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Впровадження європейських правил 
створює нові можливості

УГОДИ ПРО ВЗАЄМОДІЮ 
ПІДПИСАНІ

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
МЕРЕЖЕВИХ КОДЕКСІВ

ЗАПУСК ТОЧОК МІЖДЕРЖАВНОГО
З’ЄДНАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНИЙ РЕВЕРС

ЗАПУСК ШОРТХОЛУ

ПЕРШИЙ ТРАНЗИТ ГАЗУ 
З ГРЕЦІЇ В УКРАЇНУ

Польща

Румунія

Угорщина

Молдова

Словаччина

Росія

6.1 млрд.куб.м. газу з початку року

NC INT – з 2015 на імпортних точках,

з 1-го січня 2020 на всіх точках

NC BAL – з 1-го березня 2019

NC TAR – з грудня 2019 з новим

тарифом

NC CAM – з газового року 2020-2021

на всіх міждержавних точках

У серпні 2020 року перший 

транзит здійснено через 

Транс-балканський газовий 

коридор у напрямку Південь-

Північ - з Греції в Україну. Ще 

більше обсягів було 

перевезено в жовтні

ПОВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 
АУКЦІОНУ ПОТУЖНОСТЕЙ

Починаючи з 1-го жовтня 2020 року, 

розподіл потужності на міждержавних 

точках з 'єднання здійснюється через 

аукціони, включаючи потужність на добу 

наперед та потужність протягом доби.

Результати аукціонів доступні на веб-

сайті ОГТСУ.

ВТЗ Берег – функціонує з 1 травня 2020;

ВТЗ Україна-Польща – функціонує з 1 липня 2020.

Створення двох ВТЗ дало змогу імпортувати 3.6 

млрд.куб.м. за механізмом бекхолу. 

Запуск бекхолу на ТЗ Ужгород/ВК дозволило 

імпортувати додаткові 3.1 млрд.куб.м та 

закачувати газ у сховища
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Основні напрямки роботи на 2020-2021

Стимулювання біржової торгівлі

Перехід на енергетичні одиниці

Нові маршрути

Підтримка відкриття ринку природного 

газ для населення та ТКЕ

Нейтральність
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ЧАСТИНА 1

5



2020 – нові умови для діяльності

Міждержавні точки з’єднань без угоди про взаємодію

Міждержавні точки з’єднань, де угода про взаємодію підготовлена, але ще не узгоджена / підписана

Міждержавні точки з’єднань, де угодою про взаємодію підписана та застосовуються вже зараз

ВТЗ

Білорусь

Росія

Польща

Словаччина

Угорщина

Румунія 
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Основні показники
На період з 1 Січня – 24 Листопада 2020 року
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Шортхол – новий сервіс для замовлення 
потужностей з обмеженнями
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Дані AGSI, UATSO

Активний період 

закачування газу в ПСГ за 

рахунок шортхолу
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Електронні аукціони розподілу потужності

Впроваджено аукціоннні платформи RBP (Угорщина) та GSA (Польща)

Потужності 2020-2021 і наступних газових років в усіх точках міждержавного з’єднання розподіляються в рамках

аукціону, за винятком випадків, коли розподіляється переривчаста потужність протягом доби або потужність з

обмеженнями.

Для замовників послуг транспортування 

Оператор ГТС України забезпечив:

• безкоштовну реєстрацію та використання

платформ;

• можливість вибору української мови інтерфейсу та

супроводжувальних документів;

• адаптовану процедуру реєстрації та доступу;

• комплексну інформаційну підтримку;

• прозорість публічної інформації.
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Аукціонна 
платформа

Кількість 
зареєстрованих 

компаній 

Кількість аукціонів із розподілу потужності на 
річний, квартальний та місячний періоди

Кількість аукціонів із розподілу потужності на 
періоди на добу наперед та протягом доби

Гарантована потужність Переривчаста потужність Гарантована потужність Переривчаста потужність

Проведені Успішні Проведені Успішні Проведені Успішні Проведені Успішні

RBP 67 116 30 49 6 13750 58 350 68

GSA 48 6 0 11 2 1214 0 50 27

Результати функціонування аукціонних платформ розподілу потужності станом на 
19.11.2020 року

Електронні аукціони розподілу потужності
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Нова платформа прозорості Оператора 
ГТС – очікуємо на запуск

11



Нова платформа прозорості Оператора 
ГТС – очікуємо на запуск
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Нова платформа прозорості Оператора 
ГТС – очікуємо на запуск

13



Нова платформа прозорості Оператора 
ГТС – очікуємо на запуск
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ЧАСТИНА 2

15



Новий продукт «протягом доби» на 
внутрішніх точках з 1 жовтня 2020 року

Тип послуги

протягом доби на 
точках входу

протягом доби на 
точках виходу

Код послуги в 
призначенні

платежу

9950000

1150000

Коефіцієнти

1,1*1,1 = 1,21

1,1*1,1 = 1,21

Тариф, грн. за 1000м3

101,93*1,21=123,3353

124,16*1,21=150,2336

104 – кількість Замовників послуг транспортування, що скористалися
замовленням потужності на період «протягом доби» в жовтні 2020 року 

Що потрібно мати, щоб скористатися новою послугою

• подати реномінацію в обсязі, що перевищує величину суми вже розподіленої потужності на

річний, квартальний, місячний періоди та на добу наперед;

• мати попередню оплату замовленої потужності на період протягом доби;

• розрахунок потужності відбувається по кожній віртуальній точці окремо.
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Розподіл 
потужності

Річна

Квартальна

Місячна

На добу наперед

Протягом доби

Short-haul (з обмеженням)

Гарантована

Зростаючий аукціон

Зростаючий аукціон

Зростаючий аукціон

Аукціон за єдиною ціною

Аукціон за єдиною ціною

Відсутня

Переривчаста

Зростаючий аукціон

Зростаючий аукціон

Зростаючий аукціон

Аукціон за єдиною ціною

Реномінація

Реномінація

Способи розподілу потужності на 
транскордонних точках

17



DD-1D-…
Початок 

перевірки 
номінації 

на D

Підтвердження 
номінації 

на D

Аукціони на 
річний,

квартальний 
та місячний 

період

Початок 
першого 
аукціону 

протягом доби 
гарантованій 

основі

Отримання 
результатів 

першого 
аукціону 

протягом доби 
гарантованій 

основі

Початок 
перевірки 

першої 
реномінації 

на D

Початок 
перевірки 

другої
реномінації

на D

15:00
D-1

17:00
D-1

17:30
D-1

18:00
D-1

18:30
D-1

19:00
D-1

20:00
D-1

03:30
D-1

Відкрита 
можливість 

подання 
першої 

реномінації 
на D

Графік розподілу потужності та метчінгу
для міждержавних з’єднань

Початок 
аукціону на 

добу 
наперед на 

гарантованій 
основі

Отримання 
результатів 
аукціону на 

добу наперед 
на гарантованій 

основі
Початок 

аукціону на 
добу наперед 

на 
переривчастій 

основі

Отримання 
результатів 
аукціону на 

добу наперед 
на 

переривчастій 
основі
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Ключові зміни внесені у 2020

Внесені зміни, що пов’язані з відміною ПСО та запуском механізму ПОН;

Перехід на метчинг по більшості точок міждержавного з’єднання з використанням протоколу AS4 та 
формату EDIG@S;

Внесені зміни щодо розрахунку фінансового забезпечення;

Відбулася інтеграція аукціонних платформ з Інформаційною платформою, вдосконалено облік 
замовленої потужності на транскордонних точках;

Налаштовано механізм обміну даними з ТБ УЕБ, що дало можливість останній запустити
внутрішньодобовий ринок у жовтні 2020 року.

Підготовка англійського інтерфейсу для транзакцій, якими користуються компанії-нерезиденти;

Заплановані зміни на 2021

Перехід на погодинний метчинг на точках міждержавного з’єднання на західному кордоні;

Реалізація механізму подачі номінацій/реномінацій по протоколу AS4 для Замовників послуг

транспортування;

Систематизація трансакцій та інструкцій до Інформаційної платформи.

Оновлення Інформаційної платформи 
ОГТСУ
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В серпні 2020 року запущено роботу 
Контакт-центру ОГТСУ

Напрямки діяльності Контакт-центру

Контакт-центр ТОВ ОГТСУ 
пропонує підтримку замовників
та потенційних користувачів 
послуг ОГТСУ

Консультування
з комерційних питань

Допомога в роботі з
Інформаційною платформою
Оператора ГТС

Пн-Пт

Сб-Вс

800 – 2200

1О00 – 1900

5 співробітників

+ 38 (О44) 239-77-77

+ 38 (О44) 298-64-64

iplatforma@tsoua.com
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ЧАСТИНА 3
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Механізм нейтральності

Кодекс балансування (BAL NC) 
визначає:

• кошти, які оператори ГТС можуть
покрити;

• заходи щодо прозорості;

• плата знімається з замовників
послуг транспортування на основі
використання ними
газотранспортної системи;

• правили щодо управління
кредитними ризиками
(заборгованістю)

Фінансові елементи діяльності з балансування

Механізм 
нейтральності

Плата за 
добовий 
небаланс

Плата за 
порушення 

зобов’язань 
щодо 

балансування 
протягом доби

Інші джерела

Плата за 
балансуючі дії
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Надходження 
коштів

Продаж газу на платформі 
балансування

Продаж обсягів небалансу, 
що перевищує допустимі 

відхилення 

Продаж обсягів небалансу, 
що в межах допустимих 

відхилень

Дохід від відсотків

Плата за нейтральність

Вибуття коштів

Закупівля газу на 
платформі балансування

Закупівля обсягів 
небалансу, що перевищує 

допустимі відхилення 

Закупівля обсягів 
небалансу, що в межах 
допустимих відхилень 

Виплата відсотків

Інші витрати балансування

Товарні ціни на газ, який купується/продається
на платформі балансування

Встановлення обсягів, які перевищують рівень
допустимих відхилень на основі граничних цін та 
штрафу

Встановлення обсягів в межах допустимих відхилень
за допомогою “нейтральної ціни на газ” для 
досягнення повного щоденного виведення коштів

Комісія за транзакції, витрати на фінансування, 
компенсація заборгованості за платежі та дохід від
плати за нейтральність

Відсотки, сплачені/отримані за залишок на 
рахунку

Резерв коштів для компенсації відхилень від плану, 
затримок платежів і т.д, а також для забезпечення
достатнього залишку на рахунку

Резерв ліквідності

Баланс рахунку нейтральності

Механізм нейтральності
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Плата за нейтральність

Плата за нейтральність балансування повинна бути пропорційною тому, наскільки замовник послуг

транспортування використовує відповідні точки входу чи виходу або ГТС.

Проаналізувавши особливості надання послуг транспортування природного газу, найкращий варіант повинен 

бути пропорційним тому, наскільки замовник послуг транспортування використовує відповідні точки входу та 

виходу, за винятком митних режимів транзиту та митного складу, включаючи різницю між торговими

сповіщеннями на віртуальній торговій точці для купівлі-продажу.

Запропонована формула:

Обсяги розподілу
плати за нейтральність

MAX
(розподілені обсяги на вхід + торгові 

сповіщення на відчуження; 
розподілені обсяги на вихід + торгові 

сповіщення на набуття)

MIN
(торгові сповіщення на відчуження; 

торгові сповіщення на набуття)
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Питання для обговорення
Питання №1: Застосування грошового потоку для розрахунку плати за нейтральність замість облікового
доходу (рахунки-фактури).

• Безпосередньо не вказано в NC BAL

• Аналізуючи звіти ACER та ENTSOG про впровадження BAL NC, ми дійшли висновку, що застосування грошового потоку

для розрахунку плати за нейтральність є доступним методом

• У нашому конкретному випадку, коли існує суттєва заборгованість замовників послуг транспортування щодо плати

за добовий небаланс, застосування будь-якого методу, крім грошового потоку для розрахунку плати за нейтральність,

негативно вплине на фінансову стійкість Оператора ГТС України.

Питання №2: включення збитків, спричинених неплатежами, до плати за нейтральність.

BAL NC містить формулювання «невиконання платежу відносно будь-якого платежу» ("default in payment regarding any 

payment«) та «невиконання платежу, що відноситься до замовника послуг транспортування» ("default attributable to a network 

user“).

Ми зіткнулися з проблемою тлумачення де:

(1) default (невиконання платежу) розглядається як процедура банкрутства, тобто відповідні  збитки можуть бути визнані 

лише після того, як боржник визнаний банкрутом у суді і неможливо стягнути його майно/кошти для покриття боргу; 

(2) невиконання (несплата) взятих зобов'язань.

На наш погляд, інтерпретація (1) відображає причину невиконання платежу та не визначає фінансові наслідки для оператора 

ГТС, що відображається в інтерпретації (2). Отже, незалежно від причини невиконання платежу, будь-яке невиконання

платежу спричиняє збитки оператору ГТС та приписується оператором ГТС замовнику послуг транспортування.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Банківська гарантія - вид забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове

зобов’язання перед оператором газотранспортної системи на його першу вимогу сплатити кошти за замовника послуг

транспортування в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов’язань перед

оператором газотранспортної системи за договором транспортування природного газу. Банківська гарантія є належним

фінансовим забезпеченням для цілей Кодексу, якщо вона є безвідкличною, непередаваною та безумовною.

Фінансове забезпечення надається оператору газотранспортної системи в одній або декількох з таких форм:

 банківської гарантії;

 передачі замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи в якості фінансового забезпечення

грошових коштів на підставі договору транспортування природного газу.

Рік Акт законодавства Зміст правового регулювання

2017 Постанова НКРЕКП № 615 Застосування ринкових критеріїв до відбору банків, гарантій яких 
приймаються в якості фінансового забезпечення

2019 Постанова НКРЕКП № 844 Вилучення ринкових критеріїв до відбору банків, заборона 
встановлювати вимоги

2020 Постанова НКРЕКП № 1611 Впровадження критерію системно-важливих банків

2020 Постанова НКРЕКП № 2086 Вилучення критеріїв до відбору банків, запровадження «чорного»
списку банків, які відмовилися від виконання зобов'язань за 
банківською гарантією

ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
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Результат
купівлі/ 

продажуВизначення
необхідності
здійснення

балансуючих
дій Подання заявки на 

торгову платформу 
купівлі/продажу 

короткострокових 
продуктів

Крок 1 Крок 2

Результат купівлі/ 
продажу 

короткострокових 
продуктів

Крок 3

Дія балансування
успішна через 

торгову/балансуючу
платформу

Використання 
послуги 

балансування

Балансуючі дії ТСО

Підтримка необхідного
тиску в ГТС та 

досягнення
необхідного запасу 

газу в трубопроводах

- Буде можливим після
прийняття
Парламентом Закону № 
3176; 
- Співпраця з УЕБ 
триває, Меморандум 
підписан,  акредитація
завершується

Тендер на Prozorro
оголошено (№UA-2020-

10-21-006621-a)

Кінцевий термін подачі 
заявок – 3 Грудня, 2020

Подання заявки на 
балансуючу 
платформу 

купівлі/продажу 
короткострокових 

продуктів

- Зміни до Кодексу ГТС вимагаються;
- Переговори з НКРЕКП та УЕБ
тривають
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Впровадження балансувальної платформи

Перехід на енергетичні одиниці

Нейтральність балансування

Повний перехід на електронний документообіг з замовниками та суміжними
операторами ГТС

Розробка та перехід на публічний договір з замовниками послуг
транспортування природного газу

Підготовка до реалізації послуги зберігання в трубопроводах

Очікувані регуляторні зміни в 2020-2021 
році
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ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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