
Газотранспортна система України:
ключові виклики та критерії залучення 

стратегічного партнера



Ключові виклики
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У грудні 2019 року закінчується 
транзитний контракт

Росія намагається нав'язати Україні власний 
сценарій розвитку подій

Газпром з «партнерами» будує 
альтернативні маршрути

Українська ГТС для оптимальної 
роботи потребує транзитного 
завантаження на рівні 70-90 
млрд.кубометрів на рік

Програш Газпрому в Стокгольмі 
спонукав Росію до розірвання 
газових контрактів з Україною

Росія дискредитує Україну, поширюючи 
міфи про ненадійність ГТС та неготовність 
до забезпечення стабільного транзиту
після 2020 року

Україна взяла на себе обов'язки  
імплементувати енергетичне 
законодавство ЄС та стати частиною 
європейських енергетичних ринків

Україні потрібно створити всі умови для 
функціонування на вітчизняній інфраструктурі 
ГТС/ПСГ міжнародного газового хабу, що 
дозволить формувати ціну на газ 
із урахуванням очікуємого надлишку 
природного газу власного видобутку

?
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Місце та роль партнера

Гарантування 
довіри 

до України

Завершення
інтеграції ГТС

до європейської
мережі

Утворення
газового

хабу

Перенесення
точок обліку
на східний 

кордон

Забезпечення 
завантаженості

ГТС та ПСГ
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Законодавчі вимоги
Стаття 21 Закону України «Про ринок природного газу» окреслила 
можливості Уряду по вибору  партнера для Оператора ГТС:
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Для участі в конкурсі юридична особа - кандидат 
розкриває структуру власності, що дає змогу 
встановити фізичних осіб, які здійснюють контроль 
над такою особою. 

Верховна Рада України за поданням Кабінету 
Міністрів України затверджує результати конкурсу 

та приймає остаточне рішення про визначення 
одного або декількох Партнерів ГТС

Умови конкурсу розробляються 
та затверджуються 
Кабінетом Міністрів України



Залишилось зробити

q

q

q

q

Створено незалежний оператор ГТС - ПАТ «МГУ»: реєстрація, бюджет, виконавчий менеджмент

Зроблено

Обрано наглядову раду ПАТ «МГУ»

Створено робочу групу для проведення консультацій по формуванню критерієв конкурсу по залученню партнера 

Проведені попередні консультації, формування умов конкурсу

Затвердити результати конкурсу в Верховній Раді України

Розробити умови проведення конкурсу

Оголосити конкурс

Провести конкурс

Ключові кроки по залученню партнера
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Роль Парламенту

Приймати участь на всіх 
етапах проведення процесу 
залучення партнера

Затвердити результати 
конкурсу

У разі виникнення потреби, 
для реалізації оптимального 
партнерства внести зміни 
у  діюче законодавство



Дякую за увагу !

ВОЛОДИМИР КІСТІОН
Віце-прем’єр-міністр України
www.kmu.gov.ua
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