врегульовані замовниками послуг 
транспортування, збільшується в опалювальний період та зменшується у міжопалювальний, що 
пов’язано із нерівномірністю споживання природного газу протягом року.  

Неврегулювання замовниками послуг своїх небалансів імовірно пов’язано із недостатньою 
ліквідністю оптового ринку природного газу та недостатністю стимулів для замовників послуг 
транспортування здійснювати купівлю-продаж природного газу на оптовому ринку для 
балансування. Запровадження добового балансування сприятиме розвитку ліквідності 
короткострокового оптового ринку (купівля-продаж природного газу в межах однієї доби) та 
лібералізації ринку природного газу в цілому. 

 
 
 
 
 

3. Роздрібний ринок природного газу України 
У ІІІ кварталі 2018 року ціна на природний газ для побутових споживачів складала 5 065,55 

грн/тис. м3 (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) та, 
починаючи з ІV кварталу 2017 року, не змінювалась (рис. 3.1). У порівнянні з ІІІ кварталом 2017 

року зазначена ціна 
виросла на 3 грн/тис. м3. 
Що стосується непобутових 
споживачів, ціна на 
природний газ у ІІІ кварталі 
поточного року зросла на 
1 035 грн/тис. м3 (14 %) та 
становила 8 422 грн/тис. м3 
(без урахування тарифів на 
транспортування та 
розподіл природного газу 
та ПДВ). Водночас 
порівняно з ІІІ кварталом 
2017 року зазначена ціна 
виросла на 2 328 грн/тис. м3 
(38,2 %). 
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Протягом ІІІ кварталу 2018 року 
(липень – вересень) ціна природного 
газу для побутових споживачів 
залишалась незмінною (рис. 3.2). 
Однак ціна природного газу для 
непобутових споживачів зростала 
кожного місяця та у вересні 2018 року 
складала 8 937 грн/тис. м3 
(без урахування тарифів на 
транспортування та розподіл 
природного газу та ПДВ).  

Для аналізу чинників, які 
впливають на формування роздрібної 
ціни, роздрібний ринок можна умовно 
поділити на регульований та 
нерегульований сегменти. 

Регульований сегмент функціонує згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок природного 
газу» та Положенням про ПСО.  

У ІІІ кварталі 2018 року ціна на регульованому сегменті роздрібного ринку природного газу 
для побутових споживачів, релігійних організацій, виробників теплової енергії для потреб 
населення, виробників теплової енергії для потреб релігійних організацій, виробників теплової 
енергії для потреб бюджетних установ та організацій та інших споживачів не змінювалась та 
перебуває на одному рівні починаючи з IІІ кварталу 2017 року (рис. 3.3).  

Разом з тим найвищою у ІІІ кварталі 2018 року на регульованому сегменті роздрібного 
ринку природного газу була ціна для виробників теплової енергії для потреб бюджетних установ 
та організацій та інших споживачів, яка становила 7 907 грн/тис. м3 (без урахування тарифів на 
транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) і є на 60 % вищою за ціну газу для 
виробників теплової енергії для потреб населення, яка складала 4942 грн/тис. м3 (без урахування 
тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ). Найнижчою була ціна для 
виробників теплової енергії для потреб релігійних організацій, яка становила 2471 грн/тис. м3 (без 
урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) і є у 2 рази нижчою за 
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Рис. 3.2. Динаміка цін на роздрібному ринку природного 
газу, грн/тис. м3 (без урахування тарифів на 
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Рис. 3.3. Динаміка цін на регульованому сегменті роздрібного ринку природного газу, грн/тис. м3 
(без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) 
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ціну газу для виробників теплової енергії для потреб населення. Протягом ІІІ кварталу 2018 року 
(липень – вересень) ціна природного газу на регульованому сегменті роздрібного ринку була 
незмінною (рис. 3.4). 

На нерегульованому 
сегменті роздрібного ринку 
природного газу ціна 
природного газу для 
бюджетних установ та 
організацій, промислових 
підприємств та інших 
споживачів у ІІІ кварталі 2018 
року підвищилась у порівнянні 
з II кварталом 2018 року на 
1 218 грн/тис. м3 (14,3 %) та 
1024 грн/тис. м3 (13,2 %) 
відповідно, для виробників 
теплової енергії для потреб 
бюджетних установ та 
організацій зросла на 
465 грн/тис. м3 (6 %) та 
становила 8 546 грн/тис. м3 (без 
урахування тарифів на 
транспортування та розподіл 
природного газу та ПДВ) 
(рис. 3.5). Водночас порівняно з 
ІІІ кварталом 2017 року ціна 
природного газу для 
бюджетних установ та 
організацій, виробників 
теплової енергії для бюджетних 
установ та організацій та інших 
споживачів, промислових 
підприємств та інших 
споживачів у ІІІ кварталі 2018 
року вища на 2 539 грн/тис. м3 
(35,4 %), 1 563 грн/тис. м3 
(22,4 %) та 2 593 грн/тис. м3 

(41,9 %) відповідно. Таким 
чином у порівнянні з 
відповідним періодом 
попереднього року найвищі 
темпи зростання 
демонструвала ціна на газ для 
промислових підприємств та 
інших споживачів. Слід 
зазначити, що серед 
споживачів на 
нерегульованому сегменті 
роздрібного ринку ціна для 
бюджетних установ та 
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Рис. 3.4. Динаміка цін на регульованому сегменті роздрібного ринку 
природного газу, грн/тис. м3 (без урахування тарифів на 
транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) 
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Рис. 3.6. Динаміка цін на нерегульованому сегменті роздрібного 
ринку природного газу, грн/тис. м3 (без урахування тарифів на 

транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) 
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організацій є найвищою.  
Разом з тим протягом ІІІ кварталу 2018 року (липень – вересень) ціни на природний газ на 

нерегульованому сегменті роздрібного ринку для всіх категорій споживачів показали тенденцію 
до підвищення. Так, на кінець ІІІ кварталу 2018 року ціна для бюджетних установ  та організацій у 
порівнянні з початком кварталу  підвищилась на 1 628 грн/тис. м3 (18,1 %) та становила 
10 637  грн/тис. м3 , для ТКЕ (бюджет та інші) – на 940 грн/тис.м3 та становила 9 104 грн/тис. м3  

(11,5 %), для промислових підприємств на 1 097 грн/тис. м3 та становила 9382 грн/тис. м3  (13,2 %) 
(без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) (рис. 3.6).  

 

 

 

4. Короткий огляд європейських газових ринків у ІІ кварталі 2018 
року2 

 

 Після зростання протягом майже двох років поспіль споживання природного газу у країнах 
ЄС у ІІ кварталі 2018 року знизилось на 8 % у порівнянні з відповідним періодом 2017 року. 
Цьому сприяли тепла погода та зменшення обсягів виробництва електричної енергії з 
природного газу. В абсолютних цифрах споживання за ІІ квартал склало 86 млрд м3.  
Останнє таке значне падіння споживання в країнах ЄС спостерігалося чотири роки тому. 

 Видобуток природного газу в ЄС у ІІ кварталі цього року зменшився на 12 % у порівнянні з 
аналогічним періодом 2017 року. Лише видобуток у Нідерландах впав на 23 %. Новий 
закон, прийнятий парламентом Нідерландів, зобов’язує державу «якомога швидше» 
знизити обсяги видобутку та врешті остаточно зупинити видобуток природного газу у 
провінції Гронінген (Нідерланди). Але цей закон не встановлює чітких термінів.  

 Незважаючи на падіння обсягів споживання природного газу, обсяги імпорту природного 
газу країнами ЄС були на 3 % вищими у ІІ кварталі 2018 року ніж у відповідному періоді 
2017 року, оскільки цьому сприяли зниження обсягів власного видобутку та високий попит 
на закачування природного газу. Хоча імпорт із Росії та Алжиру зріс на 10 % у порівнянні з 
попереднім роком, обсяги постачання природного газу з Норвегії, Лівії та LNG постачання 
знизились. Поставка природного газу трубопровідним транспортом з Росії залишилась 
основним джерелом імпорту ЄС, покриваючи 46 % його імпорту (найбільше квартальне 
значення протягом останніх п’яти років). Крім того, імпортні поставки з Норвегії склали 
31 %, імпорт LNG – 14 %, а трубопровідні поставки з Північної Африки – 9 %. Ураховуючи 
зростання обсягів імпорту та цін на газ, сумарна вартість імпорту природного газу країнами 
ЄС у ІІ кварталі 2018 року виросла до близько 21 млрд євро, що на 29 % більше ніж у 
відповідному періоді 2017 року. 

 У ІІ кварталі 2018 року Україна знову стала основним маршрутом для поставок російського 
газу до країн ЄС (після того, як Північний потік (Норд Стрім) став основним маршрутом у 
попередньому кварталі), транспортуючи 44 % від загальних обсягів поставок природного 
газу з Росії. Частка Північного потоку склала 33 %, а частка поставок через територію 
Білорусі – 23 % від загального обсягу імпорту природного газу з Росії до ЄС. 

 Імпортні поставки LNG до ЄС у ІІ кварталі 2018 року зменшилися на 2 % у порівнянні з 
ІІ кварталом 2017 року, але зросли на 30 % у порівняні з І кварталом цього року. Різниця цін 
на газ у країнах Європи та країнах Азії, яка зросла протягом ІІ кварталу 2018 року, змістила 
поставки LNG у сторону Азії та навіть сприяла реекспорту LNG з Європи. 

                                           
2
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 У ІІ кварталі 2018 року Катар залишився основним постачальником LNG до ЄС, а частка США 
впала до 1,3 %. У липні 2018 року Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та 
Президент США Дональд Трамп домовились збільшити обсяги поставок LNG з США до 
Європи. 

 Європейська комісія продовжила роботу з усунення торгових бар’єрів та завершення 
створення енергетичного ринку. У травні 2018 року Єврокомісія прийняла рішення (ряд 
законодавчих зобов’язань) щодо ВАТ «Газпром» для забезпечення вільного перетоку газу 
за конкурентними цінами на центрально- та східноєвропейських газових ринках. У червні 
було відкрито офіційне розслідування з метою оцінки довгострокового контракту на 
поставку LNG компанією «Катар Петроліум» на вміст положень, які стосуються 
територіальних обмежень. 

 Через низькі температури в кінці зими газосховища досягли низьких рівнів заповнення в 
кінці газового сезону. Закачування природного газу до газосховищ здійснювалось 
швидшими ніж у 2017 році темпами, але починаючи з більш низького рівня запасів 
природного газу. Заповнення газосховищ протягом ІІ кварталу 2018 року залишалось на 
рівні нижчому ніж у відповідному періоді минулого року. Станом на 30 червня 2018 року 
середній рівень заповнення газосховищ склав 49 % у порівнянні з 51,2 % роком раніше. 

 Незважаючи на теплу погоду та падіння обсягів споживання природного газу, ціни «спот» 
на європейських газових хабах у ІІ кварталі 2018 року залишались високими і були незначно 
нижчими ніж у І кварталі цього року. Ціни на газ, прив’язані до індексу нафти, зростали 
протягом усього ІІ кварталу. 

 Ліквідність на європейських газових хабах зросла у ІІ кварталі 2018 року на 12 % у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року (рис. 4.1). Голландський та британський 
хаби продовжили домінувати у торгівлі. Газовий хаб TTF продовжив нарощувати перевагу 
над хабом NBP. 

 Основними факторами, які впливали на оптові ціни на природний газ у ІІ кварталі 2018 
року, були: зростання ціни на нафту, вугілля та викиди вуглецю; високий попит на 
закачування природного газу в кінці зими. Відносно низькі рівні імпорту LNG також сприяли 
зростанню цін на європейських газових хабах. Ціни продовжили зростання протягом ІІ 
кварталу та в середньому на хабі ТТF у червні становили 22,0 євро/МВт.год, що на 45 % 
вище ніж роком раніше (рис. 4.2).  

Рис. 4.1. Динаміка обсягів торгівлі природним газом на європейських 
газових хабах, ТВт.год 
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Рис. 4.2. Динаміка цін на природний газ на європейських газових хабах, євро/МВт.год 

 Після падіння протягом останніх двох-трьох років роздрібні ціни на природний газ 
стабілізувалися. 

 
 


