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Вже пройдені ключові етапи відокремлення, 
фінальні кроки  - 1 січня 2020 року

Лип’19

…

ОГТСУ* почав роботу в 
рамках УТГ

Тестування роботи 
ОГТСУ

ОГТСУ подав заявку на 
сертифікацію
(ISO модель)

ОГТСУ подав НКРЕКП 
заявку на встановлення 

тарифів та План Розвитку 
ГТС на 10 років

Жов’19

Передача ОГТСУ 
до МГУ, початок роботи 

оператора

Передача ГТС в 
управління 

ОГТСУ

01.01.2020

• УТГ наповнив капітал 
ОГТСУ власними активами

• Укладено ключові договори для 
передачі ГТС та частки ОГТСУ 

Передача активів та 
договорів до ОГТСУ

ОГТСУ подав заявку 
на ліцензію з 

транспортування

Лис’19

* ОГТСУ – ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
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Прийнята нормативно-правова база 
для сертифікації ОГТСУ відповідно до вимог 3ЕП

Постанова КМУ №840 від 18.09.19 – обрано модель ISO

Постанова КМУ №791 від 18.09.19 – МГУ переходить під управління 
Міністерства фінансів України

Три Закони:  анбандлінг, закупівлі, податки – набрали чинності

Попереднє рішення про сертифікацію ОГТСУ прийняте НКРЕКП 22.11.19

Висновок СЕС щодо сертифікації надано 17.12.19

Остаточне рішення НКРЕКП щодо сертифікації очікується 26.12.2019, 
ліцензія і тариф на транспортування до кінця року















4

Сторони вже підписали зобов’язуючі документи 
для юридичного завершення анбандлінгу

Нафтогаз

ОГТСУ

Кабінет Міністрів 
України

Міністерство 
фінансів України

УТГ МГУ (Незалежна
наглядова рада)

100 % 

Договір купівлі-продажу та Договір про передачу на праві господарського 
відання укладені, акти будуть підписані 

1 січня 2020

ГТС
Договір Купівлі-
продажу 100 % 

частки

Договір 
господарського

відання

ОГТСУ
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ОГТСУ готовий для здійснення 
самостійної діяльності

ОГТСУ
сьогодні

Сертифікація, ліцензія і тариф на транспортування -
очікуються від НКРЕКП

11 100 осіб – чисельність персоналу

3.8 млрд грн  активів УТГ у статутному капіталі (ПЗ, техніка, 
інструменти, обладнання, транспорт тощо)

Управління ГТС - передано за сервісним договором до 1 січня 
2020, потім – на підставі ліцензії та господарського відання

Запаси, у т.ч. газ – забезпечено ресурс та умови для роботи у 
I кв. 2020 року

IT-середовище – передано платформу балансування, EPR і «софт» 
для диспетчеризації/метрології, повністю відокремлене від ПСГ
~400 угод на транспортування, ~500 витратних угод 
будуть передані 1 січня

Правила взаємодії ОГТСУ з оператором ПСГ –
розроблені, на тестуванні до 1 січня
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ОГТСУ є функціонально незалежним від Групи 
Нафтогаз

18 300
осіб

До анбандлінгу

11 100
осіб

1 800
осіб

5 400
осіб

Після анбандлінгу

ОГТСУ Оператор 
ПСГ

Сервіси Непрофільні

ГТС

ПСГ

Сервіси

Непрофільні

Новий бізнес
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Власні активи УТГ передані до статутного 
капіталу ОГТСУ

Структура та ринкова вартість активів, переданих до статутного капіталу 
ОГТСУ, млн грн., з ПДВ станом на 1 жовтня 2019

2,470

1,242

Статутний 
капітал  

ОГТС

Основні 
Засоби

Запаси

72
Немате-
ріальні
активи

Інші 
необоротні 

активи

67

3,851 Транспорт, 
інструменти, 
обладнання, ІТ та ін.

Запчастини, паливо, 
матеріали, мастила, 
хімікати та ін.

ПЗ, ліцензії 
зовнішніх 
постачальників

Спецодяг, 
офісна 
техніка тощо
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Здійснено пооб’єктний аналіз, інвентаризацію, та оцінку* 
державних активів, що будуть передані оператору ГТС

Усього Транс-
портні 
засоби

32,169

Мережа ГТС

261

Будівлі

6 3

Обладнання

1

IT

2,138

Незавершене 
будівництво

ГТС

34,577

* Примітки:  
Основні засоби: справедлива вартість для цілей фінансової звітності станом на 1 жовтня 2019; Незавершене 
будівництво: балансова вартість станом на 1  листопада 2019)
Наведена оцінка вартості активів ураховує надходження від транзиту у 2019 році та підлягатиме проведенню 
тесту на знецінення станом на 31 грудня 2019 року

Структура та справедлива вартість державних активів, 
які будуть передані ОГТСУ у господарське відання, млн грн.
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Згідно із досягнутими домовленостями, Нафтогаз готовий забезпечити 
ОГТСУ запасами газу з відстрочкою платежу на два роки

до 950 
млн м3

510 
млн м3

318
млн м3

Газ на 
технологічні 

потреби

Газ для потреб
балансування

Паливний газ

Для роботи оператора ГТС необхідні значні обсяги газу, 
якими Група Нафтогаз готова забезпечити ОГТСУ
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ОГТСУ має незалежне ІТ-середовище 
та інфраструктуру

Обидві компанії є самодостатніми з точки зору ІТ-інфраструктури
та готові працювати самостійно

ОбладнанняПЗ*

Люди

ОбладнанняПЗ

Люди

•Платформа 
оператора ПСГ

•Диспетчеризація 
та метрологія

•ERP, MS Office тощо

•Платформа 
оператора ГТС

•Диспетчеризація 
та метрологія

•ERP, MS Office тощо

* ПЗ – програмне забезпечення
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Проаналізовано контракти УТГ, впроваджується 
план передачі до ОГТСУ до 1 січня 2020 року

Дохідні контракти, шт. Витратні контракти, шт.

• ОГТСУ уклав нові контракти на 
транспортування 
(набирають чинності 
01.01.2020)

• Передача контрактів від УТГ до 
ОГТСУ - прийняті необхідні 
законодавчі зміни 

• Зобов'язання, нараховані до 
2020 року, залишаються за УТГ

379 496
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Проблеми роботи ОГТСУ, які досі не вирішені

• НКРЕКП має ухвалити тарифи, 
що покривають витрати на 
послуги з транспортування

Тарифи ОГТС Несанкціоновані 
відбори газу

• НКРЕКП має змінити код мережі 
ГТС, щоб вирішити проблеми з 
балансуванням - щомісяця 
оператори ГРМ здійснюють 
безоплатний відбір 100-150 млн м3

газу
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press@naftogaz.com
ir@naftogaz.com
+380 44 586 3537
www.naftogaz.com
@NaftogazUkraine
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