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1

Стан об’єктів газової інфраструктури та необхідні заходи для їх
підтримання на належному рівні.
Таблиця 1.1 Список умовних скорочень в Плані розвитку

АСК ТП
АСПГ
БД
ВОЛЗ
ВДЕ
ВТВ
ВУПЗГ
ГВС
ГМК
ГПА
ГРС
ГТС
ГТД
в.п.
ДП
ДПКС
ДКС
ЄС
ЗППЕ
КПОП
КС
КТГ
КЦ
ЛТГ
МГ
ПАТ
ПВВГ
ПКЦ
ПСГ або газосховище
ПТГ
САК
СПГ, LNG
СПС
СМГ
ТКГУ
ХТГ

автоматизована
система
керування
технологічними
процесами
автоматична система пожежогасіння
база даних
волоконно-оптична лінія зв'язку
Відновлювальні джерела енергії
виробничо-технологічні витрати
виробниче управління підземного зберігання газу
газовимірювальна станція
Газомотокомпресор
газоперекачувальний агрегат
газорозподільна станція
газотранспортна система
газотурбінний двигун
відсотковий пункт
диспетчерський пункт
диспетчерський пункт компресорної станції
дотискувальна компресорна станція
Європейський Союз
Загальне первинне постачання енергії – сума всіх видів
енергії, що постачається споживачам
комплексний повітря-очисний пристрій
компресорна станція
УМГ «Київтрансгаз»
компресорний цех
УМГ «Львівтрансгаз»
магістральний газопровід
публічне акціонерне товариство
пункт виміру витрат газу
система МГ Північний Кавказ - Центр
підземне сховище газу
УМГ «Прикарпаттрансгаз»
система автоматичного керування
скраплений природний газ
система пожежної сигналізації
система магістральних газопроводів
Контракт №ТКГУ від 19.01.2009 р. між НАК «Нафтогаз
України» та ПАТ «Газпром», щодо обсягів та умов транзиту
природного газу через територію України на період з 2009 по
2019 роки
УМГ «Харківтрансгаз»
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ЧТГ
УГТЗ
ЦСЄ
CEE
ENTSOG

УМГ «Черкаситрансгаз»
Управління «Укргазтехзв'язок»
Держави центральної та східної Європи
Central Eastern Europe Держави центральної та східної Європи
European Network of Transmission System Operators for Gas Європейська мережа операторів газотранспортних систем
GIE
Gas Infrastructure Europe
GSE
Gas Storage Europe
GRIP
Gas Regional Investment Plans – регіональний план інвестицій
в газову інфраструктуру
TYNDP
Ten-year network development plan – десятирічний план
розвитку мережі
CESEC
Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – ініціатива
газових з’єднань Центральної та Південно-східної Європи
PCI
Project of the common interest - проект спільного інтересу (між
країнами ЄС)
PECI
Projects of Energy Community Interest - проект інтересу
Енергетичного Співтовариства
PMI
Projects of mutual interest - проект спільного інтересу (між
контрактними сторонами та членами Енергетичного
Співтовариства)
Non-FID
Відсутнє остаточне інвестиційне рішення
CEGH
Central European Gas Hub – центральноєвропейський газовий
хаб в Баумгартені
Регламент (ЄС) №703/2015 Регламент Ради (ЄС) 2015/703 від 30 квітня 2015 щодо
створення кодексу мережі про принципи співпраці (взаємодії)
та обміну даними
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1.1 Вступ
1.1.1 Опис оператора газотранспортної системи України
ТОВ «Оператор ГТС України» виконує функції Оператора газотранспортної
системи. (далі – ОГТС/Товариство). Основною місією, Товариства є забезпечення
належного функціонування газотранспортної системи, від якої залежить:
• якісне та надійне транспортування природного газу для українських
споживачів з районів його видобутку в Україні, місць зберігання в
газосховищах та точок підключення з іншими газотранспортними
системами сусідніх країн;
• гарантування надійного транзиту природного газу до країн Європи;
• оцінка якості природного газу, що надходить та відбирається з
газотранспортної системи;
• якісне та точне вимірювання обсягів природного газу (в т.ч. в
енергетичних одиницях), що надходять та відбираються до/з
газотранспортної системи, з метою гарантії стабільної роботи ГТС та
надання всім замовникам послуг транспортування точних даних про їхній
баланс;
• комерційне та фізичне балансування системи, що є основою для надійного
та безперебійного транзиту та постачання природного газу всім
споживачам України та значної частини споживачів Європи;
• гарантування стабільності цін на ринку природного газу в Україні та
Європі;
• забезпечення оптимальності тарифів на природний газ.
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Рис. 1.1 Зовнішнє середовище оператора ГТС, а також суб’єкти взаємодії
Транспортування та транзит природного газу
Оператор газотранспортної системи займає дуже важливе місце в діяльності
усього енергетичного сектору та є гарантом енергетичної безпеки України. Він
забезпечує надійність транспортування природного газу від виробника/імпортера
газу до його споживача тобто є центральною об’єднуючою ланкою для всього
газового ринку (див. рис. 1.2.). Відповідно основною задачею, яка стоїть перед
оператором є пов’язування локальних споживачів із локальними виробниками
газу (видобуток, виробництво біогазу та інше …), а також глобальним або
регіональним ринком газу за допомогою розвиненої мережі точок підключення із
суміжними операторами газотранспортної системи, газосховищ або LNG.
Надійна робота газотранспортної системи, як технологічного комплексу є
гарантом того що виробники або імпортери газу матимуть доступ до всіх
споживачів, а споживачі газу в свою чергу матимуть доступ до широкого спектру
джерел надходження газу та його постачальників, що формує вільний та гнучкий
ринок природного газу з найкращими умовами для стабільної та
конкурентоспроможної ціни на газ для споживача.
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Рис. 1.2 Схема технічного середовища газового сектору
Контроль якості газу

Товариство забезпечує надійний контроль за якістю природного газу, що
надходить та відбирається із системи, з даною метою у ОГТСУ працює близько
56 хіміко-аналітичних лабораторій.
Дана розвинена інфраструктура Товариства дозволяє забезпечувати надійний
контроль за якістю газу по всій Україні та міждержавних точках входу/виходу.
Також Товариство активно займається встановленням потокових хроматографів
по всіх точках входу та виходу до/з газотранспортної системи, через які
передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, понад
30 000 куб. м/год.
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Особливо наявність даної інфраструктури та направлення заходів на її
розвиток є однією з найважливіших складових для переходу на енергетичні
одиниці при обліку природного газу в Україні.
Комерційне та фізичне балансування газотранспортної системи
Робота будь-якої газотранспортної системи передбачає в першу чергу
фізичне балансування системи, що є гарантією стабільної роботи системи.
Кодекс газотранспортної системи визначає, що балансування системи це
діяльність, яка здійснюється оператором газотранспортної системи в рамках
надання послуг транспортування, що полягає у врівноваженні попиту та
пропозиції природного газу у газотранспортній системі, що охоплює фізичне
балансування та комерційне балансування
 Фізичне балансування системи забезпечує:
o підтримки достатнього тиску в газопроводах для забезпечення
транспортування заданої кількості природного газу до точок виходу
(споживачам) та забезпечення безперебійної роботи компресорних
станцій та газорозподільчих станцій від чиєї роботи залежить надійність
та безперебійність поставок газу до побутових споживачів, котельнь та
інших об’єктів теплової генерації;
o швидке та оперативне реагування на зміну режимів транспортування
природного газу викликаних зовнішніми факторами, такими, як різке
похолодання, тощо;
o достатність фізичного ресурсу/надходження газу для стабільної роботи
системи.
 Комерційне балансування забезпечує:
o забезпечує дисципліну учасників ринку природного газу, що знижує
ризики пов’язанні з фізичним небалансом системи;
o гарантує стабільність цін на ринку природного газу без різких коливань
підчас дії зовнішніх факторів.
Відповідно всі ризики пов’язанні з балансуванням системи та надійністю її
роботи, насамперед, лягають на ОГТСУ, який повинний забезпечити всі аспекти
ефективного управління системою та стабільної роботи ринку.
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1.1.2 Розроблення плану розвитку газотранспортної системи на наступні десять
років
Цей план розвитку газотранспортної системи визначає стратегію діяльності
Товариства на наступні 10-років, розробленого з метою ефективного виконання
завдань з розвитку газотранспортної системи та базується на проведеній оцінці
попиту на потужності у всіх точках входу та виходу (до/з прямих споживачів,
операторів газорозподільчих мереж, оператора газосховищ, газовидобувних
компаній та суміжних операторів газотранспортних систем), десятирічних планів
розвитку суміжних операторів газотранспортних систем та планів з розбудови
газової інфраструктури в Європі. Важливий аспект був приділений проведенню
консультацій з основними учасниками енергетичного та газового ринку, а саме з
НАК «Укренерго», Газовидобувними компаніями, Асоціацією газовидобувних
компаній України, Українською радою водню, Біоенергетичною асоціацією
України та філією «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз».
Даний План розвитку також враховує результати відкритого обоготворення
проекту, разом з учасниками ринку природного газу. Прогнози зміни попиту та
видобутку газу, представлені в цьому Плані розвитку, були розробленні на основі
Енергетичної стратегії України до 2035 року, Енергетичних стратегій ЄС до 2030
та 2050 року, а також ENTSOG TYNDP 2018, який формується на основі
десятирічних планів розвитку всіх країн членів ЄС та основних принципів з
безпеки постачання природного газу передбачених Регламентом (ЄС)
№2017/1938.
Основним завданням Плану розвитку є проведення організаційно-технічних
та інвестиційних заходів направлених на розвиток газотранспортної
інфраструктури з метою забезпечення безперебійного постачання природного
газу споживачам України в пікові періоди споживання, а також гарантувати
надійний транзит природного газу. Для розрахунку пікових періодів споживання
було використані умови, за яких температура навколишнього середовища по
кожному регіону знижується до найнижчих кожні 20 років показників.
План розвитку газотранспортної системи розроблено з дотриманням
законодавства України, а також з дотриманням наступних вимог:
•

гарантованості недискримінаційного доступу до потужності ГТС
України;

•

забезпечення вільного ринку природного газу;

•

відкритості та публічності;
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•

участі в розроблені цього Плану розвитку всіх зацікавлених сторін.

1.1.3 Зміст та цілі плану розвитку газотранспортної системи на 2020 - 2029 рр.
Підчас розробки цього плану розвитку ОГТСУ були визначені наступні
основні цілі у відповідності до європейських правил та бізнес-практик:

Рис. 1.3 Цілі Плану розвитку газотранспортної системи
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Гарантія безпеки поставок.
Підвищення рівня енергонезалежності України можливо за рахунок
диверсифікації джерел постачання природного газу. Першочерговим
завдання по цій програмі є укладання угоди про взаємодію (Interconnection
Agreements) по всіх точках міждержавного з’єднання з Росією, Польщею,
Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Процес укладання
угод про взаємодію з суміжними операторами було завершено до початку
2020 року, що дозволить повністю використовувати наявні потужності на
вхід та вихід до України. Основними пріоритетними завданнями, які
визначає для себе Товариство в наступні 10 років, є завершення реалізації
наступних проектів:
 забезпечення гарантованої потужності з Угорщини в Україну;


транспортування природного газу в двох напрямках через ТрансБалканський трубопровід;
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Сталий розвиток та екологія.
Після завершення процесу відокремлення оператора газотранспортної
системи (unbundling) від вертикально інтегрованої газової компанії в
Україні було створено сучасного оператора газотранспортної системи,
який відповідає вимогам «Третього Енергетичного Пакету» ЄС та іншим
нормативно – правовим актам, а також має ефективну організаційну
структуру у відповідності до бізнес-моделей та практик передових
європейських операторів газотранспортних систем.
В даній ситуації планування розвитку системи, потребуватиме
розроблення комплексу заходів направлених на розбудову в Україні
сучасної газотранспортної системи, яка буде відповідати наступним
пунктам:


задоволення потреб ринку природного газу України та ЄС в наступні
10 років в транспортних потужностях;



гарантування надійної та безперебійної роботи газотранспортної
системи Товариства
за відповідних технічних, економічних та
погодних умов (що включає погодні умови підчас зниження
температури навколишнього середовища до найнижчого рівня, який
трапляється з періодичністю раз на 20 років з врахуванням рівня
регресії);



автоматизація необхідних технологічних процесів діяльності
Товариства та ГТС, з метою забезпечення ефективнішій роботі
системи;



забезпечення оперативного щодобового/щогодинного вимірювання
кількості природного газу в енергетичних одиницях, з метою
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забезпечення максимальної
природного газу;

прозорості

та

відкритості

ринку



оперативне управління системою на основі відповідного програмного
забезпечення та систем автоматизованого управління, з метою
підвищення гнучкості роботи та рівня оперативного реагування на
добові коливання та надзвичайні ситуації;



використання гнучкого обладнання з високим рівнем автоматизації, з
метою ефективнішого управління ГТС та гарантування безпеки
постачання;



забезпечення захищеної роботи програмного забезпечення та систем
автоматизованого управління Товариства, з метою уникнення
хакерських атак та гарантування її безпечної роботи;



покращення гнучкості
балансування;



забезпечення відповідності запропонованих потужностей потребам
ринків;



забезпечення
показникам;



виконання заходів та використання обладнання, яке гарантуватиме
роботу газотранспортної системи у відповідності до передових
світових моделей.

роботи

відповідності

системи

ГТС

в

рамках

добового

економічно-обгрунтованим

У зв’язку з відчутними змінами клімату, забруднення навколишнього
середовища стає першочерговим питанням, яке потребує значної уваги. З
метою зниження негативного впливу від зміни клімату в 2015 році, в
Парижі була підписана «Паризька кліматична угода», яка передбачає
масове скорочення до 2050 року викидів парникових газів та протистояння
загрозі зміни клімату шляхом підтримання глобального підвищення
температури значно нижче 2 °C, а також докласти максимальні зусилля
щоб обмежити зростання до 1,5 °C в порівнянні з до індустріальним
рівнем. Відповідно до цієї угоди рівень викидів парникових газів в Україні
має скоротитися на 40% до 2030 року та на 70 % до 2050 року в порівнянні
з рівнем викидів в 1990 р.
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Також на сьогоднішній день Верховна Рада України ухвалила вцілому
проект закону «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів», який встановлює засади моніторингу викидів, а також
сприятиме координації енергетичних стратегій України та ЄС, щодо
розвитку зеленої енергетики та зелених технологій, основні положення
вказаного закону будуть в обов`язковому порядку імплементовані в
Товаристві.
В рамках реалізації даної цілі Товариство визначає для себе наступні
пріоритети:
 реалізація заходів/проектів з розвитку газотранспортної системи
передбачає концепцію енергозбереження та енергоефективності;
 створення системи живлення окремих інфраструктурних об’єктів ГТС за
рахунок альтернативних джерел енергії;
 заміна неефективного, екологічно-шкідливого та матеріально застарілого
обладнання на сучасне, яке відповідає усім екологічним вимогам;
 впровадження інших заходів з енергоефективності, енергозбереження та
скорочення викидів парникових газів.
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Ринкова інтеграція.
Українська ГТС має досить високий рівень інтегрованості, вона має
підключення до газотранспортних систем Росії, Білорусії, Польщі,
Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Проте протягом минулих
років значні можливості газотранспортної системи були заблоковані
Контрактом №ТКГУ, проте по закінченню його дії 01.01.2020 для
газотранспортної системи та ринку природного газу України відкрилися
нові можливості для подальшої інтеграції. Досягнення зазначеної цілі з
подальшої інтеграції ринків та досягнення високого рівня безпеки
постачання, як для України, так і для Європейського Союзу, а також
створення сприятливих ринкових умови для ринків газу в Україні та Європи,
Товариство розглядає наступні заходи/проекти для реалізації:


перенесення точок прийому російського/центрально-азійського
природного газу на східний кордон України;



налагодження ефективної взаємодії з оператором газосховищ України
з метою ефективного балансування та управління газотранспортною
системою;



будівництво відповідних газопроводів-перемичок;
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проведення реконструкцій та інших заходів/робіт направлених на
збереження або підвищення гнучкості та надійності роботи ГТС, а
також рівня її інтегрованості.
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Ефективність.
Газотранспортна система України є однією з найбільших та розгалуженіших
газотранспортних систем Європи, що дозволяє оперативне маневрування
потоками природного газу. В разі виникнення обмежень з постачання по
одному з газопроводів/маршрутів, потоки можуть бути перенаправлені на
інший, зі збереженням зобов’язань щодо постачання природного газу в
конкретній точці виходу. Свою гнучкість та технологічну ефективність
газотранспортної системи продемонструвала в 2009 р. коли було необхідно
в короткі терміни змінити напрямок потоку газу при низьких температурах,
в 2012 р. коли в Європі відбулося різке похолодання і обсяги споживання
природного газу значно зросли, що привело до збільшення протягом 8 днів
обсягів транзиту природного газу на 100 млн куб. м до 320 млн куб. м в добу
і при цьому ГТС Україна повністю забезпечила потребу в транзиті,
наступним випробуванням для ГТС був 2018 р. коли в Європі та в Україні в
кінці лютого – на початку березня відбулося значне похолодання та
паралельно існував дефіцит газу, проте ГТС повністю закрила потреби
внутрішніх споживачів та забезпечила безперебійний транзит. Ще
додатковою превагою Української ГТС є рівень її інтегрованості, а саме те
що вона має підключення до газотранспортних систем Росії, Білорусії,
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Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. З метою досягнення
зазначеної цілі Товариство планує реалізувати наступні заходи/проекти:


реалізація програми з побудови ефективної газотранспортної системи;



впровадження ІТ-систем з управління роботою ГТС, потоками газу.



встановлення
сучасних
та
ефективних
газовимірювального обладнання;



впровадження обладнання та реалізація заходів, які знижують рівень
витрат;
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1.2 Опис газотранспортної системи України
Газотранспортна система України є надійною, багатофункціональною та
однією з найбільших систем Європи. Вона має точки підключення з російською,
білоруською, польською, словацькою, угорською, румунською та молдовською
газотранспортними системами та в перспективі зможе через польську
газотранспортну систему отримати доступ до LNG Свіноуйсьце, що свідчить про
високий рівень її інтегрованості в європейську газотранспортну систему.
Загалом газотранспортна система України забезпечує доступ до
різноманітних джерел надходження газу – власного видобутку, імпорту та
підземних газосховищ. Це пояснюється її високим рівнем інтегрованості з
суміжними газотранспортними системами, що сприяє транспортування/транзиту
природного газу по різних маршрутах до країн Європи, а також є гарантом
енергетичної безпеки України та Європи в цілому.

Рис. 1.4 Карта газотранспортної системи України
Загальна довжина газопроводів – 33,41 тис. км, з яких:
 магістральних газопроводів – 21,1 тис. км
 газопроводів-відводів – 12,1 тис. км
1

Без врахування інфраструктури на території проведення ООС та ТОТ АР Крим.
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 розподільних газопроводів – 0,2 тис. км
Кількість КС – 582 од.
 кількість компресорних цехів – 87 од.
 кількість ГПА – 542 од.
 встановлена потужність ГПА – 4 576 МВт
Інші об’єкти ГТС – 1 433 од.
 Кількість ГРС - 1 390 од.
 Кількість ГВС – 43 (з них внутрішніх – 29 од.)
 Кількість витратомірних вузлів – 3 401 од.

До переліку включено власність ПАТ "Газтранзит" – КС "Тарутине", на якій розташовано 3 ГПА (1 КЦ)
сумарною потужністю 48 МВт, але включено КС, які знаходяться на території проведення ООС.
2
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1.3 Ринок природного газу
Станом на сьогоднішній день світовий ринок природного газу є дуже
динамічним та ліквідним особливо це простежується на європейському
континенті. Проте успішний ринок природного газу в першу чергу залежить від
ролі, яку відіграє оператор газотранспортної системи, який є з’єднуючою ланкою
між постачальником з однієї сторони та споживачем з другої.
Загалом основними показниками будь-якого ринку природного газу є
споживання/попит на природний газ та рівень його видобутку на території, яка
відноситись до конкретного ринку, в більшості випадків ми розглядаєм ринок
природного газу в межах конкретної країни чи групи країн (до прикладу
Європейський Союз). Проте ринок природного газу є значно складним і більш
динамічним і не лише з причин, що дефіцит ресурсу в одній країні і його надлишок
в іншій стимулює міжнародну торгівлю природним газом, а й те що кожна країна
намагається диверсифікувати його маршрути постачання, за рахунок будівництва
нових газопроводів та установок LNG, розвивають нові технології його отримання
(біогаз, біометан, інші синтетичні газ, водень, тощо…), створюють газові хаби та
біржі, які в свою чергу стимулюють розвиток спотової торгівлі та збільшують
кількість торгових операцій. Також ринок природного газу в значній мірі залежать
від підземних газосховищ, які в періоди пікового споживання здатні перекрити
його, коли існує дефіцит потужностей та ресурсу щоб задовільнити попит. І все
це разом формує сучасний ринок природного газу з величезною кількістю
перетоків газу між різними ринками.
Важливими складовими будь якого ринку природного газу є:
•
джерела надходження природного газу – імпорт по трубопровідному
транспорту та LNG, а також, видобуток, відбір з ПСГ;
•
зовнішні джерела відбору газу – експорт, закачування до ПСГ та
споживання.
Відповідно основним показником ринку природного газу є його своєрідний
баланс та стабільність і прозорість цін.
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1.3.1 Загальний енергетичний баланс
2.7% 0.7%

8.6%
6.9%

11.4%

22.7%
36.5%

11.2%

Європа

Україна

31.3%

14.0%

31.2%
22.7%
Нафта

Природний газ

Нафта

Природний газ

Вугілля

Атомна електроенергія

Вугілля

Атомна електроенергія

Гідроелектроенергія

Відновлювальні джерела енергії

Гідроелектроенергія

Відновлювальні джерела енергії

Рис. 1.5 Енергетичний баланс Європи
(без України та країн СНГ та з
Туреччиною) в 2018 році

Рис. 1.6 Енергетичний баланс України в
2018 році

В енергетичному балансі Європи в 2018 році природний газ є другим після
нафти джерелом енергії, де його частка становить практичну четвертину в
первинному споживанні енергії. В Україні роль природного газу в енергетичному
балансі за 2018 рік є ще більш вищою і становить до третини первинного
споживання енергії, що рівно значенню вугілля в енергоспоживанні України.
Загалом первинне споживання енергії в Європі за 2018 рік становило 1 897,2 млн
тне, в Україні даний показник становив 84,0 млн тне.
Протягом періоду 2017-2018 років первинне споживання енергії в Європі не
змінилося, що частково пояснюється зниженням темпів економічного росту в
2018 році до 1,6% з 2,4% в 2017 році та призвело до скорочення рівня споживання
природного газу на 2,1%, або на 11,6 млрд куб. м.
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Рис. 1.7 Первинне споживання природного газу в найбільших країнах
Європи та Туреччині та разом по всій Європі та Туреччині протягом 2000 – 2018
рр. в млн тне
Незважаючи на складну динаміку попиту на природний газ в Європі, його
роль залишається значною. Споживання природного газу в Європі останнім часом
визначається заходами направленими на скорочення видів парникових газів і в
даній ситуації природний газ є більш чистим видом палива. Спалення природного
газу не призводить до викидів сажі та вугільного пилу, має на 30 – 45% менший
рівень викиду СО2 в порівнянні з мазутом та в 3 рази менший рівень викиду СО2
в порівнянні з вугіллям, також природний газ значно знижує викиди в атмосферу
оксидів сірки та азоту, які по впливу на довкілля значно небезпечніші ніж СО2.

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

24

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

1.3.2 Споживання природного газу
Споживання природного газу в Україні
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Рис. 1.8 Динаміка споживання газу за категоріями споживачів в Україні в період
з 2012 по 2018 роки в млрд куб. м/рік
Природний газ відіграє ведучу роль в первинному споживанні енергії в
Україні, де його частка становить 31,3%, що більше ніж вугілля (31,2%) та нафта
і нафтопродукти 11,4%. Таким чином природний газ є важливою складовою
економіки України та енергетичного споживання домогосподарств. Частка
природного газу в загальному споживанні, яка припадає на домогосподарства та
ТЕК становить понад 50%. Відповідно основними споживачами природного газу
в Україні є населення та компанії, які їм надають сервісні/комунальні послуги.
Починаючи з 2005 року, споживання природного газу в Україні почало
поступово скорочуватися, і вже в 2006 році споживання знизилося до 67,0 млрд
куб. м. В наступні роки, ця тенденція тільки посилилися в першу чергу у зв’язку з
різкими підвищенням вартості газу, що повело за собою більш ширше
впровадження енергозберігаючих технологій та заходів з економії. Загалом
починаючи з 2005 року споживання скоротилося з 76,4 млрд куб. м до 31,9 млрд
куб. м в 2017 році – найнижчого рівня споживання природного газу за вказаний
період. Незначне зростання споживання в 2018 році пояснюються більш затяжною
зимою на початку 2018 року.
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Основні динамічні показники споживання природного газу України
1.
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Рис. 1.9 Споживання природного газу за категоріями в 2018 році3
Промислове споживання природного газу в Україні в 2018 році становило
34,6%, де основним галузевими гравцями, які споживають найбільші обсяги газу
є металургія та хімічна помисливості.
Наступною великою категорією споживання є домогосподарства на які
припадає до 34,0% всього споживання, і які використовують природний газ для
побутових потреб, опалення, приготування їжі та підігріву води (колонки). Такий
високий рівень споживання природного газу пояснюється значною газифікацією
Україна яка становить понад 70,2%. З усього обсягу спожитого природного газу в
Україні в 2018 році, 18,6% припадало на ТКЕ та супутнє виробництво
електроенергії. ТКЕ забезпечує підігрів води для потреб побутових споживачів, а
також забезпечення опалення приватних та промислових приміщень. Динаміка в
Оперативні дані, можуть відрізнятися від фактичного споживання зазначеними категоріями.
* Враховує витрати газу
3
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цих секторах значно залежить від температури навколишнього середовища, проте
існує тенденція до поступового скорочення споживання з переходом окремими
домогосподарствами на альтернативні джерела енергії (сонячні панелі,
твердопаливні котли, теплонасоси, тощо), а також заходів з економії енергії ТЕК.
Проте нажаль дані сектори є регульованим, що обмежує доступ значної
кількості компаній до нього, а також значно обмежує вільну торгівлю
природним газом в Україні. Тому для Товариства однією із стратегічних
цілей є забезпечення формування вільного ринку природного газу.
Генерація електроенергії з газу в Україні є слабо розвиненою і становить
лише 0,6%, значно уступаючи в даній галуз вугіллю, що пояснюється більш
нижчою собівартістю виробництва електроенергії, відсутністю жорсткого
регулювання викидів СО2 та інших парникових газів, а також низьким
усвідомленням «відповідальності» за екологію в українському суспільстві.
2.

Сезонність споживання природного газу

Споживання природного газу характеризується значною сезонністю, при
цьому попит в зимовий період часу може бути в кілька разів вищим ніж попит в
літній період. Яшко порівнювати середній попит протягом літнього періоду
(01.04. – 31.10) із середнім попитом в зимового періоду (1.11. – 31.03.) то різниця
може становити понад 3 рази.
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Рис. 1.10 Сезонне коливання споживання газу в 2018 році
В 2018 році пікове споживання було досягнуте в лютому (а саме 27.02.2019)
коли добове споживання породного газу становило 202,7 млн куб. м.
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3.

Регіональне споживання природного газу

Загальне споживання природного газу в Україні за 2018 рік становило 28,6
млрд куб. м без врахування ВТВ видобувних та транспортних компаній. Загалом
найбільшим регіонами за споживанням природного газу є Київська,
Дніпропетровська та Донецькі області де сконцентровано найбільша кількість
платоспроможного населення та основні потужності промислового виробництва.
Основні промислові споживачі знаходяться в Дніпропетровській та
Донецьких областях, в першу чергу це металургійні комбінати та підприємства
Хімічної промисловості, на яких припадає до 38,6% усього промислового
споживання України.
Також споживачів можна катетеризувати за типи підключення до
газотранспортних мереж:
- підключені на пряму до газотранспортної системи (споживачі на прямій
трубі), це категорія, зазвичай великих промислових споживачів або
окремих ТЕЦ та супутня інфраструктура яка може бути підключена до
їхніх мереж – гуртожитки, котельні, інші промислові об’єкти, тощо;
- підключені до розподільчих мереж Оператора ГРМ – це в основному
побутові споживачі, малі та середні підприємства, котельні, тощо… Проте
до газорозподільчих мереж можуть бути підключені також і великі
промислові об’єкти та ТЕЦ, що мають високий рівень споживання
природного газу.
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Рис. 1.11 Споживання природного газу по кожному регіоні України в 2018 році4
Споживання природного газу в Європі та Туреччині
На сьогоднішній день основною тенденцією на ринку природного газу країн
Європи є використання природного газу в якості доступнішої та ефективнішої
альтернативи іншим видам «екологічно брудного» викопного палива, до прикладу
такого, як вугілля та нафта. Відповідно попит на природний газ в Європі
залишається в основному стабільним.
Загальне споживання природного газу в Європі та Туреччині за 2018 рік
становило 521,7 млрд куб. м природного газу, що на 2,1%, або на 11,6 млрд куб.
м. менше ніж в попередній період. Важливий вплив на скорочення споживання
природного газу склав «погодний фактор», а саме досить тепла зима в кінці року.
Вплив даного фактору на скорочення споживання може становити за оцінкою
різних організацій до 80%. Проте з іншої сторони в Європі виріс рівень
виробництва електроенергії на АЕС, ГЕС/ГАЕС та з відновлювальних джерел
енергії.
Позитивним фактором для стимулювання попиту на природний газ стало
підвищення європейських цін на викиди CO2, а також зростання світових цін на

Без врахування ВТВ газовидобувних компаній та транспортних компаній.
* Враховує витрати газу
4
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вугілля, що підвищило конкурентоспроможність ТЕС, які працюють на газі в
порівнянні з вугільними. Дана ситуація забезпечила значно вищу рентабельність
найбільш ефективних газових електростанцій в порівняні з вугільними відповідно
давши додатковий стимул для збільшення споживання природного газу
електричною генерацією.
В 2018 році основними споживачами природного газу в Європі були:
Німеччина – 85,3 млрд куб. м
Велика Британія – 80,8 млрд куб. м
Італія – 72,7 млрд куб. м
Нідерланди – 43,3 млрд куб. м
Франція – 41,2 млрд куб. м
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Рис. 1.12 Споживання природного газу в країнах Європи в 2018 році
Найбільшою категорією споживання природного газу в більшості країн
Європи та ЄС на сьогоднішній день є промисловість та генерація теплової і
електричної енергії. Високий рівень споживання природного газу в Європі
обумовлено значним поширенням ТЕС, які працюють на природному газі, у
зв’язку з їх вищою продуктивністю, наявністю кращої газової інфраструктури та
більшою екологічністю газу в порівняні з вугіллям та нафтою. Третьою категоріє
споживання є побутові споживачі на частку, яких в ЄС припадає близько 27,1%
обсягів споживання природного газу. Використання природного газу в транспорті
є значно поширеним в Європі (загальна частка в ЄС становить 0,8%), що
обумовлено нижчою вартість газу в порівнянні з іншими видами палива, а також
його мобільністю та екологічністю.
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Рис. 1.13 Споживання природного газу в країнах Європи за категоріями в 2018
році
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1.3.3 Видобуток природного газу
Видобуток природного газу в Україні

Рис. 1.14 Карта газової інфраструктури України та основних зон видобутку
природного газу.
Україна є одним з найбільших видобувників природного газу в Європі за цим
показником вона уступає лише Норвегії, Великобританії та Нідерландам.
Обсяги видобутку природного газу в чотирьох найбільших країнах
виобувниках за 2018 рік, становили:
127,3 млрд куб. м
42, 8 млрд куб. м
34,0 млрд куб. м
21,0 млрд куб. м
Загалом видобуток природного газу в Україні протягом останніх років
перебував на рівні 20 – 21,5 млрд куб. м. Проте варто відзначити, що частина
природного газу, який видобувається, в подальшому також використовується для
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підтримання
видобутку,
транспортування
внутрішніми
мережами
газотранспортних компаній та на компресування газу на ДКС з метою його подачі
до газотранспортної системи (далі – ВТВ видобутку). Протягом останнього часу
рівень ВТВ видобутку зростає у зв’язку з виснаженістю родовищ.
В 2018 році загальна кількість видобутого газу без врахування ВТВ
видобутку (далі – «товарний газ») становила 19,1, що на 1% менше ніж в
попередньому періоді. Таким чином Український видобуток природного газу
задовольняє потреби Українського ринку природного газу на 62,6 %.
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Рис. 1.15 Динаміка видобування газу в Україні в період з 2012 по 2018 роки в
млрд куб. м/рік5
Основними регіонами видобутку природного газу є Харківська та Полтавські
області де сумарно видобувається понад 90% усього природного газу в Україні.
Окрім зазначених двох областей, видобуток природного газу в України
здійснюється ще в 10 областях: Львівській (близько 3,5% від всього рівня
видобутку), Дніпропетровській (близько 2,5% від всього рівня видобутку), ІваноФранківській (близько 2,5% від всього рівня видобутку), Луганській, Сумській,
Чернігівській, Закарпатській, Херсонській, Чернівецькій та Волинській (всі
менше 1% від всього рівня видобутку).

5

ВТВ – це виробничо-технічні витрати природного газу газовидобувними компаніями
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Важливим регіоном видобутку природного газу також була АР Крим, проте
починаючи з ІІ кварталу 2014 року, у зв’язку з тимчасовою окупацією даного
регіону Російською Федерацією, надходження природного газу до
газотранспортної системи України припинилося.

Рис. 1.16 Надходження природного газу до ГТС від газовидобувних компаній в
розрізі кожного регіону України в млрд куб. м/рік
Видобуток природного газу в Європі
Загальний видобуток природного газу в Європі в 2018 році становив 264,4
млрд куб. м природного газу (в т.ч. і Україна), з яких в країнах ЄС було видобуто
119,2 млрд куб. м. Загалом протягом останніх років в ЄС прослідковується чітка
динаміка до скорочення видобутку природного газу, що в першу чергу пов’язано
із виснаженням найбільш продуктивних родовищ природного газу, в особливості
газового родовища Гронінген на території Нідерландів (активний видобуток
природного газу, на якому призвів до землетрусів, що спонукало уряд Нідерландів
направити свою політику на скорочення видобутку).
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Рис. 1.17 Видобуток природного газу в країнах Європи в 2018 році
На сьогоднішній день важливе значення для країн Європи має виробництво
біогазу. Загалом в країнах ЄС були вироблено близько 3,1 млрд куб. м біогазу.
Проте при проведенні оцінки виробництва біогазу важливим фактором є його
якість (в першу чергу енергетична цінність), яка може становити від 5,5
кВт*год/куб. м до 6,5 кВт*год/куб. м. В даній ситуації, з метою заміщення
умовних обсягів природного газу необхідно значно більші обсяги біогазу,
співвідношення може становити до 1:2. Відповідно ринок біогазу незважаючи на
його швидку динаміку зростання (близько 71,8% в рік), має досить незначний
вплив на весь ринок природного газу.
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1.3.4 Імпорт/експорт природного газу
Імпорт природного газу в Україну
Оскільки видобуток природного газу в Україні не повністю перекриває її
потреби, наприклад станом на 2018 рік видобуток зміг перекрити потреби ринку
лише на 62,6%, відповідно для України важливим залишається питання імпорту
природного газу за зовнішніми джерелами.
До 2015 року основним джерелом імпорту природного газу був східний
кордон
України,
куди
здійснювалося
постачання
російського
та
середньоазійського газу. Починаючи з 25.11.2015 року Україна припинала
імпорт природного газу з Росії.
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Рис. 1.18 Динаміка імпорту породного газу в Україну за період з 2012 по 2018
роки в млрд куб. м/рік
За 2018 рік Україна імпортувала 10,6 млрд куб. м природного газу, при цьому
весь газ було імпортовано з Європи. Станом на 2018 рік Україна мала три основні
джерела/маршрути постачання природного газу:
з Польщі – 0,7 млрд куб. м
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з Угорщини – 3,4 млрд куб. м
зі Словаччини – 6,5 млрд куб. м
Відповідно основним маршрутом надходження природного газу до України
залишається словацький, хоча протягом 2018 року відбулося значне (на 21,4%)
зростання імпорту по угорському напрямку, у зв’язку зі зниженням тарифів на
вихід до Української ГТС.
6.5%

32.5%

10,6
млрд куб. м

61.0%

Угорщина

Словаччина

Польща

Рис. 1.19 Категоризація імпорту природного газу за джерелами/маршрутами
надходження
Імпорт природного газу на Європейський континент та до Туреччини
На сьогоднішній день більшість країн Європи не здатні в повній мірі
перекрити внутрішнє споживання природного газу за рахунок власного видобутку
(окрім Норвегії, та Данії). Відповідно в даній ситуації країни Європи вимушені
імпортувати природного газу із зовнішніх джерел, а саме через трубопровідній
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транспорт та LNG. В 2018 році країнами Європи було імпортовано близько 443,7
млрд куб. м (включаючи норвезький газ).

16.7%

4.8%
44.4%

443,7
млрд куб. м

7.8%

26.2%

Росія

Норвегія

Алжир

Інші

LNG

Рис. 1.20 Категоризація імпорту природного газу за джерелами/маршрутами
надходження
1.3.5 Відбір та закачування природного газу
Відбір та закачування природного газу в Україні
Загалом споживання природного газу перекривається, насамперед, з
видобутку, імпорту та LNG установки, проте в зимовий період часу споживання,
як видно з Рис. 1.21 може значно зростати (більш ніж в 3 рази) в порівняні з літнім
періодом часу. В даній ситуації зазначених джерел надходження природного газу
є недостатньо, відповідно, з метою перекривання недостатнього ресурсу
використовуються підземні газосховища, які додатково до цього стабілізують
ціни в зимовий період часу та є гарантом стабільності постачання газу.
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Рис. 1.21 Відношення обсягу відбору газу до річного споживання
Також важливу роль в стабільності транспортування природного газу
відіграє «Linepack» (обсяг технічного газу в трубі), який дозволяє оператору
газотранспортної системи оперативно реагувати на зміни споживання природного
газу в годинному та добовому режимах. Використання «Linepack» (далі - лайнпек)
дуже добре проілюстровано на Рис. 1.21 коли фактично за рахунок лайнпеку
оператор газотранспортної системи в найкоротші терміни зумів перекрити різкі
коливання пікового споживання природного газу.
Обсяги закачування/відбору газу напряму пов’язані з сумарним обсягом
прогнозованого споживання природного газу. Нижче наведено статистику
закачування/відбору газу сумарно для ПСГ України на фоні графіків транзиту та
споживання газу споживачами України.
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Рис. 1.22 Динаміка обсягів закачування/відбору газу за період з 2014 по
2018 роки, млн куб. м в добу
Відбір та закачування природного газу на Європейському континенті
Роль підземних газосховищ у забезпечені надійності функціонування ринку
природного газу Європи, а також в гарантуванні безпеки поставок є надзвичайно
високою і важливою. Частка газу з ПСГ підчас пікового споживання може
становити близько третини від усього споживання. В доповнення до цього
система ПСГ Європи має вищий рівень продуктивності підчас відбору та
закачування природного газу, в порівняні з українськими ПСГ, що в першу чергу
пояснюється їхніми геологічними особливостями та більш динамічною роботою
ринку.
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Рис. 1.23 Динаміка обсягів закачування/відбору газу за період з 2014 по
2018 роки, млн куб. м в добу6
1.3.6 Загальний опис ринку природного газу та роль оператора ГТС
Європейський ринок природного газу та інтеграція
Функціонування будь-якого ринку природного газу передбачає, що баланс
надходження та відбору природного газу до/з газотранспортної системи є
основою для надійної роботи газотранспортної системи, а також стабільності
функціонування ринку природного газу загалом. Даний фактор визначає
стабільність цін на природний газ та усуває кризові явища на ринку пов’язанні з
дефіцитом газу. Яскравий прикладом даної ситуації може бути криза кінця лютого
та початку березня 2018 року в Європі, коли, у зв’язку з різким похолоданням в
зазначений період значно виріс попит, а наявні потужності/надходження газу не
змогли його задовільнити. В даній ситуації ціни на європейський хабах зросли
більш ніж в 3 рази до понад 70 EUR/МВт (735 EUR/тис. куб. м ).
Тому успішний ринок природного газу на пряму залежить від розвитку рівня
інтегрованості газотранспортної системи до суміжних газотранспортних систем.

6

Інформація надана без врахування Туреччини
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Цільова модель конкурентоспроможності європейського ринку природного
газу базується на наявності достатніх потужностей між різними
ринками/операторами газотранспортних систем для забезпечення попиту на
природний газ.
На сьогоднішній день на європейському континенті прослідковується
тенденція до об’єднання різних газових хабів, які знаходяться в одному правовому
полі (державі) в один. Прикладом може бути об’єднання двох торгових
майданчиків у Франції TRN та TRS в єдину торгову зону TRF в кінці 2018 року
(об’єднаний хаб діє з 1.11.2018).Також BNetzA (Німецьке федеральне мережеве
агентство) та федеральний уряд Німеччини заявили про готовність об'єднати
німецькі ринки NCG і Gaspool до 2022 року.
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Рис. 1.24 Добовий баланс газу по надходженням та відбору до/з ГТС
України за 2018 р.
Станом на сьогоднішній день всі Регламенти (ЄС), що регулюють діяльність на
ринку природного газу у відповідності до «Третього енергетичного пакету» є
практично повністю імплементованими в національне законодавство. Ці
регламенти створюють умови для гармонізації національного енергетичного
законодавства із загальноєвропейським та створює умови для інтеграції
національних ринків та єдиних принципів діяльності на них.
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Газові хаби/біржі TTF та NBP є найбільшими та найбільш ліквідними
торговими площадками на Європейському континенті. Саме вони є основними
маркерами ціни на газ, проте в майбутньому можна прогнозувати зростання
значення об’єднаного німецького хабу, у зв’язку з тим, що він працюватиме на
найбільшому ринку Європи, а також вхідні потужності до нього по транзитним
газопроводам будуть становити 142,6 млрд куб. м.
Як видно з рис. 1.24 найбільш стабільні ціни прослідковуються на газових
хабах TTF та NCG, у зв’язку з тим, що ці хаби мають багато різних джерел
надходження природного газу, а також наявні потужності здатні значно
перекривати пікове споживання природного газу.
Український ринок природного газу
Український ринок природного газу розпочав свій активний розвиток з 2016
року, коли в Україна розпочав діяти Закон України «Про ринок природного газу»
та Кодекс газотранспортної системи, газосховищ і газорозподільчих систем.
Проте ринок природного газу в Україні і досі має певні обмеження щодо доступу
потенційних трейдерів до окремих категорій споживачів (ПСО), дана ситуація
суттєво сповільнює розвиток ринку.
Протягом останніх років український ринок природного газу дуже
розвивається, про що свідчить зростання обсягів торгівлі на VTP та кількості
учасників (див. рис. нижче).
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Рис. 1.25 Об’єм «ОТС market» на Українській VTP за період
2016 – 2018 рр.
Окрім цього для Українського ринку природного газу, як і для будь-якого
другого важливе місце відіграють баланс надходження та відбору природного
газу, що є показником стабільності ринку (див. рис. нижче).
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Рис. 1.26 Баланс газу по надходженням та відбору до/з ГТС України за
період з 2014 – 2018 рр.

Рис. 1.27 Добовий баланс газу по надходженням та відбору до/з ГТС
України за 2018 р.
Станом на кінець 2018 року згідно щорічного звіту Секретаріату
Енергетичного Співтовариства щодо рівня імплементації європейського
законодавства та бізнес правил (Annual Implementation Report) в країнах, які є
договірними сторонами Енергетичного Співтовариства, Україна імплементувала
зазначені положення у сфері газу на 43%, що є найвищим показником серед
відповідних країн (Албанії, Боснії та Герцеговини, Грузії, Північної Македонії,
Молдови, Сербії, Чорногорії та України – країни, які є договірними сторонами
Енергетичного Співтовариства).
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1.4 Попит на потужності в попередні періоди.
1.4.1 Міждержавні точки з’єднання
Точки входу
Відповідно по даних напрямках існували значні вільні потужності, які не
використовувалися. До прикладу контрактом №ТКГУ передбачалося
забезпечення транзиту на рівні 110 млрд куб. м в рік (тобто в середньому в добу
301,4 млн куб. м).
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Рис. 1.28 щодобовий рівень завантаженості точок входу на кордонні УкраїнаРосія з 2012 по 2018.
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Рис. 1.29 щодобовий рівень завантаженості точок входу на кордонні УкраїнаБілорусія з 2012 по 2018.
Станом на 2019 рік точки з’єднання ГТС України з ГТС інших країн Європи
можна умовно розділити на дві групи: точки, де вже були впроваджені
європейські правила взаємодії та точки, де впровадження європейських правил
взаємодії заблоковане ПАТ «Газпром».
По точкам з’єднання, через які здійснюється імпорт природного газу до
України з Польщі (Германовичі), Угорщини (Берегдароц) та Словаччини
(Будінце), європейські правила впроваджені протягом 2012-2014 років, що
забезпечело вільний доступ третіх сторін до потужностей цих точок з’єднання.
Протягом 2018 року близько 70 компаній імпортували природний газ через ці
точки з’єднання.
Також існує група точок з’єднання з іншими країнами, що включені в
контракт №ТКГУ на транзит природного газу між НАК «Нафтогаз України» та
ПАТ «Газпром»: з Польщею – Дроздовичі, з Угорщиною – Берегово, зі
Словаччиною – Ужгород, з Румунією – Орловка та Теково, з Молдовою –
Олексіївка, Ананьїв, Гребеники, Каушани, Лиманське. Доступ по цих точках
третіх сторін став можливим після закінчення дії контрату №ТКГУ 01.01.2020 р.
та укладених відповідних угод про взаємодію.
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Рис. 1.30 щодобовий рівень завантаженості точок входу на кордонні УкраїнаПольща з 2012 по 2018.
Для забезпечення транспортування природного газу за напрямком Польща –
Україна використовується вимірювальна станція Германовичі, що розташована на
території Польщі. Імпорт природного газу через дану точку (по газопроводу Ду –
500) було розпочато з 1-го листопада 2012 року згідно з доповненням до
"Операторської угоди" між операторами ГТС обох країн, яке передбачає
можливість транспортування природного газу в Україну обсягом до 4,3 млн куб.
м в добу.
В 2017 році між Оператором ГТС України та Польщі, було підписано
доповнення до Диспетчерської угоди, яким було передбачено збільшення
пропускної спроможності по точці міждержавного з’єднання Германовичі з 4,3
млн. куб. м на добу протягом року до 6,4 млн куб. м з 1 вересня по 30 квітня, та
4,3 млн куб. м на добу протягом періоду з 1 травня до 31 серпня.
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Рис. 1.31 щодобовий рівень завантаженості точок входу на кордонні УкраїнаУгорщина з 2012 по 2018.
Відповідно до укладеної угоди про взаємодію та технічної угоди між
Товариство та FGSZ LTD. з березня 2013 року було розпочато транспортування
природного газу з Угорщини до України.
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Рис. 1.32 щодобовий рівень завантаженості точок входу на кордонні УкраїнаСловаччина з 2012 по 2018.
Відповідно до Угоди про взаємодію між операторами ГТС України та
Словаччини були проведені відповідні заходи для забезпечення поставок
природного газу зі Словаччини в Україну. А вже з 16 серпня 2014 року
розпочалися тестові поставки природного газу по даному напрямку. У вересні
2016 року було підписано доповнення до угоди про взаємодію, що передбачає
збільшення технічної можливість прийому природного газу в України через ГВС
Будінце з 40,0 млн куб. м до 42,5 млн куб. м за добу.
Точки виходу
Сумарні потужності точок виходу з ГТС України до країн ЄС становлять
456,9 млн куб. м на добу, з яких:
до Польщі – 14,5 (10,5) млн куб. м
до Угорщини – 40,2 млн куб. м
до Словаччини – 281,9 млн куб. м
до Румунії – 95,1 млн куб. м
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Рис. 1.33 щодобовий рівень завантаженості точок виходу на кордонні УкраїнаПольща з 2012 по 2018.
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Рис. 1.34 щодобовий рівень завантаженості точок виходу на кордонні УкраїнаСловаччина з 2012 по 2018.
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Рис. 1.35 щодобовий рівень завантаженості точок виходу на кордонні УкраїнаУгорщина з 2012 по 2018.
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Рис. 1.36 щодобовий рівень завантаженості точок виходу на кордонні УкраїнаРумунія з 2012 по 2018.
1.4.2 Внутрішні точки входу та виходу
Точки входу
Загальна потужність внутрішніх точок входу до газотранспортної системи
України від газовидобувних компаній та газорозподільчих мереж, до яких
підключені газовидобувні компанії, становить близько 173,5 млн куб. м в добу, а
середній рівень завантаженості за період з 2016 по 2018 рр. становив 21,7%,
найвищий показник завантаженості було досягнуто в 2017 році і він не
перевищував 22,0%.
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Рис. 1.37 Середньодобовий рівень завантаженості внутрішніх точок входу за
період 2016 - 2018 рр.
Точки виходу
Загальна потужність внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи
України до підприємств на прямій трубі та газорозподільчих мереж становить
684,7 млн куб м в добу, з яких потужності до підприємств на прямій трубі
становить 93,6 млн куб м в добу. Середній рівень завантаженості за період з 2016
по 2018 рр. становив 10,9%.
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Рис. 1.38 Карта розташування ГРС та відповідних точок виходу
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Рис. 1.39 Середньодобовий рівень завантаженості внутрішніх точок входу за
період 2016 - 2018 рр.
1.

Точки підключення з оператором ПСГ
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Загальна потужність точок входу до газотранспортної системи від
газосховищ (відбір) становить 257,1 млн куб. м в добу (без врахування ПСГ
Вергунка, яка знаходиться на території проведення ООС), а потужності точок
виходу (закачування) становить 252,0.

Рис. 1.40 Карта розташування газосховищ України.
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1.5 Регламентні процедури
Функціонування системи технічного обслуговування і ремонтів в розрізі
об’єктів ЛЧ МГ та технологічного обладнання ГРС забезпечується:
- постійним контролем технічного стану;
- функціонуванням системи діагностування;
- застосуванням Регламентів технічного обслуговування і ремонтів
обладнання (Регламент ТОРО), що описують та обґрунтовують види,
періодичність та обсяги технічного обслуговування і ремонтів, зокрема
технологічно пов’язаного обладнання та систем, визначають вимоги до їх
документального оформлення;
- виконанням календарних план-графіків технічного обслуговування і
ремонтів (план-графік ТОРО) об’єктів ЛЧ МГ та ГРС за результатами
діагностування та згідно з вимогами Регламентів ТОРО, що оптимізує та
взаємно узгоджує в часі виконання заходів ТОРО;
- дотриманням уніфікованих процедур планування, оцінки потреби в
ресурсах, визначення вартості та способу виконання, підготовки,
забезпечення, організації виконання, документального супроводження,
обліку, звітності, оцінки результатів та аналізування заходів ТОРО;
- застосуванням критеріїв і процедур оптимізації заходів ТОРО в реальних
умовах, з врахуванням ризиків та обсягів фінансування.
Періодичність та обсяги ремонтів визначаються філіями (УМГ) у
відповідності до вимог Регламентів ТОРО, по аналізу оцінки фактичного
технічного стану, що визначається за результатами діагностичних обстежень.
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1.6 Детальний опис газової інфраструктури та поточного стану об’єктів.
На сьогодні Товариство ‒ це 35,2 тис. км газопроводів різного діаметру та
продуктивності, 87 КЦ7, 1473 ГРС, та інші об'єкти інфраструктури, які
забезпечують функціонування газотранспортної системи України.
Таблиця 1.2 Загальні технічні характеристики ГТС Товариство
Параметри ГТС
Довжина газопроводів, всього, в т.ч.8
магістральних газопроводів
газопроводів-відводів
(з яких) МГ та газопроводів-відводів на ТНТ
Кількість КС (КЦ) в т.ч.
на території проведення ООС України
виведено з експлуатації
власність ПАТ "ГАЗТРАНЗИТ"
Кількість ГПА в т.ч.
на території проведення ООС України
виведено з експлуатації
власність ПАТ "ГАЗТРАНЗИТ"

Потужність КС в т.ч.
на території проведення ООС України.
виведено з експлуатації

Одиниця
виміру
км

од.

од.

МВт

власність ПАТ "ГАЗТРАНЗИТ"

Кількість ГРС, всього
в т.ч. на території ТОТ АР Крим
в т.ч. на території проведення ООС України

од.

Кількість
35 190,64
22 035,59
13 155,15
2 000,60
60 (89)
2 (2)
0 (1)
1 (1)
571
29
13
3
4 901,0
162,5
90,0
48,0
1 473
13
70

Примітка. Параметри ГТС і газосховищ Товариство наведено станом на 01.01.2019
включають в себе також об’єкти, які на даний час знаходяться на ТОТ АР Крим та території
проведення ООС України.

Таблиця 1.3 Транспортні потужності за напрямками на точках входу до ГТС.
Точка

Основні МГ

Потужність,
млн куб. м/добу

З Російської Федерації
Суджа

УПУ, «Прогрес», ЄККР, ЄКК, ЄКД

327,2

Писарівка

Уренгой – Новопсков, Петровськ – Новопсков

147,6

Сохранівка

«Союз», Оренбург – Новопсков

140,0

Серебрянка

Острогозьк – Новопсков

39,6

Валуйки

Острогозьк – Шебелинка

77,6

в т.ч. – власність АТ "Газтранзит" – КС "Тарутине", на якій розташовано 3 ГПА (1 КЦ) сумарною
потужністю 48 МВт.
8
Інформація щодо протяжності газопроводів, що обліковуються на балансі Товариства станом на 01.01.2019
може бути уточнена, після узагальнення матеріалів інвентаризації державного майна Товариства;
7
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Точка

Основні МГ

Потужність,
млн куб. м/добу

Платово *

Таганрог – Маріуполь

-

Прохоровка *

ПКЦ

-

З Білорусі
Мозир

Торжок – Долина

18,3

Кобрин

Івацевичі – Долина - ІІ, -ІІІ

88,0

З Польщі
Германовичі

Германовичі – Дроздовичі, Ду 500

4,3 (1.05 - 31.08)
6,4 (1.09 - 30.04)

З Угорщини
Берегдароц

Берегдароц – Берегово, Ду 800

17,1

Капушани – Ужгород

42,5

Олексіївка

Ананьїв – Чернівці – Богородчани

26,5

Каушани

АТІ, РІ, ШДКРІ

82,2

Лиманське

Тираспіль – Одеса, Ду 500

Разом вхід9

-

Зі Словаччини
Будінце
З Молдови

4,6
902,2 (1.05 - 31.08)
904,3 (1.09 - 30.04)

Примітка: * – станом на 01.01.2019 рік знаходяться на території проведення ООС
України

Транспортні потужності точок виходу з ГТС за напрямками (з ГВС та
основними газопроводами) наведено в таблиці нижче.
Таблиця 1.4 Транспортні потужності за напрямками на точках виходу з ГТС.
Напрямок

Основні МГ

Потужність,
млн куб. м/добу

До Словаччини
Ужгород

УПУ, «Прогрес», «Союз», ДУД – ІІ

Будінце

Капушани - Ужгород

24,0

відгалуження від УПУ, «Прогрес» на Угорщину

40,2

281,9

До Угорщини
Берегово
До Польщі
Дроздовичі*

9

Комарно – Дроздовичі

14,5 (10,5)

Без врахування Молдови
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Напрямок
Устилуг

Потужність,
млн куб. м/добу

Основні МГ
Відгалуження від Івацевичі – Долина -ІІ, -ІІІ до
м. Устилуг

1,2

До Румунії
Орловка

АТІ, РІ, ШДКРІ

81,4

Теково

Хуст – Сату-Маре

13,7

АТІ, РІ, ШДКРІ

91,3

До Молдови
Гребеники

ПВВГ Лиманське Тирасполь – Одеса, Ду 500

4,6

Ананьїв

Ананьїв – Чернівці – Богородчани

30,4

Олексіївка

Ананьїв – Чернівці – Богородчани

7,6

Разом вихід

-

590,8

Примітка: * - в дужках вказано потужність при роботі тільки МГ Комарно – Дроздовичі
Ду 700;

1.6.1 Характеристика лінійної частини ГТС
Загалом станом на 01.01.2019 протяжність магістральних газопроводів та
газопроводів відводів, що експлуатується Товариством становить 33 190,1 км
магістральних газопроводів та газопроводів відводів. З яких близько 2 000,6 км.
магістральних газопроводів та газопроводів відводів знаходиться на території
проведення ООС і ТОТ Крим.
На рисунку 1.41. відображено структуру магістральних газопроводів та
газопроводів-відводів Товариства за діаметрами та за терміном експлуатації
відповідно.
Ду 1400;
5.490

Ду 1200;
3.667

10 років і
менше
0.873

ДУ 426 і
менше;
10,877
11-32
роки
11.749

Разом:
33,190

понад 50
років
7.656

Разом:
33,190

Ду 1000;
4.197
Ду 800;
1.689

ДУ 500;
4.624

33-49
років
12.912

ДУ 700;
2.741

а)

б)

Рис. 1.41 Структура МГ та газопроводів-відводів за: a) діаметрами; б) терміном
експлуатації в тис. км.
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1.6.2 Опис компресорних станцій Товариства.
Станом на 01.01.2019 до складу Товариства відноситься 60 КС (89 КЦ)10, на
яких встановлено 571 ГПА загальною потужністю 4 901,0 МВт11.
Крім того 2 компресорні станції (Луганська та Новодар’ївська) на яких
розташовано 2 КЦ та 29 ГПА із загальною потужністю 162,5 МВт перебувають на
теорії проведення ООС. Ще близько 13 ГПА було виведено із експлуатації
загальною потужністю 90,0 МВт. Також, Товариство експлуатує КС «Тарутине»,
власником якої є акціонерне товариство «Газтранзит» де встановлено 3 ГПА
потужністю 48 МВт. Відповідно на сьогоднішній день товариство експлуатує 87
компресорних цехи, на яких працює 530 ГПА загальною потужністю 4 648,5 МВт.
Товариство експлуатується три типи ГПА – з газотурбінним (369 од.) та з
електричним приводом (145 од.), та газомотокомпресори (15 од.).
Нижче на рисунку 1.42 наведено структуру парку ГПА за типом приводу.
ГМК; 15

ЕГПА; 145

Разом:
529
ГТУ; 369

Рис. 1.42 Структура парку ГПА системи транспортування за типом приводу
Нижче на рисунку 1.43 наведено потужність парку ГПА за типом приводу
загалом по Товариству.

Без врахування 2КС (2 КЦ) на яких знаходяться 32 ГПА загальною потужністю 162,5 МВт., які
перебувають на ТНТ
11
З врахуванням КС Тарутине, яку експлуатує ТОВ «Оператор ГТС України», а власником якої є АТ
«Газтранзит»
10
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ГМК; 16.6
ЕГПА; 768.0

Разом:
4 648,5

ГТУ; 3 863.9

Рис. 1.43 Структура потужності парку ГПА системи транспортування за типом
приводу МВт
Переважна більшість ГПА має термін експлуатації від 31 до 40 років – в
основному це ГПА транзитних газопроводів – Союз, УПУ, Прогрес, АТІ. Загалом
Товариство має 471 ГПА термін експлуатації яких перевищує 25 роки, що
свідчить про те, що понад 89,0% встановлених ГПА мають значний термін
експлуатації.

Рис. 1.44 Карта розташування КС та КЦ із зазначеним типом та потужністю
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Нижче на рисунку 1.44 наведено потужність парку ГПА за типом приводу
загалом по Товариству.
>50; 5

<10; 3

11-20; 40

41-50; 123

21-30; 79

Разом:
529

31-40; 279

Рис. 1.45 Структура парку ГПА системи транспортування за терміном
експлуатації
Всього парк ГПА Товариства нараховує 26 типів газотурбінних ГПА та 4
типи електропровідних за кількістю ГПА за типом приводу. Зазначені дані
наведена в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5 Структура ГПА за кількістю та за типом приводу
Тип ГПА
ГМК
10ГКНА
ГТУ
ГПА-10-01
ГПА-16С
ГПА-25C
ГПА-Ц-16С
ГПА-Ц-6,3
ГПА-Ц-6,3A
ГПА-Ц-6,3С
ГПУ-16
ГПУ-16К
ГТ-6-750
ГТ-750-6

Західна
дирекція
15
15
100
8

Північна
дирекція

Східна
дирекція

Центральна
дирекція

92
20

60
7

117
7
3
6

13
6
2

3

6
5
5
7

7
4

4
1

3
23

6
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типу
15
15
369
42
3
12
5
21
6
16
8
1
3
29
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Тип ГПА
ГТК-10
ГТК-10-2
ГТК-10Аі
ГТК-10і
ГТК-10С
ГТК-25і
ГТН-16
ГТН-6
ГТНР-10
ГТНР-12,5
ЕГПА
АФЗ-4500
ЕГПА-25РЧ
СТД-12500
СТД-4000
Всього по типу

Західна
дирекція
33
2

Північна
дирекція
12

Східна
дирекція

Центральна
дирекція
23

1
20

14

13
3
1
57
5
3

16

5

47
1
12
4
6

22

51

15

49
172

22
114

51
111

3
7
5
132

6

1
3
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Всього по
типу
68
2
1
81
2
21
4
40
3
1
145
5
6
7
127
529
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1.6.3 Опис газорозподільних станцій Товариства
На балансі товариства знаходиться 1 473 ГРС, в тому числі 13 ГРС на даний
час знаходяться на території ТОТ АР Крим та 70 на території ООС.
На рисунку нижче відображено структуру ГPС, які перебували під
управлінням Товариства за типом і терміном експлуатації, а також за ступенем
завантаженості в 2018 році.
<10; 14

>45; 148

11-20; 141

АГРС; 379

Інші; 350

Разом:
1390

Ташкент;
68

31-45; 537

Разом:
1390

БК; 236
21-30; 550

Енергія;
357

б)

a)

Рис. 1.46 Структура ГРС за: a) – типом; б) – терміном експлуатації.
51%-75%;
76

26%-50%;
271

76%-100%;
31

Разом:
1390

<10%; 521

Централіз
ований; 8
Вахтовий;
46

Змішаний;
3

Індивід.пр.; 2

Разом:
1390
Періодичн
ий 1-2;
1331

11%-25%;
491

a)

б)

Рис. 1.47 Структура ГРС за: a) – ступенем завантаженості (від проектної
продуктивності); б) – формою обслуговування.
Лише на 419 ГРС встановлено КП ГРС, що складає лише 30% від загальної
кількості ГРС.
Щодо сучасного стану ГРС можливо зробити такі висновки:
- переважну більшість ГРС складають блочні ГРС випуску підприємств
Радянського Союзу;
- абсолютна більшість ГРС індивідуально проекту збудована також за
часів Радянського Союзу, більшість з них реконструйована;

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

64

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

- абсолютна більшість ГРС недозавантажені по продуктивності. 92,3%
(1282 од.) експлуатуються з рівнем завантаженості нижче 50% від
проектної продуктивності;
- лише 8 ГРС від загальної кількості переведена на централізовану
форму обслуговування. Для впровадження централізованої форми
обслуговування на інших ГРС необхідна значна реконструкція з
заміною технологічного обладнання та впровадження сучасних САК і
каналів передачі даних;
- близько 148 (в т.ч. 2-і ГРС блочного типу) ГРС мають термін
експлуатації понад 45 років, також понад 108 ГРС блочного типу мають
термін експлуатації понад 30 років.
Всі ГРС Товариства обладнано сучасними автоматичними приладами
вимірювання витрати і обсягу газу.
1.6.4 Опис вимірювальних пристроїв Товариства
Основні кількісні оснащення ГТС ЗВТ показники наведено на рисунку 1.48
ГВС та
ПВВГ
(ВТ) 225

ПСГ (ВТ)
69

Інші 4
Технолог
ія та ПГ
1 033

Всього
4 603

ГРС (ВТ)
2 029

Мембран
ні та інші
1003

Роторні
1 516

Всього
3 401
Власні
портеби
1 247

Ультразв
укові
403
Турбінні
475

а)
б)
Рис. 1.48. Кількісні характеристики об'єктів вимірювання витрати газу:
а) – загальна кількість витратомірних вузлів та ВТ, б) парк лічильників за типами
Безумовним пріоритетом при реконструкції та переоснащені вимірювальних
ПВВГ є прикордонні ГВС та ГРС.
Крім ГВС – точок входу/виходу з транспортної системи в ГТС Товариство
експлуатуються внутрішні ГВС та ПВВГ, які використовуються для балансування
газу в системі. Їх перелік наведено в таблиці 1.8.
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Таблиця 1.6 Перелік внутрішніх ГВС та ПВВГ
ГВС та ПВВГ

Газопровід

Проектна
продуктивність,
млрд куб м/рік

Східна дирекція
ПВВГ Ряснопіль

Шебелинка – Дніпропетровськ –
Кривий Ріг – Ізмаїл

14

ПВВГ Панютине

Шебелинка – Дніпропетровськ –
Одеса;
Шебелинка – Дніпропетровськ –
Кривой Рог - Ізмаіл

49

ПВВГ ЧДКС

Перемичка ОШ - ШБКБ(ШХ);
ЧДКС - ГПУ
«Щебелинкагазвидовбування» ШБКБ(ШХ)

10,5

ПВВГ ШКС-1
ПВВГ ШКС-2
ПВВГ ШКС-3
ПВВГ «Червоний Чабан»
ПВВГ Дворічна
ПВВГ «Союз»
ПВВГ «НовопсковШебелинка»
ПВВГ «Новопсков-Рубіжне»
ПВВГ «НовопсковЛоскутівка»
ПВВГ «НовопсковШебелинка»
ПВВГ перемичка
газопроводу «Союз-ШДО»

Острогожськ-Шебелинка
Острогожськ-Шебелинка
Новопсков - Шебелинка
Херсон-Крим
Острогожськ-Шебелинка
Союз

13,1
21,9
26,3
2,1
35,3
43,8

Новопсков-Шебелинка

17,5

ПВВГ Газопровід-перемичка
ШХ - ШПК
Центральна дирекція

Перемичка Шебелинка - Харків Шебелинка - Полтава - Київ

0,32

«Союз»,
Уренгой – Помари – Ужгород,
«Прогрес»

98,55

Єлець – Курськ – Кривий Ріг
Єлець – Курськ – Кривий Ріг
Ананьїв-Чернівці-Богородчани,
Ананьїв-Тираспіль-Ізмаїл

20,81
2,78
17,52
35,04

Уренгой – Помари – Ужгород

54,75

«Прогрес»

54,75

Диканька - Кременчук

6,19

ГВС Гусятин
ПВВГ Бурти
ПВВГ Павлиш
ГВС Ананьїв

Новопсков-Рубіжне

21

Новопсков-Лоскутівка

22,1

Новопсков-Шебелинка

14

Союз-Шебелинка – Дніпропетровськ –
Одеса

6

Північна дирекція
ГВС «Гребінківська» (УПУ)
ГВС «Гребінківська»
(Прогрес)
ПВВГ «Диканька - Кременчук»
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ГВС та ПВВГ
ГВС Решетилівка
ГВС Красилів
Західна дирекція
ГВС Ходовичі
ГВС Довге
ГВС Дідушичі
ГВС Чагрів
ГВС Долина

Газопровід
Єлець – Курськ – Кривий Ріг
Київ – Захід України – І, – ІІ
Київ – Захід України – ІІ,
Більче-Волиця – Богородчани
Івацевичі–Долина – ІІІ
Івацевичі – Долина – ІІ
Торжок – Долина
Більче-Волиця – Долина

Проектна
продуктивність,
млрд куб м/рік
36,5
24,6
47,45
16,46
14,6
20,1
30,34

Всі ГВС достатньою мірою обладнано сучасними автоматичними приладами
вимірювання витрати і обсягу газу. В системі Товариства функціонує 56 хімікоаналітичних лабораторій, оснащених 88 лабораторними хроматографами та
іншими сучасним вимірювальним та аналітичним обладнанням. Крім того,
безпосередньо на об'єктах – на ГВС і на крупних ГРС – встановлено 79
автоматичних потокових хроматографів.
В цілому на даний час стан вимірювання витрати, обсягу та ФХП газу
відповідає поточним вимогам газового ринку.
1.6.5 Опис енергетичного господарства, засобів автоматизації, диспетчеризації
та зв’язку Товариства
Товариство експлуатує значне за обсягами та потужністю енергетичне
господарство:








Трансформатори силові – 2 246 од., встановлена потужність, яких
становить 986,6 кВА;
електричних підстанцій – 1 973 од., встановлена потужність, яких
становить 833,7 МВт;
повітряних ліній електропередачі в одноланцюговому вимірі – 2 023,4 км;
кабельних ліній – 3 661,6 км;
електричних машин до 100 кВт – 20 041 од. сумарною потужністю 212,0
МВт;
двигунів електропровідних – 145 од., сумарною потужністю 768 МВт;
електричних машин потужністю вище 100 кВт (за виключенням
електроприводів ГПА) - 199 од., сумарною потужністю 71,9 МВт.
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Характеристики основного електроенергетичного обладнання Товариства
наведена на рисунках нижче.
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Рис. 1.49 Характеристики силових трансформаторів Товариства за типом: а) за
кількістю од., б) за потужностю кВА
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Рис. 1.50 Характеристики електричних підстанцій Товариства за типом: а)за
кількістю од., б) за потужністю кВА
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Рис. 1.51 Характеристики електричних підстанцій Товариства за типом: а) за
кількістю од., б) за потужністю кВт

140

60.0

54.1

119
120

50.0

100

40.0

80
60
40

30.0

54

20.0
26

13.1
8.8

10.0

20
-

ДЗС; > 100 кВт Генератор; > Генератор інд.;
100 кВт
> 100 кВт

ДЗС; > 100 кВт Генератор; > Генератор інд.;
100 кВт
> 100 кВт

а)
б)
Рис. 1.52 Характеристики електричних підстанцій Товариства за типом: а) за
кількістю од., б) за потужністю кВт
Одним з важливих напрямків стратегічного планування є зменшення витрат
енергоносіїв, в тому числі на теплопостачання.
На об’єктах Товариство експлуатується теплогенеруюче обладнання:




котли малометражні до 100 кВт – 2 590 од., сумарною тепловою
потужністю 40,0 МВт.
котли більше 100 кВт – 247 од., сумарною тепловою потужністю
219,5 МВт;
Іншим джерелом теплової енергії є утилізатори тепла вихлопних газів на
КС в кількості 342 од. та тепловою потужністю 0,9 МВт.
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На даний час, у зв’язку з низьким завантаженням КС, основним джерелом
генерації теплової енергії є котельні, а резервним джерелом – установки утилізації
тепла.
1.6.6 Висновки щодо стану газотранспортної системи
На сьогоднішній день технічний стан газотранспортної системи Товариство
можна охарактеризувати наступним чином:
стан газотранспортної системи Товариство дозволяє експлуатувати її в
межах проектних параметрів;
в межах поточних експлуатаційних параметрів система має значний
запас по пропускній здатності всіх основних категорій обладнання: МГ,
КС, ГРС та ГВС. Під час визначення ключових позицій для ремонту і
реконструкції в першу чергу необхідно орієнтуватись на найбільш
завантажені об'єкти ГТС;
більше 89,0% ГПА на КС Товариство розроблені більше 25 років тому і
мають ККД не більше 29%. Під час планування реконструкції необхідно
на передній план ставити енергоефективність нового обладнання;
переважну більшість ГРС складають блочні ГРС випуску підприємств
Радянського Союзу;
абсолютна більшість ГРС індивідуального проекту збудовані також за
часів Радянського Союзу, більшість з них реконструйована;
абсолютна більшість ГРС недозавантажені за продуктивністю. 93 %
експлуатуються з завантаженістю нижче 50% від проектної
продуктивності;
для впровадження централізованої форми обслуговування на інших ГРС
необхідна значна реконструкція з заміною технологічного обладнання
та впровадження сучасних САК і каналів передачі даних;
стан обладнання вимірювання витрати, об'єму та ФХП газу відповідає
поточним вимогам газового ринку.
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2

Опис заходів направлених на розвиток газотранспортної
системи

Визначення планової перспективи розвитку ГТС на 2020-2029 роки
здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок природного газу»,
положень Кодексу ГТС та обумовлюється такими чинниками:
- урахуванням даних про фактичні та прогнозні показники попиту і
пропозиції на послуги транспортування природного газу;
- можливими змінами обсягів видобутку, купівлі-продажу, постачання,
споживання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної
торгівлі природним газом);
- відповідністю ГТС потребам ринку природного газу та інтересам безпеки
постачання природного газу;
- стратегічними цілями АТ «Укртрансгаз» з надійного і безперебійного
надання послуг із транспортування природного газу, включаючи транзит
газу територією України, та промислово і екологічно безпечної та
ефективної роботи підприємства;
- планами розвитку ГТС таких сусідніх держав, як Польща, Словаччина,
Румунія, Молдова та Угорщина на найближчі 10 років;
- планом розвитку газосховищ АТ «Укртрансгаз» на найближчі 10 років;
- планами ремонтів, технічного обслуговування та технічного
діагностування, іншими плановими та програмними документами
підприємства, що мають технічний характер;
- поточним технічним станом ГТС.
Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» План розвитку
на наступні 10 років має також врахувати плани розвитку газосховищ,
газорозподільних систем та установки LNG (СПГ).
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2.1 Еволюція Українського та Європейського газових ринків
2.1.1 Інтеграція Українського ринку газу до загальноєвропейського

Рис. 2.1 Місце України на європейському ринку газу.
Відповідно до щорічного звіту Секретаріату Енергетичного Співтовариства
щодо рівня імплементації європейського законодавства та бізнес правил (Annual
Implementation Report) в країнах, які є договірними сторонами Енергетичного
Співтовариства за 2018 рік, рівень імплементації відповідно правової бази в
Україні становить 43%.
Таблиця 2.1 Імплементація в сфері газу згідно Annual Implementation Report
Індикатори
Відокремлення
ОГТСУ

Доступ третіх
сторін (до мережі)

Оцінка
транспозиції

Статус
імплементації

20
%

54%

Описання
Оператор ГТС та оператор
газосховищ (SSO) є не
відокремленими відповідно до
Третього
енергетичного
пакету. Режим DSO відповідає.
Доступ сторонніх сторін,
включаючи
тарифи
на
транспортування, зберігання
та розподіл, затверджені.
Однак
методологію
розподільних
тарифів
та
тарифи на зберігання та вхід /
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Індикатори

Оцінка
транспозиції

Оптовий ринок

Статус
імплементації

48
%

Ринок роздрібної
торгівлі

41
%

Взаємозв'язок

70
%

Описання
вихід
передачі
необхідно
оновити, щоб відобразити
фактично понесені витрати.
Оптовий ринок газу має свої
регульовані та нерегульовані
сегменти.
Близько
300
торговців були активними у
2017
році.
Зобов'язання
Нафтогазу щодо державних
послуг
не
відповідає
законодавству ЄС.
Всі клієнти формально мають
право, але фактично існують
певні правові обмеження для
непобутових споживачів. Ціни
для побутових споживачів
регулюються в Указі у
відповідній постанові КМУ.
Система передачі газу добре
взаємопов'язана з великою
потужністю на всіх кордонах
країни.
Існують
різні
протоколи комунікації та
співпраці з суміжними TSO,
які ще мають бути узгоджені з
Регламентом (ЄС) 2015/703.

Таблиця 2.2 Опис заходів проведених протягом 2019 року направлених на
підвищення рівня інтеграції.
Індикатори
Відокремлення
ОГТСУ

Доступ третіх
сторін (до мережі)

Оптовий ринок

Оцінка
транспозиції

Описання
Протягом 2019 року було здійснені всі необхідні
заходи для відокремлення ОГТСУ. Відповідно
починаючи з 01.01.2020 буде діяти незалежний
ОГТСУ.
Постановою НКРЕКП №1280 від 30.10.2018 та №580
від 22.04.2019 були внесені зміни до Методики
визначення та розрахунку тарифів на послуги
транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу на основі багаторічного стимулюючого
регулювання, які передбачають імплементацію
частини принципів розрахунку тарифів з TAR NC.
Також підготовлені нові пропозиції щодо повної
імплементації всіх положень TAR NC.
Формування ринку потребує сприяння у ліквідації
ринку PSO.
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Оцінка
транспозиції

Індикатори
Ринок роздрібної
торгівлі

Описання
Формування ринку потребує сприяння у ліквідації
ринку PSO.
ОГТСУ спільно з суміжними операторами заключили
Угоди про взаємодію по всіх точках міждержавного
з’єднання.

Взаємозв'язок

2.1.2 Оцінка перспектив еволюції ринків природного газу
Первинне споживання енергії
12.3%

18.4%

9.4%

1.1%
32.8%
4.4%
9.2%

Європа
1 586 м.т.н.е.

31.3%

Україна
89 м.т.н.е.

30.9%

10.1%

15.0%

25.1%
Природний газ

Нафта

Природний газ

Вугілля

Атомна електроенергія

Вугілля

Атомна електроенергія

Гідроелектроенергія

Відновлювальні джерела енергії

Гідроелектроенергія

Відновлювальні джерела енергії

Нафта

Рис. 2.2 Енергетичний баланс Європи
(без України та країн СНГ та з
Туреччиною) в 2029 році12

Рис. 2.3 Енергетичний баланс України в
2029 році

Згідно оцінок, енергетичний баланс Європи до 2029 року зазнає відчутних
змін, де значно посилять свої позиції відновлювальні джерела енергії (включаючи
біогаз, біометан, водень та інші сентентичні гази) та природний газ. В Україні
частка природного газу відповідно до «Енергетичної стратегії України до 2035»
року не зазнає значних змін проте значно зросте частка атомної енергетики та
відновлювальних джерел енергії.
Україна в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (Далі – Угода про асоціацію) взяла на себе
зобов’язання з розвитку альтернативних джерел енергії, а також забезпечити
надійну експлуатації АЕС – забезпечує додатковий контроль за експлуатацією
12

Дані: BP Energy review forecasts
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атомних реакторів зі сторони ЄС, який проводить чітку політика на скорочення
використання атомного палива. Також слід враховуючи, що значна частина
атомних реакторів досягне закінчення терміну експлуатації в другій половинні
2020-х, навіть з продовженим терміном експлуатації вони мають бути закриті
протягом 2030-х, виведення з експлуатації атомних ректорів та відсутність планів
щодо побудови нових (окрім двох запланованих на Хмельницькій АЕС). Це дає
підстави вважати, що частка атомної енергетики не зміниться або з високою
вірогідністю скоротиться тим самим сприяючи пошукам екологічних альтернатив
до яких відносять природний газ, біогаз, біометан, сонячні та вітрові
електростанції, тощо. Відповідно в Україні, як і в Європейських країнах значну
роль в первинному споживанні буде грати природний газ, біометан, водень, інші
синтетичні гази в тому числі і в електрогенерації.
Сценарії попиту та виробництва газу
Оператор газотранспортної системи проводив збір даних від учасників
енергетичного ринку України, щодо перспектив розвитку ринку електроенергії та
ринку природного газу на підставі якого було розроблено багаторічний прогноз
споживання природного газу системи передачі та розподілення газу складають
багаторічний прогноз споживання газу.
Оскільки Українські та Європейські ринки газу є пов’язаним і
взаємозалежними то Товариство розглядає попит на потужності в усіх точках
входу та виходу, в якості однієї системи транспортування без розподілу на транзит
та транспортування природного газу Споживачам України. Для оцінки попиту на
потужності були використанні багаторічні прогнози попиту на природний газ та
його джерела надходження вказані в TYNDP 2018 ENTSOG. Також керуючись
керівними принципами розробки сценаріїв TYNDP 2020 ENTSOG, Товариством
було розроблено локальні чотири сценарії споживання природного газу в Україні.
Сценарії ENTSOG детально описують електричне навантаження та
генерацію, а також попит та пропозицію на газ у рамках цілей ЄС та цін на
енергетичні продукти.
Сценарії ENTSOG:
- Національна тенденція (NT) – Даний сценарій полягає в тому, що
збирається найкраща доступна інформація від операторів газотранспортних
систем, яка відповідає досягненню узгоджених національних цілей на 2020 рік та
виконанню запропонованих ЄК на 2030 рік амбіцій на загальноєвропейській
основі.
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TSO мають безліч даних та інформації, що стосуються кожної країни TSO.
Дані, надані TSO, ґрунтуються на поточних короткострокових цілях до 2020 року,
а також середньострокових цілей встановлених до 2030 року в «пакеті Чистої
Енергії» та переговори щодо скорочення викидів, запропоновані державамичленами.
Даний сценарій дозволяє Операційним організаціям надавати інформацію
про досягнення цілей, але також фіксує розробки технологій або розвитку ринку,
що можуть бути додатковим до заходів, що застосовуються на рівні політики.
Після 2030 року національні тенденції, видно з наданих даних, стануть
основою для досягнення довгострокових цілей енергетики та декарбонізації ЄС.
- Децентралізована генерація (DG) – даний сценарій передбачає, перехід до
децентралізованого виробництва електроенергії. Згідно даного сценарію,
споживач енергії бере активну участь у енергетичному ринку та відіграє значну
роль з декарбонізації середовища. Споживач еволюціонує від простого споживача
енергії, до більш інтегрованої частини енергетичної системи, який здійснює
споживання енергії власного виробництва та її подачу або відбір до/з
регіональних енергетичних мереж в разі надлишку або дефіциту енергії – цей
захід забезпечує досягнення 95% зниження викидів парникових газів до 2050
року.
За цим сценарієм «розумні» технології та пристрої з використанням двох
видів палива, такі як гібридні теплові насоси, дозволяють споживачам перемикати
енергію залежно від ринкових умов. Електричні транспортні засоби активно
збільшують свою частку в першу чергу за рахунок використання PV-систем та
батарей, які широко використовуються в приватних/багатоквартирних будинках.
Ці зміни призводять до високого рівня гнучкості попиту та пропозиції.
Використання біометану значно зростає, у зв’язку з розвитком місцевих
біометанових установок.
- Глобальні амбіції (GA) – цей сценарій передбачає глобальні амбіції
суспільства, підкріплені відповідною політикою та прагненням країн активно
сприяти декарбонізації у всьому світі. Сценарій розглядає майбутнє, яке
передбачає економічний розвитком централізованих систем, економія масштабу
призводить до значного зниження витрат на нові технології, такі як вітрова
генерація на шельфі моря, та Power-to-X.
Гнучкість роботи та сезонні проблеми зберігання вирішуються із
застосуванням гідроресурсів та енергогазових установок, що також сприяє серед
інших рішень декарбонізації газової суміші.
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Для розроблення багаторічних прогнозів зі споживання та виробництва газу
(включаючи видобуток природного газу) в Україні ОГТСУ визначив чотири
сценарії, які представляють можливі коротко- та середньострокові сценарії. Ці
сценарії відображають різні зміни попиту на газ та його виробництво до 2030 року
побудовані на основних керівних принципах, розроблення сценаріїв ENTSOG.
Ці сценарії в першу чергу відображають різні підходи до оцінки споживання
газу в Україні, що гуртуються на різних економічних, соціальних, екологічних
сценаріях розвитку України. Також підчас оцінки сценаріїв, Товариство
використовувало «Енергетичну стратегію України до 2035 року» для
прогнозування розвитку енергетичного ринку в цілому та визначення ключових
тенденцій на ньому. Відповідно, ми розглядаємо чотири наступні сценарії:
• Блакитний сценарій – передбачає пришвидшення темпів економічного
зростання, встановлення жорсткого контролю за викидами СО2, других
«парникових газів» та інших шкідливих речовин, як вугільний пил тощо, активне
використання природного газу в промисловості за принципом газ-перед-вугіллям
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(GTC), компенсація частини генераційних потужностей виведених з експлуатації
газовими установками або модернізація старих генераційних потужностей, які
використовують вугілля на газові установки, активний перехід громадського та
приватного транспорту на газ.
• Фіолетовий сценарій – передбачає швидке економічне зростання, з
активним розвитком та впровадженням «Розумних» технологій та пристроїв, які
здатні використовувати два видів палива, гібридні теплові насоси, тощо.
Споживачі значно скорочують споживання природного газу за рахунок заходів із
енергозбереження та використання енергетичних ресурсів власної генерації,
відбувається перехід до децентралізації генерації електроенергії та тепла.
• Зелений сценарій – передбачає швидке економічне зростання, з активним
використанням відновлювальних джерел енергії, прийняття глобального рішення
про різке скорочення викидів «парникових газів», з експлуатації виведені всі
потужності атомних та вугільних електростанцій. Виведені з експлуатації
потужності будуть перекриватися в першу чергу за рахунок ВДЕ, а потім газовими
електростанціями, активно розвивається використання громадського та
приватного електро - та газового транспорту. Споживання покривається за
рахунок електроенергії та побутових теплогенераційних пристроїв.
• Сірий сценарій – передбачає середні та низькі темпи зростання економіки,
використання газу метану серед транспортних засобів має незначні темпи
зростання, газ використовується промисловістю та вугільними електростанціями
за принципом вугілля-перед-газом (CTG), у зв’язку з його нижчою вартістю.
Кожен сценарій будується на основі припущень щодо ключових показників,
таких як реалізація заходів з енергоефективності для кожної категорії споживачів
таких, як населення, генерація тепла та промисловість, еволюція частки газу в
загальному балансі первинного споживання енергії. Для кожного сценарію
ключові припущення відображаються в таблиці нижче.
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Таблиця 2.3 Імплементація в сфері газу згідно Annual Implementation Report
Блакитний

Фіолетовий

Зелений

Сірий

Впровадження заходів
з енергоефективності

↑
Середнє
↑
Середній
↘
Скорочення

Зміна споживання газу
промисловістю

↑
Значний рівень
зростання
↓
Значний рівень
скорочення
Національна
тенденція

↑↑
Високе
↑↑
Високий
↓
Значний рівень
скорочення
→
Стабільний
рівень
↓↓
Високий рівень
скорочення
Глобальна
амбіція

↗
Низьке
↗
Низький

Зміна споживання газу
домогосподарствами

↑↑
Високе
↑↑
Високий
↓↓
Високий рівень
скорочення

Сценарії
Економічне зростання

Зміна споживання газу
тепловою генерацією
Відповідний сценарій
ENTSOG

↘
Скорочення
↓
Значний рівень
скорочення
Децентралізована
генерація

↘
Скорочення
↘
Скорочення
↓
Значний рівень
скорочення

Прогноз динаміки споживання природного газу
Згідно сценаріїв ENTSOG на Європейському континенті прогнозується
зростання споживання природного газу протягом 2020 – 2025 рр. до 505,9 млрд
куб. м. Починаючи з 2025 року відбувається диверсифікація сценаріїв та
відповідних прогнозів за ними. Найбільші обсяги споживання прогнозуються за
сценарієм Сталого переходу, за яким прогнозується споживання в межах 495 –
505 млрд куб. м на рік. Найбільшого скорочення поживання природного газу до
2040 року відбудеться за сценарієм Глобальної екологічної дії до 393,8 млрд куб.
м. На 2029 рік єдиний сценарій який передбачає збереження та подальше
скорочення споживання природного газу є сценарій Децентралізованої
генерації.
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Рис. 2.4 Сценарії споживання природного газу в Європі за сценаріями ENTSOG в
2020 – 2040 рр.
Відповідно до представлених чотирьох сценаріїв споживання природного
газу в Україні, динаміка споживання природного газу коливається від 29,9 млрд
куб. м до 32,7 млрд куб. м в 2025 році та від 26,7 млрд куб. м до 31,8 млрд куб. м
в 2035 році. Найнижчого рівня споживання природного газу відбувається при
Фіолетовому сценарії. Найвищий рівень споживання прогнозується при
Блакитному сценарію.
Також прогнози щодо споживання природного газу корелюється з
інформацією щодо Планів розвитку газорозподільних підприємств – на час
розробки цього Плану інформацію про власні десятирічні плани розвитку надали
близько 30 газорозподільних підприємств. Переважна більшість не планує
розширення газорозподільних систем і газифікацію нових населених пунктів, а
для одиниць, що планують розвиток – АТ «Львівгаз», АТ «Житомиргаз» –
пропускної здатності існуючих МГ та ГРС цілком достатньо. Надані прогнозні
обсяги споживання газу також можуть бути забезпечені з достатнім запасом
існуючими потужностями ГТС. З достатньою вірогідністю можливо прийняти
для потреб цього Плану такий стан справ і для інших газорозподільних
підприємств.
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Рис. 2.5 Сценарії споживання природного газу в Україні на 2020 – 2035 рр.
1. Прогнози щодо споживання природного газу населенням.
Всі сценарії передбачають скорочення споживання газу населенням,
найбільш різке скорочення на 30,8% прогнозується згідно Фіолетового сценарію,
у зв’язку з тим, що побутові споживачі, які проживають в приватних будинках
активно переходять на використання домашні сонячних та вітрових
електростанцій, а також активно використовуються теплові насоси. Згідно інших
сценаріїв прогнозується наступне скорочення споживання газу: Сірого сценарію
на 13,7%, Зеленого сценарію на 22,0% та Блакитного сценарію на 14,0%.
2. Прогнози щодо споживання природного газу промисловістю та
електрогенерацією.
Відповідно до сценаріїв прогнозується різна динаміка споживання
природного газу промисловістю. Згідно Блакитного сценарію прогнозується
зростання споживання газу промисловістю на 21,5%, що пояснюється
компенсацію скорочення споживання ядерного палива, важких нафтопродуктів та
вугілля газом. За Зелений сценарієм також передбачається поступове зростання
споживання газу на 10,8%, що пояснюється більш інтенсивним використанням
відновлювальних джерел енергії в порівняні з Блакитним сценарієм. Згідно
інших сценаріїв прогнозується скорочення споживання газу промисловістю:
Сірого сценарію та Фіолетового сценарію на 12,0%.

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

81

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

3. Прогнози щодо споживання природного газу тепловою генерацією.
Теплова генерація є третьою серед найбільших категорій споживання газу,
проте на сьогоднішній день вона є дуже неефективною, у зв’язку зі значними
втратами тепла підчас виробництва тепла та особливо підчас його
транспортування та розподілу теплотрасами. При оцінці прогнозів підвищення
енергоефективності
ти
зниження
тепловтрат
тепловою
генерацією
використовувалася Енергетична стратегія України до 2035 року. Відповідно до
всіх сценаріїв прогнозується скорочення обсягів споживання газу даним
сегментом на 4 – 5%.
4. Прогнози щодо споживання природного газу іншими категоріями.
До даної категорії споживачів відносяться релігійні організації, бюджетні
організації, та інші. Відповідно розвиток даної категорії на пряму залежать від
впровадження заходів з енергоефективності, суспільної відповідальності щодо
екології (реалізація різних ініціатив щодо скорочення викидів «парникових газів»)
та темпів розвитку економіки України в цілому.
Відповідно до Блакитного сценарію передбачається зростання даної
категорії на 23,2%, що пояснюється активною заміною споживання твердого
палива на газ, який є більш екологічним. Згідно Зеленого сценарію споживання
природного газу зросте на 10,8%, Блакитним сценарієм на відміну від
попереднього активно запускаються вітрові та сонячні електростанції малої
потужності для задоволення потреб. Проте з метою гарантії надійності
теплопостачання та певних технологічних обмежень відновлювальної енергетики
активно використовуються і газ. Сірий та Фіолетовий сценарії передбачають
скорочення споживання за цією категорією протягом наступних 15 років на 10,4%.
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Рис. 2.6 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Блакитного сценарію на 2020 – 2035 рр.
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Рис. 2.7 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Блакитного сценарію в 2029 р.
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Рис. 2.8 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Зеленого сценарію на 2020 – 2035 рр.
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Рис. 2.9 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Зеленого сценарію в 2029 р.
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Рис. 2.10 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Сірого сценарію на 2020 – 2035 рр.
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Рис. 2.11 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Сірого сценарію в 2029 р.
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Рис. 2.12 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Фіолетового сценарію на 2020 – 2035 рр.
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Рис. 2.13 Сценарії споживання природного газу в Україні за категоріями згідно
Фіолетового сценарію в 2029 р.
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Прогнозована динаміка пікового споживання газу
Товариство несе відповідальність за надійну роботу газотранспортної
інфраструктури, яка є критичною інфраструктурою, що гарантує енергетичну
безпеку України та постачання природного газу всім категоріям споживачів. У
зв’язку з цим, газотранспортна інфраструктура повинна повністю задовольняти
збільшення обсягів споживання газу підчас різкого пікового похолодання до дуже
низьких температур, як це статистично відбувається з періодичністю раз на кожні
20 років. Відповідно ОГТСУ повинний забезпечувати розвиток газотранспортної
системи на рівні необхідному для забезпечення передачі визначених обсягів газу
за цих умов.
Оцінка пікового споживання з рівнем ризику 5%, проводиться для кожної
області України окремо, з використанням відповідної для даного регіону
мінімального значення температури, а також з оцінкою більшості точок виходу,
які знаходяться в даному регіоні. Даний підхід дає можливість для оператора
визначити «вузькі» місця газотранспортної системи та в подальшому визначити
комплекс необхідних заходів, для гарантування стабільної та надійної роботи
газотранспортної системи.
Розрахунок споживання природного газу при рівню ризику 5%
розраховується відповідно до методики вказаної в «An Introduction to Statistical
Modeling of Extreme Values» (Coles, 2001). А також побудови регресії споживання
газу за попередні періоди.
Пікове споживання природного газу за 2018 рік надано на рисунку нижче,
також на нижче наведених рисунках наведено прогнозовану динаміку пікового
споживання газу за зазначених умов в Україні в цілому протягом періоду з 2020
по 2035 р. та прогнозоване пікове споживання при рівні ризику 5% природного
газу в розрізі областей на 2020 рік.
Додатково інформуємо, що прогнози щодо пікового споживання при рівні
ризику 5% побудовані виключно на основі чотирьох сценаріїв, які зазначені в
даному Плані розвитку, та не враховують сукупність факторів, які на сьогодні є
невизначеними та невідомими і можуть призвести до різкої зміни споживання газу
в різних регіонах України.
Дані розрахунки враховують тільки споживання природного газу
безпосередньо споживачами, та не враховує ВТВ оператора газотранспортної
системи України та газовидобувних компаній.
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Рис. 2.14 Пікове споживання газу в Україні в 2018 р. по регіонах

Рис. 2.15 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5% на
2020 р. по регіонах
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Рис. 2.16 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5% за
сценаріями на 2020 - 2035 рр.
Відповідно, з метою коректного підходу до розроблення програми
реконструкції та розвитку газотранспортної системи, Товариство провело оцінку
пікового споживання при рівні ризику 5% для 2029 року за кожним із
розроблених сценаріїв.
За всіх сценаріїв найбільшим регіоном споживання природного газу є
Дніпропетровська область, а також Київська область, Харківська область та м.
Київ. Решта регіонів матимуть середній та низький рівень споживання
природного газу при пікових періодах.
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Рис. 2.17 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Блакитного сценарію в 2029 р. по регіонах

Рис. 2.18 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Блакитного сценарію в 2029 р. по основних точках виходу
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Рис. 2.19 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Зеленого сценарію в 2029 р. по регіонах

Рис. 2.20 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Зеленого сценарію в 2029 р. по основних точках виходу
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Рис. 2.21 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Сірого сценарію в 2029 р. по регіонах

Рис. 2.22 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Сірого сценарію в 2029 р. по основних точках виходу
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Рис. 2.23 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Фіолетового сценарію в 2029 р. по регіонах

Рис. 2.24 Прогнози пікового споживання газу в Україні при рівні ризику 5%
відповідно до Фіолетового сценарію в 2029 р. по основних точках виходу
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Прогнозована динаміка виробництва та імпорту газу
Основним регіоном видобутку природного газу в Європі є Північне море, де
видобуток природного газу здійснюється Норвегією, Великою Британією та
Нідерландами (родовище Гронінген). Проте більшість родовищ Європи є
виснаженими а нові малопродуктивні (орім Норвегії), у зв’язку з цим
прослідковується динаміка до скорочення видобутку і в наступні роки вони тільки
пришвидшиться. Проте певний приріст видобутку природного газу в 2024-2025
року дасть початок розробки родовищ природного газу біля берегів Кіпру. За
оцінкою Exxon Mobil, обсяги видобутку можуть становити 8-10 млрд куб. м на
рік.
В країнах Європи значної уваги приділяють розвитку виробництва біогазу а
також, акумуляції надлишкової електроенергії виробленої з відновлювальних
джерел енергії у формі газу метану (Power-two-Gas «P2G»). Відповідно до різних
сценаріїв в країнах ЄС прогнозується нарощування виробництва біометану до 20
– 50 млрд куб. м.

Рис. 2.25 Прогнози виробництва газу в ЄС на 2018 – 2040 рр. згідно даних
TYNDP 2018 ENTSOG.
Дефіцит власного видобутку та виробництва газу спонукає країни ЄС та
Європи його імпортувати з інших джерел. Відповідно дефіцит перекривається
газом з Норвегії, Лівії, Алжиру Росії та LNG. При формуванні прогнозів
надходження газу до країн ЄС та Європи до 2040 року було використано
максимальні сценарії надходження газу звід видобутку, виробництва біометану,
Норвегії, Лівії, Алжиру та Росії передбачені TYNDP 2018 ENTSOG.
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Згідно зазначених сценаріїв експорт природного газу з Росії до Європи буде
коливатися на рівні 180 – 210 млрд куб. м

Рис. 2.26 Прогнози споживання та джерела надходження газу до країн ЄС на
2020 – 2040 рр. згідно даних TYNDP 2018 ENTSOG.
Виробництво газу в Україні займає важливе місце та є одним з найбільш
стратегічно важливих елементів економіки України. Загалом можна відзначити
тенденцію щодо збільшення обсягів видобутку природного газу більшістю
компаній, та наявність відповідної державної політики по нарощуванню його
видобутку.
Прогнози щодо видобутку природного газу були розроблені на основі
інформації представленої частиною газовидобувних компаній щодо їхніх планів
та прогнозів з видобутку природного газу до 2035 року. Також сценарії видобутку
природного газу було опрацьовано спільно з Асоціацією газовидобувних
компаній України13.
Активний розвиток технологій пов’язаних з відновлювальними джерелами
енергії формує значний вплив на первинне виробництво енергії, що визначає
основні напрямки розвитку енергетичного ринку в цілому. Одним з основних
джерел первинної відновлювальної енергії є біогаз та похідна від його очистки
біометан, який є кінцевим продуктом виробництва.
За оцінками Біоенергетичної асоціації України14, в 2018 році виробництво
біогазу в Україні склало приблизно 65 млн куб. м в перерахунку на чистий метан.
У першому півріччі 2019 року біогазовий сектор зріс на 22% в порівнянні з
першим півріччям 2018 року. Таким чином, згідно прогнозів виробництво біогазу
в 2019 році може становити 75-80 млн куб. м.
13
14

http://agpu.org.ua
http://www.uabio.org
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За оцінками Біоенергетичної асоціації України загальний потенціал
виробництва біометану в Україні з відходів і побічних продуктів АПК, твердих і
рідких відходів комунального сектора, спеціально вирощених енергетичних
культур становить від 6 до 10 млрд куб. м.
В даний час основна частина біогазу використовується в Україні для
виробництва електроенергії. У перспективі можливо доведення біогазу до якості
природного газу з подальшою подачею в газорозподільчі мережі для
використання в якості моторного палива, а також для експорту в країни ЄС15.
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Рис. 2.27 Прогнози виробництва газу в Україні на 2020 – 2035 рр.
Згідно всіх прогнозів обсяги видобутку природного газу та виробництво
біометнану не буде повністю перекривати потреби України в газі відповідно
існуючий дефіцит буде перекриватися за рахунок імпорту. В залежності від
сценаріїв, потреба в імпортному газі буде становити від 9,0 млрд куб. м до 13,5
млрд куб. м. Відповідно Товариство повинно гарантувати наявність фізичних
потужностей на гарантованій основі, по кожному з основних напрямків імпорту.

Зазначена інформація стосовно біогазу та біометану, була надана Товариству Біоенергетичною асоціацією
України.
15
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Рис. 2.28 споживання та джерела надходження газу до України на 2020 – 2035
рр.
Прогнозована динаміка транзиту природного газу
Відповідно до підписаного 30.12.2019 року «Соглашения об оказании услуги
по организации транспортировки природного газа через территорию Украины
между ПАО «Газпром» (далі – Договір) и НАК «Нафтогаз Украины»,
передбачається транзит природного газу на рівні 65 – 40 млрд куб. м протягом
2020 – 2024 рр. Також Договором передбачено можливість його подальшої
пролонгації на 10 років.
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Рис. 2.29 Прогнозований обсяг транзиту природного газу відповідно до Договору
в млрд куб. м за період з 2020 – 2024 рр.
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2.2 Розвиток газотранспортної інфраструктури в Європі
Країни ЄС за підтримки Європейського Союзу, здійснюють активний
розвиток внутрішньої газотранспортної інфраструктури. Окрім будівництва
інфраструктурних об’єктів, які мають вплив на транспортування природного газу
в середні країни та між двома країнами, реалізуються ряд проектів, які матимуть
значний на весь європейський ринок природного газу та режими роботи
газотранспортної інфраструктури.

Рис. 2.30 Карта основних проектів що реалізуються в суміжних країнах, а також
проектів що можуть мати вплив на режими роботи ГТС України.
Один з проектів, що матимуть найбільший вплив на Європейський газовий
ринок є проект «Північна потік II», який спрямований на імпорт російського
газу через Балтійське море. Цей проект (довжина 1230 км, вартість 9 мільярдів

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

98

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

EUR) удвічі збільшить потужність Північного потоку, який було введено в
експлуатацію в 2012, з встановленою потужністю 55 млрд куб. м.
Нижче по течії, на території Німеччини планується здійснити будівництво
газопроводу Eugal, що буде перенаправляти потоки з «Північного потоку ІІ» до
Чехії, німецьких газопроводів Stegal та Megal. Також з метаю перенаправлення
потоків з Грусвальда (точка виходу на суходіл газопроводів «Північний потік» та
«Північний потік ІІ»), реалізуються програми зі збільшення пропускної
спроможності через газопровід NEl, завдяки будівництву трьох компресорних
станцій (Sülstorf, Steinbrink, Rehden)
На південному напрямку реалізовуються проекти «Турецький потік» та
ТАР. Газопровід TAP є продовженням веденого в експлуатацію у 2018 році
газопроводу TANAP (потужністю 16 млрд куб. м), який має забезпечити
подальший транзит азербайджанського газу з греко-турецького кордону до Італії
через території Греції та Албанії. Загальна потужність газопроводу ТАР становить
10 млрд куб. м.
Газопровід «Турецький потік» складається з двох ниток загальною
протяжністю 1100 км (з яких протяжність підводної частини становить 910 км,
вартість 7 мільярдів USD) та потужністю кожної 15,75 млрд куб. м. Перша нитка
Турецького потоку розрахована для потреб Туреччини друга для потреб Європи.
Забезпечення транспортування природного газу від Туреччини буде
здійснюватися через газотранспортну систему Болгарії та Сербський газопровід/
«Тесла». Відповідно до проведеної процедури «Оцінки ринкового попиту» було
визначено попит на рівні 15,6 млрд куб. м на вхід до Сербії та 9,7 млрд куб. м на
вихід до Угорщини.
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Рис. 2.31 Карта основних проектів що реалізуються в суміжних країнах, а також
проектів що можуть мати вплив на режими роботи ГТС України16.

16

https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
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2.3 Розвиток газотранспортної системи України
Підчас розроблення цього плану розвитку було визначені наступні сценарії:






Сірий сценарій споживання природного газу в Україні;
обсяги транзиту згідно «Соглашения об оказании услуги по организации
транспортировки природного газа через территорию Украины между
ПАО «Газпром» (далі – Договір) и НАК «Нафтогаз Украины»;
прогнозована динаміка пікового споживання газу відповідно до сірого
сценарію.
реалізації проектів «обхідних» газотранспортних маршрутів «Турецький
потік» в 2019 році та його європейської частини в кінці 2020 року, а також
«Північний потік ІІ» на початку 2023 року (з врахуванням поточної дії
санкцій проти даного газопроводу»).
2.3.1 Ринкова інтеграція

Проект «Транспортування природного газу в двох напрямках через ТрансБалканський трубопровід»
Транспортування природного газу в двох напрямках через
Транc-Балканський трубопровід
Статус проекту:
Статус проекту РМІ/РEСІ:
Код проекту ENTSOG:
Планова дата реалізація проекту:
Точка підключення:
ІР Орловка (Румунія)

Завершений (І-ІІ фази)/Обговорення доцільності
реалізації ІІІ фази
PECI для Української та Молдовської частини
TRA-N-1169
2019-2024 рр.

Країни учасники:
 Греція;
 Болгарія;
 Румунія;
 Молдова;
 Україна.
Стадії/Фази проекту:
І фаза – 1,5 млрд куб. м/рік
ІІ фаза – 5,0 млрд куб. м/рік
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Транспортування природного газу в двох напрямках через
Транc-Балканський трубопровід
ІІІ фаза – 20,0 млрд куб. м/рік
Дата введення в експлуатацію:
І фаза – 2020 рік
ІІ фаза – 2021 рік
ІІІ фаза – 2024 рік
Мета проекту:
 підвищення пропускної спроможності на вході до України на румунському кордоні;
 поглиблення інтеграції українського газового ринку до загальноєвропейського;
 підвищення безпеки постачання природного газу;
 розвиток Центральноєвропейського, Східноєвропейського та Балканського ринку
природного газу.
 створення фізичної можливості транспортування каспійського газу в напрямку України та
ЄС.
Опис проекту:
Проект може бути реалізований у межах розвитку газотранспортних систем країн
Балканського регіону до 2027 року, а також програми збільшення видобутку природного газу
в Румунії (видобутий газ також може бути протранспортований до ГТС України). З 2020 року
прогнозується повне припинення транзиту природного газу по даному напрямку, у зв’язку із
введенням в експлуатацію двох ниток газопроводу «Турецький потік» загальною
продуктивністю до 31,75 млрд куб. м/рік (96 млн куб. м/добу) та газопроводу TANAP
початковою продуктивністю 10 млрд куб. м/рік (30,8 млн куб. м/добу) на греко-турецькому
кордоні.
У зв’язку з цим, реалізація даного проекту зможе забезпечити завантаження ТрансБалканського трубопроводу за рахунок транспортування природного газу з Південного
напрямку до української ГТС та далі через неї до країн Центральної та Східної Європи, а
також і у зворотному напрямку.
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Транспортування природного газу в двох напрямках через
Транc-Балканський трубопровід

Рис. 2.32 Схема транспортування природного газу в реверсному напрямку через «Південний
напрямок»
Необхідні заходи направлені на реалізацію проекту:
Товариство спільно з АО «Молдовагаз» має можливість для технічного забезпечення
транспортування природного газу в реверсному напрямку через ГВС Орловка.
При цьому необхідно забезпечити:
 роботу в реверсному режимі ГВС Орловка, КС Орловка, ГВС Гребеники, та КС Березівка;
 угоду про взаємодію (ІА) між Товариство та оператором газотранспортної системи
Молдови, а також врегулювання юридичних питань з молдовською стороною
імплементації європейського енергетичного законодавства до відповідного національного
законодавства Молдови;
 проведення можливої реконструкції на КС Вулканешти та ГВС Каушани, які розташовані
на території Республіки Молдова, яке потребує залучення інвестицій зі сторони
молдавського оператора газотранспортної системи;
 проведення робіт з розбудови наявного Балканського газотранспортного коридору на
території Румунії і Болгарії, а також будівництво нової КС неподалік від точки
міждержавного з’єднання Ісакча, яка зможе забезпечити надійну подачу природного газу
до ГТС України.
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Проект «Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектора УкраїнаРумунія
Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектора Україна-Румунія:
Статус проекту:
Статус проекту РМІ/РEСІ:
Код проекту ENTSOG:
Планова дата реалізація проекту:
Точка підключення:
ІР Сірет/Хотин

на стадії планування
TRA-N-502
2022-2024 рр.

Країни учасники:
 Україна;
 Румунія.
Пропускна потужність:
Румунія → Україна – 5,1 млн куб. м/доба
Україна → Румунія – 7,7 млн куб. м/доба
Мета проекту:
 підвищення рівня енергетичної безпеки України;
 забезпечення диверсифікації джерел постачання природнього газу до України;
 інтеграції ринку природного газу України до ринку Енергетичного Співтовариства та
забезпечення технічної можливості прийому газу зі сторони Румунії;
 покращення можливості зберігання європейського (і не тільки) газу в підземних сховищах
газу України.
Опис проекту:
 діаметр газопроводу – DN 700;
 довжина – 25-30 км;
 тиск максимальний робочий – 5,4 МПа;
 потужність – (встановлюється за результатами процедури «open season»), орієнтовно 2-3
млрд куб. м/рік;
 точка приєднання до ГТС України – МГ «Ананьїв-Чернівці-Богородчани» в районі КС
«Хотин» (Богородчанське ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз»);
 точка перетину державного кордону (потребує уточнення) – в районі населеного пункту
– с. Негринці Новоселицького району Чернівецької області (Україна) та повіт Сучава
(Румунія).
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Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектора Україна-Румунія:

Рис. 2.33 Схема розташування газопроводу
Примітки:
Проект будівництва є інвестиційним проектом і потребує оцінки наявності попиту з
боку замовників послуг транспортування у зазначеному напрямку та проведення процедури
«open season». За результатами проведеної процедури («open season»), необхідно підготовити
техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) та сформувати паспорт інвестиційного проекту,
який повинен відповідати вимогам Інвестиційної політики Групи Нафтогаз.
Відповідно до Інвестиційної політики Групи Нафтогаз виділення коштів на
інвестиційний проект можливе тільки після вкладення даних витрат до затвердженого
Портфелю інвестиційних проектів та Інвестиційного плану
В рамках плану розвитку національної газотранспортної системи Румунії (передбаченої
в TYNDP 2018-202717) реалізація даного проекту планується протягом 2022-2024 рр. із
веденням в експлуатацію в 2025 році. Реалізація даного проекту зумовлена необхідністю
завершення процесу модернізації румунської ГТС та створення технічних можливостей
забезпечення реверсного постачання природного газу до України, так і початком
промислового видобування газу на румунській частині континентального шельфу Чорного
моря.
Проте варто відзначити, що оцінка доцільності реалізації даного проекту в рамках
реалізації проекту «Транспортування природного газу в двох напрямках через ТрансБалканський трубопровід» не проводилася, відповідно остаточне рішення щодо реалізації
даного проекту може бути прийняте виключно після проведення даної оцінки.

17

https://www.transgaz.ro/sites/default/files/PDSNT%20%202018%20-%202027%20FINAL%2014.03.2018.pdf

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

105

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

Проект «Забезпечення гарантованої потужності в напрямку України з
Угорщини»
Проект забезпечення гарантованої потужності в напрямку України з Угорщини
Статус проекту:
Статус проекту РМІ/РEСІ:

завершений (українська частина)/ без остаточного
інвестиційного рішення (угорська частина)
в 2016 році – ведено в експлуатацію українську
частину проекту;
проект має бути введений в експлуатацію через 2
роки після прийняття остаточного інвестиційного
рішення (FID) – угорська частина проекту.

Код проекту ENTSOG:
2022-2024 рр.
Планова дата реалізація проекту:
Країна підключення:
Угорщина
Пропускна спроможність в точці входу (до України):
максимальна потужність до 19,5 млн куб. м /добу
Мета проекту:
 підвищити рівень інтеграції газотранспортної системи України до загальноєвропейської;
 покращити доступ для європейських енергетичних компаній до підземних газосховищ
України;
 забезпечення можливості фізичного транспортування природного газу з Австрії (CEGH)
через територію Угорщини до України;
 отримання доступу до Адріатичного газового коридору (до LNG-терміналу Крк,
Хорватія);
 підвищення рівня безпеки поставок природного газу до України у випадку припинення
транзиту;
 розвиток безпеки та диверсифікації постачання природного газу
 підвищення надійності надання послуг транспортування природного газу в точці
міждержавного з’єднання «Берегдароц».
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Проект забезпечення гарантованої потужності в напрямку України з Угорщини
Рис. 2.34 Схема маршрутів транспортування природного газу в рамках реалізації проекту
«забезпечення гарантованої потужності в напрямку України з Угорщини»
Зміст проекту:
В рамках реалізації української частини проекту було здійснено:
 будівництво газопроводу – перемички Ду 700 між лінійною частиною магістрального
газопроводу Ду 1400 «Союз» і магістрального газопроводу відводу Ду 800;
 проведення вибіркового ремонт магістрального газопроводу відводу Ду 800 до ГВС
Берегово.
Зв'язок з іншими проектами:
Угорська частина проекту передбачає:
 реконструкцію:
o напрямку транспортування Városföld – Hajdúszoboszló;
o напрямку транспортування Zsámbok – Nemesbikk;
o газопроводу DN1400 - PN75 з України;
o газопроводу DN800 – PN63 з України.
 установка з'єднувальних трубопроводів і клапанів на компресорних станціях «Nemesbikk»
та «Hajdúszoboszló»;
 установка Фільтру - для вимірювання і контролю станції állomás
 установку з’єднувальних трубопроводів і клапанів на КС «Beregdaróc»
 установку клапанів регулювального клапана на КС «Városföld».
Примітки:
Необхідні роботи зі сторони Угорщини не були проведенні у зв’язку зі складнощами
залучення необхідного фінансування. За заявою FGSZ LTD проект з їхньої сторони буде
реалізований протягом двох років з моменту прийняття остаточного фінансового рішення по
даному проекту. На сьогоднішній день остаточне фінансове рішення не було прийнято.
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Перспективний проект «Український LNG»
Підключення терміналу LNG до ГТС України:
на стадії планування
Статус проекту:
Статус проекту РМІ/РEСІ:
Код проекту ENTSOG:
Планова дата реалізації проекту:
Пропускна здатність в точці входу (до України):
3,0 – 5,0 млрд куб. м
Мета проекту:
 підвищення безпеки постачання природного газу
 диверсифікація постачань
 розвиток ринку газових палив в Україні
Опис проекту:
Підключення LNG-терміналу до ГТС України може бути здійснено згідно з ЗУ «Про
ринок природного газу» та чинним Кодексом газотранспортної системи.
Товариство в межах своєї компетенції розробляло і вже надавало технічні умови на
приєднання LNG-терміналу (для наземного і плавучого терміналу) до
ГТС
АТ «Укртрансгаз» для проектів Державного підприємства «Національний LNG – термінал»
та ТзОВ «ПЕРШИЙ ГАЗОВИЙ ТЕРМІНАЛ» (приватна компанія). В подальшому жодна зі
сторін не зверталася до Товариство щодо надання уточнених роз’яснень чи з пропозицією
підключення LNG – терміналу. На сьогоднішній день дозволу на підключення не має жодна
з компаній.
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2.3.2 Ефективність

Впровадження SCADA
SCADA
Статус проекту:
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:

Без остаточного інвестиційного рішення
2020-2022

Забезпечення оперативного контролю, аналізу, прогнозування та планування технологічних
процесів на об’єктах ОГТСУ в режимі реального часу, автоматизації збору інформації та
впровадження розрахунково-аналітичного продукту в підтримку диспетчерських задач,
існує необхідність в створенні інтегрованого програмного комплексу, який складався би з
модулів базового програмного забезпечення для комплексного управління
газотранспортною системою та підтримкою бізнес-процесів комерційної диспетчеризації.
Основні функції інтегрованого програмного комплексу:
 Управління та моніторинг роботи газотранспортної системи
 Планування роботи
 Моделювання та прогнозування процесів транспорту
 Балансування системи
 Обмін інформацією
 Інтеграція з автоматичними системами управління виробництвом, ERP, т.ін.
 Аналіз інформації, статистика та звітність
Опис проекту/продукту:
Потрібно забезпечити компонування інтегрованого програмного комплексу складом
необхідних програмних модулів, що тісно взаємодіють між собою:
 Основний модуль (базовий рівень функціональності) - система моніторингу , збору
даних та управління - SCADA- система, яка має стати платформою для інтеграції
різноманітних програмних модулів, що дозволяють гнучко підібрати той набір
функціональності який дозволить виконувати всі необхідні виробничі вимоги.
Основним завданням модуля має бути ефективний моніторинг і керування
технологічними процесами транспорту та зберігання газу. Технологічні процеси
пов’язані з великою кількістю обмежень : вони повинні управлятись безпечно,
безперервно, економічно ефективно та у відповідності з умовами завдань
транспортування. Саме ці обмеження визначають функціональні вимоги на збір
інформації, вплив на процес, обробку даних та людино-машинну взаємодію. Модуль
повинен являти собою засновану на стандартах , модульну , мережеву систему
управління для моніторингу та управління ГТС, повністю орієнтовану на виконання
вимог диспетчерського управління.
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SCADA
Окрім основного функціонального модуля, програмний комплекс необхідно
укомплектувати низкою важливих в підтримці диспетчерських задач та інтегрованих в
систему програмних блоків.
 Необхідні програмні модулі та їх функціональність:
o Планування та балансування поставок природного газу , комерційний диспетчинг
транспорту і поставок газу:
 Управління номінаціями (заявками);
 Перевірка виконання заявок;
 Ручне и автоматичне планування;
 Фізичне та контрактне балансування газотранспортної системи для різних відрізків
часу;
 Контроль за виконанням договорів та заявок;
 Прогноз споживання газу для будь-якого часового проміжку (день, місяць, рік) для
будь-якого споживача з врахуванням договорів та інших особливостей;
 Ведення обліку договірних обсягів зберігання для фізичних і «віртуальних»
газосховищ.
o Моделювання газотранспортної системи в реальному часі;
o Підтримка обміном бізнес-повідомленнями в системі;
o Підтримка інформаційного
диспетчерської;

обміну

та

надання

інформації

поза

рамками

o Збір та обробка інформації від вузлів обліку газу (ГВС, ГРС)
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Реконструкція КС Бар
Реконструкція КС Бар
Статус проекту:
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:

Прийняте остаточне інвестиційне рішення/іде
будівництво
2018-2020

Забезпечення надійності, підвищення економічності та ефективності роботи КС «Бар» в
системі МГ «Союз» з метою гарантування надійного транспортування природного газу в
обох напрямках зі сходу на захід та із заходу на схід, а також заміна застарілих ГПА (ГТК10І), які повністю вичерпали свій робочий ресурс.
Опис проекту/продукту:
Проектом передбачена реконструкція газоперекачувальних агрегатів ГТК-10І
ст.№1,2 потужністю 10 МВт з заміною на газоперекачувальні агрегати PGT-25-DLE
потужністю 25МВт, газоперекачувальні агрегати ГТК-10І ст.№3,4 в резерві, вивід з
експлуатації газоперекачувальних агрегатів ГТК-10І ст.№5,6,7. Тиск на вході КС – 53
кгс/см2, тиск на виході КС – 75 кгс/см2, об’ємна продуктивність КС – 85 млн. м3/добу.
Передбачена 1 черга будівництва.

Рис. 2.35 Карта розташування КС Бар

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

111

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

Реконструкція КС Диканька
Реконструкція КС Диканька
Статус проекту:
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:

Без остаточного інвестиційного рішення
2020-2023

Існуюче обладнання має значний знос, яке експлуатується вже 20 років.
Газоперекачувальні агрегати ГПА Ц-6,3С відпрацювали початково призначений заводський
моторесурс 100 тис. годин. ГТД-ДТ71П3 більшість відпрацювали призначений ресурс 60
тис. годин. Термін експлуатації неодноразово продовжувався на основі проведення
відповідних планових робіт, проте робочий ресурс навіть з цими роботами є значно
вичерпаним, що зменшує надійність роботи КС в цілому. САК ГПА 1999р.в. фізично та
морально застаріла (її термін експлуатації становить 12 років).

Рис. 2.36 Карта розташування КС Диканька
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Реконструкція КС Бердичів
Реконструкція КС Бердичів
Статус проекту:
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:

Без остаточного інвестиційного рішення
2020-2023

Необхідність реконструкції КС «Бердичів» визначається назрілою потребою
підвищення безпеки транспортування газу та значного покращення економічних показників
транспортування.
Технологічне обладнання експлуатується вже понад 40 років, найменший термін
експлуатації обладнання складає понад 25 років Газоперекачувальні агрегати ГТК-10
відпрацювали початково призначений заводський моторесурс 100 000 мотогодин.
Виконуються роботи з продовження їх моторесурсу. Фактичний ККД ГПА ГТК-10 складає
близько 28%, що значно менше ККД сучасних агрегатів.
За результатами проекту очікується значне підвищення ефективності роботи ГПА.
Зниження витрати паливного газу, зменшення витрат на проведення ремонту ГПА, значне
покращення екологічних показників.

Рис. 2.37 Карта розташування КС Бердичів

ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" 2020 – 2029

113

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

Реконструкція КС Богородчани-1 («Союз»)
Реконструкція КС Богородчани-1 («Союз»)
Статус проекту:
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:

Без остаточного інвестиційного рішення
2020-2023

Відображена робота КС при «0» транзиті, в т.ч. в аверсному і реверсному напрямках.
Підвищення надійності, ефективності роботи ГПА та покращення їх екологічних показників.
Зниження витрати паливного газу, зменшення витрат на проведення ремонту ГПА,
основного та допоміжного обладнання КС

Рис. 2.38 Карта розташування КС Богородчани-1
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Реконструкція КС Олександрівка
Реконструкція КС Олександрівка
Статус проекту:
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:

Без остаточного інвестиційного рішення
2020-2023

Забезпечення надійної та ефективної роботи КС Олександрівка, що викликано значним
зносом обладнання, яке експлуатується вже понад 40 років. Газоперекачувальні агрегати
ГТК - 10І відпрацювати початково призначений заводський моторесурс 100 тис. мотогодин.
Термін експлуатації неодноразово продовжувався на основі проведення відповідних
планових робіт, проте робочий ресурс навіть з цими роботами є значно вичерпаним, що
зменшує надійність роботи КС. Фактичний ККД приводу ГПА ГТК-101 складає близько 2526%, що значно менше ККД сучасних агрегатів. Враховуючи те, що більшість запасних
частин та вузлів ГПА іноземного виробництва проведення ремонтів та ТО обладнання
потребує значних капіталовкладень. САК компресорної станції 1978 р.в. фізично та
морально застаріла (зазвичай її термін експлуатації становить 10 років), крім того на деяких
ГПА термін корисного використання САК ГПА добігає кінця у 2018-2022 рр.

Рис. 2.39 Карта розташування КС Олександрівка
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2.3.3 Гарантія безпеки поставок

Реконструкція газопроводу Шебелинка-Слов'янськ
Реконструкція газопроводу Шебелинка-Слов’янськ (зміна Ду 700 на Ду 500, км 1,1-68,0;
довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області.
Ділянки УТ-5 (км 55,1-км 68,6)»
Розроблено ТЕО
Статус проекту:
2020-2022
Планова дата реалізація проекту:
Мета проекту:
Магістральний газопровід Шебелинка – Слов’янськ Ду700 побудований у 1969 р. із
нерівнопрохідними кранами, гумово-бітумною ізоляцією. За час експлуатації ізоляційне
покриття втратило свої діелектричні властивості та має значну кількість візуальних
дефектів. Метал трубопроводу ( в місцях шурфування) має наліт іржі, наявні каверни.
Результати обстежень газопроводу свідчать про розвиток процесів старіння
ізоляційного покриття з погіршенням його фізико-хімічних властивостей, що призводить до
корозії тіла труби. В результаті незадовільного стану ізоляційного покриття більшість УКЗ
належним чином не забезпечують наявність захисного потенціалу на трасі газопроводу.
На ділянках УТ-3 (км 26.1 – км 39,9) та УТ-4 (км 39,9 – км 55,1) МГ Шебелинка –
Слов’янськ продовжуються роботи по заміні труби Ду 700 на Ду 500, а роботи по ділянкам
УТ-1 (км 1,1 – км 13,6) та УТ-2 (км 13,6 – км 26,1) на сьогоднішній день вже завершені.
Для забезпечення безпечної експлуатації газопроводу, недопущення порушення
газопостачання споживачів донецької області і сходу Харківської області необхідно
виконати реконструкцію газопроводу на ділянці км 55.1 – км 68,6 із заміною труб Ду 700 на
Ду 500 з робочим тиском PN55 та заміною запірної арматури.
Опис проекту/продукту:
Проектом забезпечується:
 Заміна труби Ду 700 газопроводу Шебелинка – Слов’янськ на трубу Ду 500 з
заводською ізоляцією шляхом прокладки паралельно існуючій трасі в
односторонньому технічному коридорі;
 Монтаж лінійного кранового вузла Ду 500 з двосторонньою продувкою;
 Послідуюче підключення газопроводу Ду 500 в початковій точці до ділянки УТ-4
Ду 500, а в кінцевій точці до існуючого газопроводу Ду 700;
 Підключення газопроводу-відводу з крановим вузлом Ду 100 (з односторонньою
продувкою) до ГРС Барвінкове.
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Реконструкція газопроводу Шебелинка-Слов’янськ (зміна Ду 700 на Ду 500, км 1,1-68,0;
довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області.
Ділянки УТ-5 (км 55,1-км 68,6)»
 Підключення двох газопроводів – відводів з крановими вузлами Ду 200 (з
односторонньою продувкою) до ГРС Ізюм.
 Демонтування існуючого газопроводу ДУ 700 після прийняття в експлуатацію
ділянки Ду 500.

Рис. 2.40 Карта розташування газопроводів та реалізації проекту
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Додатки
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Додаток 1.

Узагальнений технічний стан об’єктів газових мереж Оператора газотранспортної системи
Товариства

Таблиця 0.1. Узагальнений технічний стан об'єктів газових мереж Оператора газотранспортної системи
Товариства

№
з/п

Назва обладнання

Одиниці
виміру

1

2

3

Технічний
стан на
початок
прогнозного
періоду

Обсяги
запланованих
робіт на 2020
рік, тис. грн
без ПДВ

Обсяги
запланованих
робіт на 20212022 рр., тис.
грн без ПДВ

Обсяги
запланованих
робіт на 20232029 рр., тис.
грн без ПДВ

4
33 190
5 969
12 023
15 198
33 190
31 938
255
791
206
1 390
1 328
61
1
57
24
11

5
207 959
1 519
34 439
172 001
207 960
188 070
19 556
333
15 760
15 760
663 941
435 787
119

6
824 692
405 811
418 881
824 692
579 734
132 083
112 875
2 020 061
2 013 561
6 500
15 228 393
14 851 673

7
1 254 386
60 000
126 882
1 067 504
1 254 386
1 254 386
3 816 354
3 800 854
15 500
4 040 260
3 368 421

Газопроводи
у т. ч. з терміном експлуатації
1
до 25 років
км
від 25 до 40 років
понад 40 років
Газопроводи
у задовільному стані
2
підлягає реконструкції
км
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні
ГРС
у задовільному стані
3
підлягає реконструкції
од.
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні
Компресорні станції
4
у задовільному стані
од.
підлягає реконструкції
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Прогнозний
технічний
стан на кінець
прогнозного
періоду з
урахуванням
обсягів
запланованих
робіт
8
33 190
1 179
6 204
25 807
33 190
33 190
1 390
1 390
57
57
-

Затверджено Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 №619

№
з/п

1

5

6

7

Назва обладнання

2
підлягає капітальному ремонту обладнання
підлягає повній заміні обладнання
Відключаючі пристрої
у задовільному стані
підлягає реконструкції
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні
Протикорозійний захист газопроводів
Захищеність газопроводів, %
усього,
Довжина газопроводу, де не забезпечено
мінімально необхідний захисний потенціал
на газопроводі згідно з ДСТУ
Будови виробничого призначення
у задовільному стані
підлягає реконструкції
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні

Одиниці
виміру

Технічний
стан на
початок
прогнозного
періоду

Обсяги
запланованих
робіт на 2020
рік, тис. грн
без ПДВ

Обсяги
запланованих
робіт на 20212022 рр., тис.
грн без ПДВ

Обсяги
запланованих
робіт на 20232029 рр., тис.
грн без ПДВ

4
7
15
33 190
100%
33 190
-

5
18 710
209 444
748
-

6
104 098
272 622
-

7
671 839
-

Прогнозний
технічний
стан на кінець
прогнозного
періоду з
урахуванням
обсягів
запланованих
робіт
8
0
33 190
100%
33 190
-

1865
1847
10
8

25 368
25 368

107 354
21 658
85 696

93 666
32 333
61 333

1865
1865
-

3

од.

%
км
км

од.
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Додаток 2.

Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів,
виконаних на колісних шасі

Таблиця 0.2. Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних
на колісних шасі
№
з/п

1

Назва показника

2
Загальна кількість
колісної техніки, з них:

5

6

од.

2 647
100

од.

765

851

од.
%
од.
%
од.
%

765
100

851
100

Легкові автомобілі, з
них:

од.

421

484

у задовільному стані

од.
%

421
100

484
100

потребують капітального
ремонту

Вантажні автомобілі, з
них:
у задовільному стані
потребують капітального
ремонту
підлягають списанню

3

(базовий період -1)
2018 рік

2449
100

підлягають списанню

2

3

(базовий період-2)
2017 рік

(прогнозний період) з
(базовий період)
урахуванням обсягів
2019 рік
запланованих робіт,
2020 рік
7
8
2 449
2 647

од.
%
од.
%
од.
%

у задовільному стані
1

Одиниця
виміру
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№
з/п

1

Назва показника

2
потребують капітального
ремонту
підлягають списанню
Автобуси, з них:
у задовільному стані

4

потребують капітального
ремонту
підлягають списанню
Мікроавтобуси, з них:
у задовільному стані

5

потребують капітального
ремонту
підлягають списанню
Автокрани, з них:
у задовільному стані

6

потребують капітального
ремонту
підлягають списанню

Одиниця
виміру

3
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%

(базовий період-2)
2017 рік

(базовий період -1)
2018 рік

(базовий період)
2019 рік

5

6

7

Трактори та будівельна
од.
техніка, з них:
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(прогнозний період) з
урахуванням обсягів
запланованих робіт,
2020 рік
8

193
193
100

213
213
100

90
90
100

90
90
100

109
109
100

109
109
100

308

322
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№
з/п

Назва показника

1

2
у задовільному стані
потребують капітального
ремонту
підлягають списанню
Інші види колісної
техніки (спеціальні
автомобілі), з них:

8

у задовільному стані
потребують капітального
ремонту
підлягають списанню

Одиниця
виміру

3
од.
%
од.
%
од.
%

(прогнозний період) з
урахуванням обсягів
запланованих робіт,
2020 рік
8
308
322
100
100

(базовий період-2)
2017 рік

(базовий період -1)
2018 рік

(базовий період)
2019 рік

5

6

7

563

578

563
100

578
100

од.
од.
%
од.
%
од.
%
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Додаток 3.

Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики

Таблиця 0.3. Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики
Показник на кінець року
№ з/п

1

Назва показника

2
Прилади діагностики та контролю, з них:
у задовільному стані

1

потребують капітального ремонту
підлягають списанню
Газоаналізатори, з них:
у задовільному стані

2

потребують капітального ремонту
підлягають списанню
Трасошукачі, з них:
у задовільному стані

3

потребують капітального ремонту
підлягають списанню

4

Дефектоскоп, з них:
у задовільному стані

Одиниця
виміру

3
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
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(базовий період-2) 2017
рік

(базовий період-1) 2018
рік

4

5

124

(базовий період) 2019 рік

(прогнозний період) з
урахуванням обсягів
запланованих робіт, 2020
рік

6
4 361
3961
90.8
213
4.9
187
4.3
1990
1824
91.7
57
2.9
109
5.5
207
149
72.0
18
8.7
40
19.3
119
107
89.9

7
4 897
4624
94.4
154
3.1
119
2.4
2003
1883
94.0
72
3.6
48
2.4
257
220
85.6
14
5.4
23
8.9
131
122
93.1
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Показник на кінець року
Назва показника

№ з/п

1

2
потребують капітального ремонту
підлягають списанню
Осцилограф, з них:
у задовільному стані

5

потребують капітального ремонту
підлягають списанню
Віброметр, з них:
у задовільному стані

6

потребують капітального ремонту
підлягають списанню
Інші прилади, з них:
у задовільному стані

7

потребують капітального ремонту
підлягають списанню

Одиниця
виміру

3
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
од.
од.
%
од.
%
од.
%
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(базовий період-2) 2017
рік

(базовий період-1) 2018
рік

4

5
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(базовий період) 2019 рік

(прогнозний період) з
урахуванням обсягів
запланованих робіт, 2020
рік

6
10
8.4
2
1.7
103
94
91.3
8
7.8
1
1.0
30
27
90.0
2
6.7
1
3.3
1 912
1760
92.1
118
6.2
34
1.8

7
8
6.1
1
0.8
104
93
89.4
9
8.7
2
1.9
49
46
93.9
2
4.1
1
2.0
2 353
2260
96.0
49
2.1
44
1.9
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Додаток 4.

Узагальнений стан комп'ютерної техніки

Таблиця 0.4. Узагальнений стан комп'ютерної техніки
Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду
Група за роком випуску

Кількість, од.

%

Комп'ютери (базовий період-3) року випуску до 2015 року18

4 000

70,6

Комп'ютери (базовий період-2) року випуску 2016 рік

250

4,4

Комп'ютери (базовий період-1) року випуску 2017 рік

1 391

24,5

Комп'ютери (базовий період) року випуску 2018 рік

30

0,5

5 671

100

Усього

Вся комп’ютерна техніка по даному розділу були вироблена до 2012 року, за період з 2012 р. по 2016 рр. АТ «Укртрансгаз» не здійснював закупівлі комп’ютерної
техніки відповідно більшість переданого від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України» відповідне обладнання має термін експлуатації понад 8 років.
18
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