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Ринок природного газу та реформування Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Як відомо, Україна є одним із найбільших ринків при-
родного газу в Європі, який споживає близько 55–60 млрд м3 

природного газу на рік, при цьому імпорт становить від 
65 до 70 %. Беручи до уваги глобальні виклики світового 
ринку енергоносіїв, а також об’єктивно оцінюючи пер-
спективи і роль України в «газовому трикутнику» Ро-
сія–Україна–Європейський Союз, наша країна докладає 
значних зусиль щодо розвитку, реформування та лібера-
лізації українського газового ринку. Необхідність законо-
давчих змін була продиктована приєднанням України до 
Договору про заснування Енергетичного Cпівтовариства, 
який потребував адаптації законодавства України до пра-
вових норм Європейського Союзу.

На сьогодні основним законодавчим актом, що ви-
значає «правила гри» на українському газовому ринку, є 
Закон України «Про засади функціонування ринку при-
родного газу в Україні » від 16 червня 2011 року, який 
став продовженням європейських директив і був покли-
каний припинити багаторічне монопольне становище 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
на ринку. Він також має забезпечити рівний доступ усіх 
учасників ринку до газотранспортної системи України.

Окрім того, у березні 2012 р. промислові споживачі 
отримали право незалежно обирати постачальника газу 
з 1 березня 2012 р. (хоча де-факто вони мають таке право 
з квітня 2011 р.); урядові організації – із 1 січня 2013 р.; 
теплопостачальні компанії (тільки ті, що подають тепло в 
домашні господарства) – з 2014 р., а побутові споживачі –  
із 2015 р.

7 травня 2012 р. набули чинності зміни до Закону  
України «Про трубопровідний транспорт» щодо рефор-
мування нафтогазового комплексу. І вже в жовтні того ж 
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року було скасовано постанову Кабінету Міністрів Укра-
їни від 5 березня 2008 р. «Про реалізацію імпортованого 
природного газу на території України», що відкрило ринок 
імпорту природного газу в Україну для інших господарю-
ючих суб’єктів. За умови належного дотримання націо- 
нальних норм і стандартів, захисту прав споживачів і на-
вколишнього середовища будь-яка компанія може вільно 
займатися торгівлею природним газом на внутрішньому 
ринку України.

У міру прийняття змін до законодавчих актів стає 
очевидним той факт, що цих змін буде недостатньо, якщо 
не відбудеться реформування Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» – провідної компанії на 
ринку, що є головним імпортером природного газу і осно-
вним суб’єктом із формування ресурсу природного газу 
для українських споживачів.

Тому Кабінетом Міністрів України було створено від-
повідну міжвідомчу робочу групу з розробки програми 
реформування Компанії. Проаналізувавши норми чин-
ного українського законодавства, що регулює діяльність 
газової галузі, 13 червня 2012 р. Кабінет Міністрів Укра-
їни видав розпорядження «Про реорганізацію дочірніх 
компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України».

Відповідно до цього розпорядження було прийнято 
рішення про реорганізацію ДК «Укртрансгаз» і погодже-
но пропозицію Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості України про реорганізацію дочірньої компанії 
«Укргазвидобування». Цим же розпорядженням Кабінет 
Міністрів доручив перетворити дочірні компанії «Укр-
трансгаз» і «Укргазвидобування » в публічні акціонерні 
товариства. При цьому управління корпоративними пра-
вами цих акціонерних товариств здійснюється Націо-
нальною акціонерною компанією «Нафтогаз України» за 
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погодженням із Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості відповідно до норм чинного законодав-
ства. Державну реєстрацію ПАТ «Укртрансгаз» і ПАТ 
«Укргазвидобування» було завершено 27 грудня 2012 р.

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз 
України» підписано договір із відомою компанією «Ернст 
енд Янг» на виконання науково-дослідної роботи на тему: 
«Розробка програми реформування Національної акціонер-
ної компанії «Нафтогаз України». Результатами роботи по-
винні стати пропозиції щодо найбільш оптимальних варі-
антів реструктуризації Компанії за основними напрямками 
діяльності Компанії та її дочірніх підприємств (видобуван-
ня, транспортування, зберігання, реалізація нафти і газу).

Зараз ведуться також переговори щодо погодження 
технічного завдання з підготовки Програми реформуван-
ня Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Укра-
їни» в рамках трастового фонду Європейської Комісії. 
Планується, що реорганізація буде здійснюватися відпо-
відно до зобов’язань, які взяла на себе Україна в контек-
сті приєднання до Договору про Енергетичне Співтова-
риство, що дасть можливість забезпечити незалежність 
оператора газотранспортної системи з усіма повноважен-
нями, передбаченими законодавством ЄС.

Крім того, 26 квітня 2013 р. у Верховній Раді України 
було зареєстровано проект Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України з метою ре-
формування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України». Прийняття цього законопроекту дасть змогу здій-
снити реформування компанії, спрямоване на підвищення 
економічної ефективності нафтогазової галузі. З іншого 
боку, усі пункти нового закону відповідають вимогам зако-
нодавства ЄС та сприятимуть посиленню енергетичної не-
залежності України.

Окремо хотілося б підкреслити, що удосконалення за-
конодавства та реформування Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» – це лише частина роботи, 
спрямованої на лібералізацію і розвиток газового ринку в 
Україні. Компанія не припиняє вести роботу з досягнення 
енергетичної незалежності, приділяючи особливу увагу 
збільшенню обсягів видобутку газу як на суші, так і на морі, 
розробці покладів нетрадиційного газу, посиленню техніч-
ної оснащеності виробництва, а також диверсифікації по-
ставок енергоносіїв. І в цьому питанні ми розраховуємо на 
підтримку Європейського Союзу, зокрема на те, що Україні 
будуть надані рівні порівняно з іншими учасниками ринку 
права (особливо це стосується словацького напрямку).

Співпраця з міжнародними фінансовими органі-
заціями та газовими компаніями

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Украї-
ни» приділяє особливу увагу співпраці з міжнародними 
компаніями-лідерами в газовій галузі. Безсумнівно, най-
більшим її партнером у газових питаннях був і залиша-
ється ВАТ «Газпром» – основний постачальник природ-
ного газу в Україну та ЄС.

Відносини між Національною акціонерною компа-
нією «Нафтогаз України» і Газпромом здійснюються 
на умовах двосторонніх угод, діючих довгострокових 

контрактів та суттєво впливають на розстановку сил на 
газовій карті Європи.

Незважаючи на те, що Компанія вже неодноразово за-
являла про несправедливі і нерівноцінні умови контракту, 
однак вона продовжує виконувати в повному обсязі взяті 
на себе зобов’язання. При цьому Україна як на урядовому 
рівні, так і на рівні господарюючих суб’єктів веде з Ро-
сійською Федерацією переговори щодо зміни умов довго-
строкових контрактів. Майже два роки Національна акці-
онерна компанія «Нафтогаз України» вживає усі можливі 
заходи з оптимізації умов довгострокових контрактів із 
Газпромом. За цей час проведено ряд спільних консуль-
тацій та робочих зустрічей, неодноразово направлялися 
відповідні звернення щодо зниження ціни на природний 
газ та зменшення щорічних обсягів імпортованого газу, 
отримання від російської сторони гарантій поставок об-
сягів природного газу для транзиту територією України 
до європейських країн. На жаль, до цього часу бажаних 
результатів досягти не вдалося.

Враховуючи важливість та широкий спектр газових пи-
тань, велику ємність і складність українського ринку, необ-
хідність значних капіталовкладень та застосування нових 
технологій, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» плідно співпрацює і з іншими провідними газови-
ми компаніями, зокрема з Шелл, Ені, РВЕ, Ферросталь, То-
таль, Е ОН – Рургаз, ЕксонМобіл, Шеврон, Халлібартон та ін.

Висновок
Отже, стає очевидним, що український газовий ринок 

перебуває на порозі кардинальних змін, покликаних набли-
зити його до європейських стандартів і відкрити для інозем-
них інвесторів. Безсумнівно, шлях реформ буде тривалим і 
непростим, він потребуватиме значних зусиль і терпіння від 
усіх учасників процесу. Безперечно, ми розуміємо, що ре-
форми – це єдиний спосіб лібералізації ринку, гармонізації 
законодавства, які відкриють економічно вигідні перспек-
тиви для української газової галузі і наблизять нашу країну 
до енергетичної незалежності.

Слід підкреслити, що Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» завжди повною мірою виконує взяті на 
себе зобов’язання перед міжнародними або національними 
партнерами, що свідчить про її заслужену репутацію на-
дійної компанії. Компанія зацікавлена у співпраці у різних 
напрямках, відкрита для подальших дискусій і переговорів, 
що принесе обопільну користь учасникам діалогу.
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