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Аналіз ціноутворення, уведеного в дію постановою Кабінету міністрів 
України  від 24 січня 2020 р. № 17 

Вжито таких скорочень: 
ВТП – віртуальний торговельний пункт 
ГТО – газотранспортний оператор 
ГТС – газотранспортна система 
ЄЦБ – Європейський центральний банк 
ТКМ - тисяча кубічних метрів  
ЦСЄ – Центральна і Східна Європа 

Якщо окремо не зазначено інакше, під кубічними метрами розуміються стандартні кубічні 
метри, об‘єм яких вимірюється при температурі 200С та тиску 101,325 кПа. При 
перетвореннях енергетичних одиниць, у всіх випадках використовується середнє значення  
вищої теплоти згоряння російського експортного газу, який отримується Україною по реверсу 
зі Словаччини, за даними ГТО Eustream.  
Для валютних перетворень вжито курс ЄЦБ,  а для країн,  які не входять до Єврозони,  
включаючи Україну, - обмінні курси, що встановлюють їхні центральні банки. 
 Для розрахунків використано середній курс грн. за період 1-22 січня 2020 р.: дол. США/грн. = 
23,9267; євро/грн. = 26,6363; євро/чеська крона = 25,22. 

ЗМІСТ 
І. Ціновий аналіз розрахунку «Нафтогазу» 

1.1. Розрахована ціна в Україні нами і «Нафтогазом» 
1.2 Транспортні розрахунки 

Німеччина/Open Grid Europe - оператор зони NCG 
Австрія 
Словаччина 
Маршрут через Чехію 
Україна 

ІІ. Системні хиби 
2.1 Неадекватність імпортного паритету для країни із значним власним видобуванням  
2.2 Українські компанії купляють газ не у Німеччині ні, тим більше, не в Нідерландах 
2.4 Для чого два хаби? 

ІІІ. Не врегульовано постановою №17/2020 («віддано на відкуп» «Нафтогазу») 
3.1. Валютні перетворення 
3.2. Вища теплота згоряння 

ІV. Проблемні положення постанови №17/2020 
4.1 Спот, а не наступного місяця 
4.2 Остання ціна дня торгів 

І. Ціновий аналіз розрахунку «Нафтогазу» 
(розрахунок на січень 2020 року) 

1.1. Розрахована ціна ПСО нами і «Нафтогазом» 

Наші розрахунки ціни ПСО, виходячи з імпортного паритету з TTF/NCG, показали перевищення розрахованої 
«Нафтогазом» ціни на 200-400 грн./ткм.  

Таблиця 1.1. – Результуюча ціна в Україні 

Етап 
Наш розрахунок Розрахунок 

«Нафтогазу» Енергетичні одиниці  
без/з платою за доступ 

Без плати в Австрії  
за підключення, грн 

З платою в Австрії з 
підключенням, грн. 

TTF 11,5569 Євро/МВт-год 3263 3263 11,62 
TTF - NCG 0,4965 Євро/МВт-год 140 140 0,49 Євро/МВт-год 

NCG до Австрії 0,59 Євро/МВт-год 163 163 
3,20 

Євро/МВт-год 
Австрія 0,28/1,09 Євро/МВт-год 78  308  

Словаччина 1,12 Євро/МВт-год 316 311 
Разом NCG-кордон України 2,55/2,8   

Україна 7,79 дол. США/ткм  
(4,45х1,75) 186 186 189 грн/ткм 

Разом: - 4146 4371 4562,96 
Маржа 1,917% - 79 84 87,47 грн/ткм 

Всього - 4225 4455 4650,43 грн/ткм 
Перевищення ціни «Нафтогазу» +425 грн/10% +195 грн./4,4%  

Таблиця 1.1а – Розрахунок ціни ПСО, виходячи з маршруту через Чехію 
грн./ткм  

TTF TTF - NCG NCG до Чехії Чехія Словаччина Україна Маржа 1,917% Всього Перевищення ціни «Нафтогазу» 
3263 140 163 160 315 186 81 4308 +341 грн./8% 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/EF45F7CD574C25C8C22584FD005169DA?OpenDocument&year=2020&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&


© ТОВ «Нафтогазбудінформатика» 2020                                                                                                                              2 

Таким чином, додаткова (несанкційована) маржа перевищує регламентовану в понад 4 рази.  
1.2 Транспортні розрахунки 

Для оцінки рівня транспортних тарифів на маршрутах доставки природного газу із Західної Європи в Україну 
нижче наведено відповідні результати дослідження Eustream. 

Таблиця 1.2 – Мінімальні і максимальні ставки ГТО (Eustream)  

ГТО Євро/МВТ-год./добу/рік 
Вхід мінімальнаВхід максимальнаВихід мінімальнаВихід максимальна

Чехія Net4Gas 31,32 31,32 122,48 122,48 
Угорщина FGSZ 95,57 145,79 69,27 230,13 

Austria (GCA, TAG) 33,85 57,14 49,23 203,52 
Польща Gaz-System 270,20 270,20 168,12 168,12 

Німеччина 
GRTgaz DE 98,23 98,23 98,23 112,56 

OGE 179,81 179,81 179,81 179,81 
ontras 189,32 189,32 162,05 200,56 

gascade 116,05 189,46 116,05 123,52 
Найдешевші ставки транспортних тарифів – в Австрії та Чехії, значно нижче, ніж у Німеччині та Польщі. Однак, в 

Австрії, з урахуванням плати за підключення до ГТС, ставки стають одними з найвищих. 
У Польщі - найвищі тарифи в ЄС, а у Словаччині, хоч і дещо нижче Польщі, але вище, ніж в інших країнах 

ЄС.  
Наведені нижче тарифи ПДВ не включають. ПДВ за маршрутом у країнах, які є всі членами ЄС, не сплачується 

за товари, що вивозяться за межі Євросоюзу, а у разі сплати підлягає поверненню.  
За даними АТ «Укртрансгаз», у 2019 р. імпорт природного газу склав 14,3 млрд куб. м, у т. ч.: 9,2 – зі 

Словаччини (ГВС Будінце), 3,7 – Угорщини (ГВС Берегдароц), Польщі - 1,4 (ГВС Германовичі).  
Для 10 чистих місяців, що залишилися до кінця 2020 року, обсяг газу зі Словаччини розраховується як: 
9,2 млрд куб. м : 12 х 10 = 7,67 млрд куб. м, або 81 302 000 МВт-год., 
Зазначений обсяг, виражений в інших форматах: 

· 767 млн куб. м на місяць,  
· 1 044 390 куб. м /годину (306 діб у березні-грудні 2020 р.),  
· 11 070 534 кВт-год./год.,  
· 8 130 200 МВт-год./місяць (потужність до кінця року, поділена на 10 місяців).  
· 265 693 МВт-год/добу (річна потужність, поділена на 306 діб). 

Німеччина/Open Grid Europe (OGE) - оператор зони NCG 

Вихід із зони, у якій знаходиться віртуальний газовий торговельний пункт Net Connect Germany (NCG),  у 
напрямку України – це Оберкапель (маршрут через Австрію) або Вайдхаус (маршрут через Чехію).  

Згідно з чинним прейскурантом OGE1, тарифна вартість транспортування дорівнює сумі наведених нижче 
складових. У випадку місячного контракту ставку за мережу слід помножити на 1,25 (строк контракту 28-89 діб); для 
квартального – на 1,1 (строк контракту 90-364 діб).  

У випадку переривчастої потужності до пунктів входу/виходу застосовується знижка 10-11%; для виходу 
до Чехії -10%, для виходу до Австрії – 11%.  

Довідково. Потужність вільного виділення (free allocable capacity, FZK ) – тверда потужність транспортування у 
межах цілісної ринкової зони з доступом до віртуального торговельного пункту (ВТП) зони. 

Таблиця 1.3 – Розрахунок ставки транспортування виходу з боку ФРН (NCG) для місячного контракту  

Параметр Величина 

Місячна ставка за мережу для твердої потужності вільної алокації 0,3392 
 євро/кВт-год./год.2 

З урахуванням коефіцієнту строку транспортування для контракту строком 28-89 діб 0,4240 євро/кВт-
год./год/місяць 

Для місячної партії 4 693 906 євро 
Плата за послугу вимірювання 30,900 євро/місяць 
Плата за пункт бронювання (Fee per bookable point) 170,10 євро/місяць 
Всього:  4 694 116 євро 
За МВТ-год. для місячної партії 0,59 євро/МВт-год. 
За ткм для місячної партії, євро 6,12 євро/ткм 
За ткм для місячної 767 млн куб. м, гривня 163 грн./ткм 

Таким чином, ставка Німеччини за транспортування із зони NCG до Австрії (також до Чехії) для місячного 
контракту становить 163 грн./ткм. 

                                                        
1 Price  Sheet  of  Open  Grid  Europe  GmbH    for  entry  and  exit  contracts  as  well  as  internal  orders  in  accordance  with  Cooperation  
Agreement X.2 in the NetConnect Germany GmbH & Co. KG market area - Essen, 25 September 2019 -Valid for gas shipments from 1 
January 2020 
2 4,07 євро/кВт-год./год./рік : 12 місяців 
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Австрія 
Тарифи визначаються3 для пунктів входу та виходу, включають плату за використання ГТС, за доступ до ГТС та 

урахування строку контракту. Плата за доступ до системи сплачується під час першого підключення або у разі 
збільшення максимального обсягу контракту4. Оскільки  потужності бронюються українським постачальником, як 
правило, на довші строки, у наших розрахунках цю плату можна не враховувати. 

Ставки для контрактів менше року зростають. Для місячних контрактів ставка ділиться на 366 (у високосний рік) 
та потім множиться на число днів у відповідному місяці та на коефіцієнт (1,05 для входу; 1,15 для виходу). Середня 
місячна кількість діб в залишкові місяці 2020 (березень-грудень) складає 306 діб. При розрахунку плати за доступ 
виходимо з того, що транспортування здійснює один ГТО, і два рази (за вхід і вихід) сплачувати не слід. 

Таблиця 1.4 – Розрахунок ставок транспортування для місячного контракту  

Параметр Оберкапель вхід Баумгартен вихід 

Без плати за доступ 

Місячна ставка 0,1141 євро/кВт-
год./год. 0,1077 євро/кВт-год./год. 

Для партії 767 млн куб. м на місяць 1 199 308 євро 1 259 273 євро 
За МВТ-год. для місячної партії 0,15 євро/МВт-год. 0,13 євро/МВт-год. 

За ткм для місячної кількості 767 млн куб. м, євро 1,6 євро/ткм 1,3 євро/ткм 
За ткм для місячної партії 767 млн куб. м, гривня 42 грн./ткм 36 грн. за ткм 

Плата за доступ 

Плата за доступ до ГТС (Transmission System Provision) 3 євро/кВт-год./год. 
За доступ для досліджуваної місячної кількості 4,33 євро/ткм 

Всього, у разі сплати за доступ 

Всього, у разі сплати за доступ, євро 5,93 євро/ткм 5,63 євро/ткм 
Всього, у разі сплати за доступ, грн. 158 грн./ткм 150 грн. ткм 

Всього по Австрії: без сплати за доступ/з платою за доступ 78/308 грн. за ткм 

Розрахунок за допомогою калькулятора ГТО TAG, який, разом з Gas Connect Austria, забезпечує транспортування у 
пункті виходу Баумгартен, надає повну суму місячної плати у розмірі €1214468, тобто 1,58 євро/ткм для нашої партії.  

Довідковий прейскурант Gas Connect Austria передбачає для місячних контрактів: 
- Оберкапель вхід FZK (Oberkappel Entry) – 0,1558 євро/МВт-год., або 1,65 євро/ткм. 
- Баумгартен FZK вихід (Baumgarten Exit) місячна - 0,1470 євро/МВт-год., або 1,56 євро/ткм. 

Довідкові дані збігаються з результатами наших розрахунків, наведеними вище. 

Словаччина 
(1) Вхідний пункт з Австрії Баумгартен. 
(2) Вхідний пункт з Чехії Ланжот (Lanžhot. 
(3) Вихідний пункт до України Будінце (Budince) 
У Словаччині ставки виражено у євро, тарифи складаються з двох основних компонент: 

(1) за доступ до ГТС/транспортування газу, 
(2) компенсація технологічних витрат.   

Розрахунки з використанням калькулятора Eustream a. s. 

За обома словацькими маршрутами тариф (без паливного газу) становить 10,35 євро/ткм, або 275 грн./ткм.  
Таблиця 1.5 – Розрахунок сум та тарифних ставок для місячних контрактів (Eustream a.s.; НБУ)      

Показник Пункти входу Пункт виходу 
Баумгартен Ланжот Будінце 

Сума, євро 24 988 426,65 24988426,65 54 246 539,81 
Тарифна ставка, євро/МВт-год. 0,31 0,31 0,67 
Тарифна ставка, євро/ткм 3,26 3,26 7,07 
Тарифна ставка, грн/ткм 87 87 189 

Оплата за паливний газ у розрахунках калькулятором Eustream не включена. Словацький ГТО пропонує 
альтернативу: сплатити за паливний газ або надати свій власний обсяг. Друга альтернатива використовується рідко. 

Розрахунки за формулами 

Законодавчо визначено: 
«7.1.1. Після укладення контракту, ГТО має право стягувати плату, а користувач мережі буде зобов‘язаний 
сплатити ціну доступу до ГТС та транспортування газу, а також плату нейтральності. Ціна на доступ до ГТС та 
транспортування газу визначається відповідно до Цінового рішення регулятора RONI, чинного під час алокації 
відповідної потужності…Плата за нейтральність визначається відповідно до Цінового рішення RONI, чинного 
під час алокації відповідної потужності»5. 

                                                        
3Netzentgelte Gas_GSNE-VO Novelle 2020_Erläuterungen 
4 E-Control Regulation Commission Ordinance Setting the Natural Gas System Charges (Gas System Charges Ordinance 2013) 
5 OPERATIONAL ORDER of eustream, a.s. as a transmission system operator. Valid from 29. March 2019 
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«Результуючий тариф» за доступ до ГТС та транспортування газу по пункту входу/виходу «Р» обчислюється в 
Словаччині за формулою: 

P (n)(t) = P0(n)(m)(t) * (1 – α(m)(t)/1 000 000 * Cen(n)(t)) * Iy/m/d 

· P0(n)(m)(t) – початкова ставка у пункті “n” ГТС для календарного року “t”, у євро/МВт-год./добу/рік;  
· α(m)(t)  - коефіцієнт щоденної потужності для тарифної групи “m” у календарний рік “t”, у добах/МВт-год.;  
· Cen(n)(t) – контрактна щоденна потужність у пункті входу “n” протягом календарного року “t”, у МВт-год/добу; 
· Iy/m/d – фактор часу, що визначається відповідно до контракту в роках/місяцях/добах.  

У нашому випадку: m = 3, α(m)(t) = 0.8876. Im = 1,1 (Im = 0,1 + Dm x 0,1), Dm – число місяців у місячному контракті. 

Базові (initial) тарифні ставки для календарного року 2020 (Eustream a.s.), у євро/МВт-год./доба/рік 
· Пункт входу Ланжот: 111,89   
· Пункт входу Баумгартен: 111,89  
· Пункт виходу Будінце: 242,89 
Розрахунок:  

· Рвходу = 111,89 х 0,764171 х 1,1 = 94,05 євро / МВt-год/добу (Баумгартен або Ланжот) 
· Pвиходу = 242,89 х 0,764171 х 1,1 = 204,17 євро/МВt-год/добу (Будінце) 
· За партію 265 693 МВт-год/добу на вході:  94,05 євро х 265 693 = 24988426,65 євро 
· За партію 265 693 МВт-год/добу на виході: 204,17 євро х 265693 = 54246539,81 євро 
· Тариф входу = 3,26 євро/ткм. Тариф виходу = 7,07 євро/ткм. 

Наведені вище результуючі дані збігаються з даними калькулятору Eustream.  

Плата за нейтральність 

Крім того, Eustream a.s. вимагає стягнення за нейтральність PNP (Neutrality Charge) у розмірі 0,02 євро/МВт-год. 
за алоковану потужність. 

Вимога є чинною до грудня 2021 р. та обчислюється за такою формулою: PNP = NPprech х CNP 
де  

· NPprech - ставка стягнення за нейтральність. 
· CNP - алокована потужність транспортування, виражена в МВт-год. Визначається шляхом множення 

потужностей у пункті входу/пункті виходу, виражених у МВт-год./добу, на кількість діб в періоді алокації 
відповідної потужності.  

У нашому випадку – 306 діб. Потужність = 265 693 МВт-год/добу. За досліджуваний період: 
PNP = 0,02 євро/МВт-год. х 81302000 МВт-год. =1 626 040 євро. 
Додаток до ставки по кожному пункту маршруту транспортування в Словаччині = 1626040 : 7670000 = 0,21 

євро/ткм, або 0,02 євро/МВт-год. 

Вартість витрат газу на виробничо-технологічні витрати 

Належний обсяг газу на операційні витрати визначається, виходячи з індексу CEGHIX на ВТП Австрії + 0,25 
євро/МВТ-год. (CEGHIX+0.25 €/MWh) на день виконання транспортування. У нашому випадку CEGHIX+0.25 = 12,688 
євро/МВт-год. 
Таблиця 1.6 – Регламентовані обсяги технологічного газу та їхня вартість для окремих транскордонних пунктів 
Словаччини 

Пункт кількість, МВт-
год. 

сума, 
євро 

додаток до тарифу 
транспортування, євро/ткм 

додаток до тарифу  
транспортування, євро/МВт-год. 

Ланжот (п. входу) 81302 1031560 0,13 0,013 
Баумгартен (п. 

входу) 113823 1444184 0,19 0,018 

Будінце (п. виходу) 569114 7220918 0,94 0,089 
· Між пунктами Баумгартен і Будінце – 1,13 євро/ткм, або 0,11 євро/МВт-год. 
· Між пунктами Ланжот і Будінце – 1,07 євро/ткм, або 0,10 євро/МВт-год.  

Всього за транспортування територією Словаччини:  
· Сумарний тариф за маршрутом Баумгартен – кордон України = 3,26+7,07+ 0,21 + 0,21 + 0,19 + 0,94 = 

11,88 євро/ткм. 
· Сумарний тариф за маршрутом Ланжот – кордон України = 3,26+7,07+0,21+0,21+0,13+0,94 = 11,82 

євро/ткм 

Маршрут через Чехію 
«Нафтогаз» зазначає6: «Друга складова – транспортні витрати до кордону України від хабу NCG за 

найкоротшим маршрутом транспортування природного газу Німеччина – Австрія – Словаччина».   
Запропонований маршрут не є найкоротшим. Газ постачається не з міста Ratingen (поблизу Дюссельдорфа), 

де фізично розташований NetConnect Germany (NCG), а з будь-якої точки торговельної зони NCG. Хаб NCG є 
газовим віртуальним торговельним пунктом, але не пунктом здачі або відвантаження.  

Найкоротший маршрут такий (рис. 1.1). 

                                                        
6 Прес-реліз «Нафтогазу» - «Нафтогаз розрахував січневу ціну на газ за новою методикою Кабміну» 28.01.2020 
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Рисунок 1.1 – Маршрут від NCG до України 

У разі чеського маршруту:  

1. Вхідний пункт з Німеччини - Вайдхаус (або ГСК/Ольбернгау).  
2. Вихідний пункт до Словаччини -  Ланжот. 
У пункті Вайдхаус Чехія надає достатню тверду потужність, а з боку Німеччини OGE надає в напрямку Чехії 

переривчасту та «практично необмежену» віртуальну. Проте, в даному випадку не йдеться про фізичну закупівлю в 
Нідерландах та фізичне транспортування. Представники Uniper і Trailstone стверджували, що саме маршрут 
через Вайдхаус є основним від зони NCG до України.    

Вартість транспортування територією Чехії від входу із зони NCG до виходу в Словаччину для місячного 
контракту розраховується як 6 євро/ткм, або – 160 грн./ткм. 

Відповідні чинні тарифи та формули затверджено Ціновим рішенням7  чеського Регуляторного офісу енергетики 
ERO8. Слід зазначити, що перемінна складова чеського тарифу обчислюється, виходячи із спотових цін на хабі NCG. 

Україна 
Тариф вхідного пункту на західному кордоні України 4,45 дол. США/ткм, коефіцієнт для січня – 1,75; повний 

тариф 7,79 дол. США/ткм, або 186 грн. /ткм.  

ІІ. Системні хиби 

2.1 Неадекватність імпортного паритету 

Україна видобуває власного газу в 2 рази більше імпорту. Використання зовнішнього хаба може бути 
виправданим для країни, яка не має власного видобування.  

Довідково. За даними АТ «Укртрансгаз», споживання природного газу в Україні в 2019 р скоротилося на 7% – 
до 29,8 млрд куб. м; імпорт склав 14,3 млрд куб. м, у т. ч.: 9,2 – зі Словаччини (ГВС Будінце), 3,7 – 
Угорщини (ГВС Берегдароц), Польщі - 1,4 (ГВС Германовичі). Зростання обсягів імпорту в 2019 р. склало, 
порівняно з попереднім роком, +34,9% (10,6 млрд куб. м). Типово для України: споживання 30 млрд куб. м, 
імпорт 10 млрд куб. м, власний видобуток 20 млрд куб. м. 

Визначення ціни в Україні на основі імпортного паритету забезпечує колосальну маржу для компаній 
видобування та фактично спотворює засаду ринкового ціноутворення. Якщо державі колись вдасться впровадити 
ціноутворення на основі ринку в Україні, а не цін імпорту, то, завдяки газу власного видобування, ціни в Україні 
впадуть суттєво.  

При імпортному пріоритеті ціна визначається в євро, перетворюється на долари, а потім на гривні. Фактично 
основним регулятором ціни на газ стає Національний банк України (пара долар/євро є порівняно стабільною).  

Очевидним альтернативним механізмом визначення ринкової гривневої ціни могла б стати Українська 
енергетична біржа (УЕБ). Необхідними є законодавчі та урядові рішення щодо обов‘язкової квоти продажу 
імпортерами і видобувачами певної частки на біржі (УЕБ) (в діапазоні 10-15% від товарного газу), впровадження 
торгів з поставкою наступної доби, в святкові дні та наступного місяця, визначення уповноваженої транспортної 
компанії, банку для застав (щоб відійти від сьогоднішнього механізму авансової оплати), клірингової системи.  

2.2 Українські компанії купляють газ не у Німеччині ні, тим більше, не в Нідерландах 

Українські компанії імпортують природний газ з Угорщини, Польщі та, найбільше, зі Словаччини. Були 
прецеденти купівлі газу на CEGH в австрійському Баумгартені. Газ є російського походження (за винятком партій 
СПГ обмеженого обсягу та частки газу в Баумгартені). З Нідерландів або Німеччини українські компанії фізичні 
обсяги газу в Україну не транспортують, вводити транспортну надбавку в базові розрахунки ціни в Україні – 
нелогічно. З урахуванням усіх цих факторів, імпортний паритет на основі віддалених від України європейських хабів 
виглядає, на нашу думку, нонсенсом.   

                                                        
7 Energetický regulační V Ě S T N Í K-ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD-ROČNÍK 19 V JIHLAVĚ 27. 5. 2019 ČÁSTKA 3/2019 
8 Energetický regulační úřad 
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У попередніх нормативних механізмах9 фігурувала в якості базової, поряд з NCG, ціна на ВТП Словаччини, що 
було б більш логічним, бо газ купується, як правило, саме на ВТП в Словаччині. Тепер «Нафтогаз», напевно,  
вирішив, що більші доходи отримуватиме в разі схеми Дюссельдорф (Ратинген)+, яку «удосконалено» додатково 
нідерландським хабом компанії Gasuni. 

Транспортування природного газу з німецької газової зони NCG до України можливо за двома альтернативними 
маршрутами – через Австрію/Словаччину і Чехію/Словаччину:  

· Через Австрію: NCG (Німеччина) – Оберкапель – Петржалка/Баумгартен – Будінце – Україна 
· Через Чехію: NCG – Вайдхаус-Ланжот-Будінце-Україна 

Однак згаданими маршрутами не вдасться доставити до України більше 6 млрд куб. м на рік через обмеження 
пропускної здатності в декількох транскордонних пунктах та заброньованих потужностей іншими країнами.  

Таблиця  2.1 – Тверда (постійна) потужність за гіпотетичними маршрутами доставки природного газу з NCG до 
України (для виходу з ФРН у Вайдхаус - Вільна потужність) 

Транскордонний пункт, ГТО Технічна потужність, млн куб. м/ добуРічний еквівалент в млрд куб. м 
Через Австрію 

Оберкапель – вихід з Німеччини (зона NCG) 
Open Grid Europe (OGE), GRTgaz Deutschland 18,8 6,9 

Оберкапель – вхід до Австрії 
Gas Connect Austria 18,9 6,9 

Баумгартен – вихід з Австрії 
Gas Connect Austria, TAG 23 8 

Баумгартен – вхід до Словаччини 151 55,1 
Будінце – вихід до України 
Eustream, PJSC Ukrtransgaz 27 9,8 

Максимальна річна кількість 6,9 
Через Чехію 

Вайдхаус – вихід з Німеччини (зона NCG)10 
Вільна потужність 

19 
14 DZK + 5 bFZK 6,9 

Вайдхаус – вхід до Чехії 42,5 16 
Ланжот – вихід з Чехії 
NET4GAS, Eustream 65,7 24 

Ланжот – вхід до Словаччини 151 55 
Будінце – вихід до України 
Eustream, Укртрансгаз 27 9,8 

Максимальна річна кількість 6,9 
Висновок. З NCG за рік можна доставити максимум 6,9 млрд куб. м природного газу. Імпорт України в 2019 р. 

складав 14,3 млрд куб. м, у понад 2 рази більше. Вряд чи серйозно можна вважати, що імпорт в Україну надходить із 
Західної Європи.  

Що стосується Польщі, то використання NCG для розрахунку імпорту Україною газу з цієї країни взагалі не є 
адекватним. Польща імпортує трубопровідний газ з німецької газової зони Gaspool. Гіпотетичне транспортування 
газу з NCG не вкладається в жодні економічні або практичні рамки.  

2.4 Для чого два хаби? 

«Нафтогаз» розраховує європейську ціну «Ц» за формулою: Ц = Цttf + (Цncg – Цttf).  
При цьому, не визначено, яку ціну вжито: ціну на день торгів або ціну на добу поставки (різниця – 1 доба).  
«Нафтогаз» зазначає: 

· «Цttf - середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу 
поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на хабі TTF за період 1-22 числа місяця постачання природного 
газу 

· (Цncg – Цttf) - середньоарифметична різниця (спред) між хабом TTF та найближчим до України 
ліквідним хабом NCG для котирувань на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) за 
період 1-22 числа місяця постачання природного газу NCG за 1-20 число місяця». 

Розрахунки передбаченим алгоритмом та просто середня ціна на NCG за регламентований період точно 
співпадають (табл. 2.2). 

                                                        
9 Постанова КМУ від 22 березня 2017 р. № 187 
10 Чеська сторона (газотранспортний оператор Net4Gas) може прийняти з ФРН у пункті Вайдхаус 14,67 млрд. норм. куб. м 
твердої потужності на рік. Однак німецька сторона (газотранспортний оператор Open Grid Europe) не надає в напрямку Чехії 
жодної твердої потужності. Водночас, у пункті Вайдхаус Open Grid Europe звітує постійно про транспортування перерваної 
потужності, яка фактично є віртуальним реверсом. 
Потужності динамічного виділення (dynamically allocable capacities – нім. DZK) - тверда потужність транспортування FZK, 
яка містить певні обмеження. Є твердою, якщо використовується виключно з метою збалансованого транспортування між 
пунктами входу та виходу, без доступу до ВТП, на якому діє зобов‘язання замовлення відповідно до статті 15 кодексу доступу 
до ГТС ФРН (Gasnetzzugangsverordnung - GasNZV). ВТП та інші фізичні пункти за межами попередньо обумовлених (link) є 
доступними лише на перерваній основі.  
Тверда потужність умовно вільного виділення (conditionally firm freely allocable capacities –нім. bFZK) – тверда потужність 
вільного замовлення, вільного транспортування в межах цілісної ринкової зони з доступом до ВТП. Однак у спільних пунктах 
двох газотранспортних операторів вона стає перерваною, якщо обсяг замовлення перевищує певний ліміт, встановлений у 
відповідному пункті профільним газотранспортним оператором, а також внаслідок деяких інших обставин (наприклад, фактору 
температури середовища). 
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Таблиця 2.2 – Ціни наступної доби на NCG і TTF, їхній спред (ЕЕХ), євро/МВт-год. 
Дата торгів Цncg Цttf Цncg – Цttf 88888 Дата торгів Цncg Цttf Цncg – Цttf 

01.01.20 12,4 11,892 0,508  13.01.20 12,436 11,867 0,569 
02.01.20 12,018 11,786 0,232  14.01.20 11,797 11,282 0,515 
03.01.20 13,113 12,599 0,514  15.01.20 11,606 11,1 0,506 
04.01.20 13,113 12,599 0,514  16.01.20 11,581 11,093 0,488 
05.01.20 13,212 12,873 0,339  17.01.20 11,463 10,91 0,553 
06.01.20 12,528 12,005 0,523  18.01.20 11,463 10,91 0,553 
07.01.20 12,302 11,603 0,699  19.01.20 11,485 10,917 0,568 
08.01.20 12,225 11,67 0,555  20.01.20 11,241 10,679 0,562 
09.01.20 12,26 11,805 0,455  21.01.20 11,382 10,895 0,487 
10.01.20 12,137 11,74 0,397  22.01.20 10,958 10,504 0,454 
11.01.20 12,137 11,74 0,397      
12.01.20 12,317 11,782 0,535  Середні величини 12,0534 11,5569 0,4965 

TTF + DNCG: 11,5569 + 0,4965 = 12,0534, тобто дорівнює точно середній ціні на NCG за регламентований 
період.  

Проста алгебра в результаті розкриття скобок у наведеній вище формулі: Ц = Цttf + (Цncg – Цttf) = Цttf + Цncg – 
Цttf =Цncg 

Ускладнення алгоритму розрахунків, упроваджуючи TTF, але спираючись на NCG, є парадоксальним. Для чого 
його вжито, нам не зрозуміло.   

Незважаючи на кореляцію, нерівномірність спреда TTF-NCG (рис. 2.1 нижче) ставить під знак запитання 
доцільність обрання еталонної структури у вигляді двох хабів. 

 
Рисунок 2.1 – Ціни кінця дня на TTF і NCG  

Пропозиція -  Обмежити опірний хаб одним, очевидно, NCG, та перейти в базовій ціні до EGSI. 

ІІІ. Не врегульовано постановою №17/2020 («віддано на відкуп» «Нафтогазу») 

Ні постанова КМУ №17/2020, ні №867/2018 не містять механізму визначення низки ключових факторів, які 
віддано «на відкуп» «Нафтогазу». «Нафтогаз» приховує механізми розрахування відповідних факторів. Однак, дані, 
які просочилися внаслідок PR-заходу з приводу впровадження нового порядку розрахунку ціни11, свідчать про 
неадекватність принаймні частки відповідних розрахунків «Нафтогазу». 

3.1. Валютні перетворення 

Згаданими нормативними документами не окреслено умови перетворень грн./долар (або грн. / євро) та дол. 
США/ євро. 

Ураховуючи, різкі зміни курсу гривні відносно долара США та Євро, відсутність валютних положень надає 
суттєвий простір ціновій суб‘єктивності. Ціновий вплив фактору може бути вище фактору поведінки ринкових цін на 
обраних європейських хабах, аж до зміни здешевлення в євро/доларах – на удорожчання у випадку цін у гривнях. 

Зазначений вище прес-реліз «Нафтогазу» «Компоненти оптової ціни газу, січень 2020 р.» передбачає у 
частині «Курс валют»12: «26,97 грн/євро та 24,26 грн/дол – згідно з фактичними даними НБУ станом на 22.01.20». 
Підхід неадекватний, оскільки всюди застосовується алгоритм середньої ціни за період (1-22 число місяця). 

Різниця дуже суттєва (табл. 3.1). 
 

                                                        
1129.01.2020 «Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2020 року» - 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/EF45F7CD574C25C8C22584FD005169DA?OpenDocument&year=2020&month=01&
nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&  
12 Очевидно внутрішній документ «Нафтогазу», відповідно до положень, не врегульованих КМУ і «відданих на відкуп» 
«Нафтогазу» 
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Таблиця 3.1 – Порівняння курсових показників станом на 22 число місяця та середнього за період  

Валютна пара Курс НБУ на 22.01.2020 Курс НБУ за період 1-22.01.2020 Різниця % штучного збільшення ціни 
Дол. США/грн. 24,26 23,93 0,33 +1,4% 
Євро/грн. 26,97 26,636 0,334 +1,3% 

3.2. Вища теплота згоряння 

Зазначені вище нормативні документи не визначають умови переходу від енергетичних складових до об‘ємних. 
«Нафтогаз» застосовує адекватний механізм: середнє значення вищої теплоти згоряння російського експортного 
газу, який отримується Україною .по реверсу зі Словаччини, за даними ГТО Eustream. 

Проте, опубліковані «Нафтогазом» дані у прес-релізі від 29.01.2020 з переведення з МВт-год.  в тис.  куб.  м 
дещо занижено (табл. 3.2). Фактично природний газ є більш енергетично цінним, ніж обліковується, що надає 
можливість додаткового «суб‘єктивного» доходу. 
Таблиця 3.2 – Порівняння показника вищої теплоти згоряння (GCV) за період 1-22.01.2020 

кВт-год/ куб. м природного газу  

Eustream / «Нафтогаз» Eustream* / НГБІ  Різниця % штучної зміни ціни 
10,59 10,5992 0,00092 0,1% 

Слід зазначити, що за період січня 2020 р. середня величина GCV, вимірюваного Eustream, становила 10,6028 
кВт-год./куб. м. Тобто, була ще більше. 

ІV. Проблемні положення постанови №17/2020 

Простежується лінія на обрання з наявних варіантів ціноутворення на європейських газових хабах – таких, які 
призводять до підвищення результуючої ціни.  

4.1 Спот, а не наступного місяця 

Обрано базовими результати спотових торгів, а не більш адекватних результатів торгів з поставкою 
наступного місяця, які публікує також ЕЕХ.  

Ціни PSO та для споживачів, що не підпадають під цю категорію, «Нафтогаз» визначає щомісячно, на місяць 
наперед. Тому, непослідовним виглядає використання в якості базових цін – цін поставок наступної доби, тоді як той 
же самий веб-ресурс одночасно публікує ціни на місяць наперед.  

4.2 Остання ціна дня торгів  

Автори постанови №17/2020 (судячи по ціновому підходу, очевидно, «Нафтогаз») обрали категорію «наприкінці 
дня торгів» EOD13, а не більш адекватний для нас референтний середньозважений за підсумками дня торгів 
Європейський газовий спотовий індекс EGSI14, який публікує також ЕЕХ15.  

Непослідовність «Нафтогазу» очевидна. У всіх випадках (крім валютного) вжито усереднені ціни, а тут береться 
ціна, яка сформувалася при закритті торгів та може помітно відрізнятися від нормальної (середньої за день). Ціна 
наприкінці дня цікава насамперед трейдерам, які готуються до наступного дня торгів, а не як джерело для 
статистичних висновків або економічних розрахунків.  

За 8 років моніторингу цін на європейських хабах в інтересах різноманітних українських та іноземних замовників 
НГБІ не використовувала ціни наприкінці дня, замість референтних середньозважених денних цін. Європейські 
аналітики та експерти також використовують саме середньозважені референтні ціни, а не ціни наприкінці дня. 

Довідково. EEX/Powernext Gas Spot EOD (End of Day Price) становить собою ціну при закритті торгів (сlosing 
price), яка визначається протягом 15 хвилин до закриття торгів (settlement period). EGSI (раніше - 
Powernext Gas Spot Daily Average Price) являє собою середньозважену по об‘ємах ціну трансакцій, 
здійснених з 8 до 18 год. за центральноєвропейським часом. 

Ще більш точним джерелом могла б стати нейтральна газова ціна (НГС). 
Довідково. НГС визначається як середньозважена по об‘ємах ціна на TTF для всіх трансакцій, здійснених 

протягом дня торгів, напередодні та за дві доби до доби поставки. Ціна публікується компанією Gasuni16 
на ЕЕХ. 

 Ціна наприкінці дня, як правило, вище EGSI.  

Тепер,  через дуже низькі ціни,  обидві ціни відрізняються менше (таблиця 4.1  нижче),  ніж раніше.  Так,  у 
Баумгартені,  де українські компанії іноді купляють газ (на відміну від TTF  і NCG,  де вони його не купляють),  
перевищення ціни при закритті торгів над середньозваженою референтною17 за період з 31.10 2019 по 05.02.2020 
становило 0,7%, а за підсумками 2017 року воно склало 1,3%. 

Різницю цін на TTF за референтний період 1-22 січня 2020 р. показано нижче (табл. 4.1). 

                                                        
13 End of Day (EOD) 
14 European Gas Spot Index (EGSI) 
15 Powernext більше не існує, інтегрована з 01.01.2020 р. в ЕЕХ 
16 N.V. Nederlandse Gasunie – нідерландський провайдер газотранспорту та послуг зберігання газу  
17 Ceghix 
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Таблиця 4.1 - Ціни кінця дня (EOD) та середньозважена дня (EGSI) для поставок наступної доби на TTF18, євро/МВт-
год. 

Дата торгівTTF EGSI TTF End of Day3455667Дата торгів EGSI End of Day
01.01.20 11,796 11,892  13.01.20 11,917 11,867 
02.01.20 11,898 11,786  14.01.20 11,380 11,282 
03.01.20 12,086 12,599  15.01.20 11,110 11,100 
04.01.20 12,086 12,599  16.01.20 11,095 11,093 
05.01.20 12,219 12,873  17.01.20 10,903 10,910 
06.01.20 12,398 12,005  18.01.20 10,903 10,910 
07.01.20 11,652 11,603  19.01.20 10,925 10,917 
08.01.20 11,601 11,670  20.01.20 10,637 10,679 
09.01.20 11,753 11,805  21.01.20 10,819 10,895 
10.01.20 11,689 11,740  22.01.20 10,627 10,504 
11.01.20 11,689 11,740  Середня 11,49723 11,55686 
12.01.20 11,756 11,782  EOD – EGSI  +0,52% 

Частково співпадіння ціни наприкінці дня і EGSI (табл. 4.1 вище) пояснюється тим, що, якщо протягом дня торгів 
не відбулося жодної трансакції, то EGSI дорівнює ціні наприкінці дня. А ціна наприкінці дня в цьому випадку 
визначається по «книзі замовлень при певних умовах»19. Тобто, ціна наприкінці дня взагалі може бути 
розрахунковою, а не реальною. 

Перевищення ціни наприкінці дня над EGSI  помітно вище для TTF, ніж для NCG. Різниця невелика, 0,70 дол. 
США/тис. куб. м, але для обсягу поставок 1 млрд куб. м вона зростає до 700 тис. дол. США. Оскільки така ціна 
розповсюджується і на газ власного видобування різниця може перевищувати 20 млн дол. США. 

Крім того, як зазначалося вище, теперішній ціновий період відрізняється значною конвергенцією різних категорій 
цін, внаслідок аномального їх падіння в Європі. В періоди нормальних умов ціноутворення перевищення ціни 
наприкінці дня над середньозваженою денною (референтною) ціною стає помітно суттєвішим. 

:  
Рисунок 4.1 – Ціни наприкінці дня торгів та Європейський газовий спотовий індекс на TTF 

Діаграма (рис. 3.1) свідчить про те, що більшістю часу референтна ціна була нижче ціни наприкінці дня торгів.  

17.02.2020 

                                                        
18 більш повні результати торгів потребують часу 
19 orders posted in the orderbook under certain conditions 
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