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Резюме 

 Відсутність політики щодо сховищ не є надійним варіантом 

 Три підходи до вироблення політик: стратегічне зберігання, 
зобов’язання щодо зберігання, інші вимоги до безпеки 

 Ми рекомендуємо  

– зобов‘язання для імпортерів/виробників  

– підтримувати певний рівень “варіантів гнучкості” (зберігання, 
потужність з імпорту, гнучкість видобування, реакція зі сторони 
попиту) 

– Гнучкіші варіанти застосовуються лише у надзвичайних 
ситуаціях 

 Обсяг цього зобов’язання має визначатись щорічно шляхом 
проведення прозорого стрес-тесту 
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Зміст 
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1. Політики для забезпечення достатніх запасів газу 
у сховищах 

2. Визначення бажаного рівня зберігання 

3. Рекомендації для України 
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Тема до обговорення 

 Під час холодної зими 
Україна споживає 
набагато більше газу (165 
млн куб. м./міс), ніж 
виробляє (57) та може 
імпортувати (50) із Заходу 

 У сховищах має бути 
відповідний запас газу 
перед початком 
опалювального сезону 
для того, щоб 
забезпечити безперервне 
його постачання 

 

Приклад: Прогнозні сценарії для зими 2015/16 рр. 

(тут: середній рівень імпорту (40 млн куб. м.) та 

менше споживання (-10%)) 
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Джерело: Аналітична записка PB 08/2015: Чи зможе Україна 
забезпечити себе газом зимою 2015/16 рр.? Аналіз сценаріїв 
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Поточна ситуація 

 Від НАК «Нафтогаз» неформально вимагається 
підтримувати належний запас газу у сховищах 

 З цією метою компанія отримує фінансування від ЄБРР 
та Світового банку  

 Відповідно, Нафтогаз частково діє поза межами ринку 

 Це не є сумісним з вимогами конкурентного ринку, який 
планується запустити та має бути замінене на прозору, 
недискримінаційну схему 
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Різні причини для зберігання газу 

Нормальні коливання попиту і пропозиції (вкл. сезонність)  

 Відображаються у цінових коливаннях (взимку ціни є вищими) 

 Учасники ринку можуть заробляти на зберіганні 

 Лише ринкове рішення (як у Німеччині) працює для забезпечення 
достатнього запасу для покриття сезонних коливань 

Криза (політичні та великі інфраструктурні ризики) 

 Повне покриття запасами у сховищах може інколи вимагати 
великих обсягів зберігання, які використовуються лише у 
виняткових обставинах -> не може бути забезпечене ринком 

 Одним з ключових ризиків для України є політично вмотивоване 
скорочення обсягів імпорту -> в цій ситуації необхідна політика для 

захисту вразливих споживачів  



 

© Німецька консультативна група © Інститут економічних досліджень і політичних консультацій 
7 

Три альтернативні підходи 

 Стратегічний резерв 

– Окремий учасник ринку має підтримувати певний рівень 
газу у сховищах на випадок надзвичайних ситуацій. 

 Вимоги до зберігання 

– Кожний постачальник повинен зберігати певну частину з 
того газу, який він зобов’язався поставити. 

 Вимоги до безпеки постачання 

– Окремі учасники ринку (наприклад, оператори ГТС, 
оператори ГРМ чи постачальники) є відповідальними за 
безпеку постачання газу. Вони є гнучкими щодо того, яким 
саме чином вони будуть забезпечувати безпеку, але 
стануть об’єктом санкцій (наприклад, втрата ліцензії), 
якщо не виконають своє зобов’язання. 
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Стратегічний резерв 

Переваги 

 Забезпечує точний обсяг резервів 

 Можуть бути виведені за межі ринку 

Витрати/Недоліки 

 Висока вартість зберігання газу (витрати на зберігання + втрачена 
відсоткова вигода) 

50 дол. США/тис. куб. м. + 200 США/тис. куб. м. х 10% відсоткова 
ставка = 70 США/тис. куб. м. 

-> Потужність зі зберігання у 10 млрд кубометрів буде коштувати до 700 
млн дол. США на рік 

 Держава може не обрати найбільш ефективного постачальника і 
потужність зі зберігання 

 Спокуса використовувати газ, коли ціни на нього є високими -> приватні 
компанії можуть зберігати менше, оскільки вони не можуть покладати 
надію на високі ціни взимку 
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Вимоги до зберігання 

Переваги 

 Немає прямих витрат для платників податків 

 Компанії мають сильний стимул шукати найбільш 
економічно доцільні варіанти 

Витрати/Недоліки 

 Залежить від досягнення згоди з учасниками ринку 

 Вартість зберігання газу закладається в ціну постачання 
газу 

 Спокуса використовувати газ, коли ціни на нього є 
високими 
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Вимоги до безпеки постачання 

Сильно залежить від конкретної конструкції та забезпечення 
виконання 

Переваги 

 Можуть дозволити більш вигідні варіанти (переривчасті 
контракти)  

 Можуть приймати до уваги інші «вузькі місця» 
(інфраструктура) 

Витрати/Недоліки 

 Може ігноруватися системний ризик (моральний збиток: 
якщо держава знає, що постачальник газу збанкрутують після 
настання газової кризи, тому що вони не матимуть достатньо 
газу, держава не зробить нічого, щоб запобігти кризі)  
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Кожна з країн ЄС має свій власний підхід 

 В ЄС існують мінімальні вимоги для захищених 
споживачів 

 Національні політики щодо зберігання відрізняються 

 Оптимальна політика залежить від національних умов 

– Залежність від домінуючого постачальника (так/ні) 

– Роль газу (критична/замінна) 

– Структура сектору (державний/приватний; 
монополія/конкуренція) 

– Наприклад: якщо кожен реалістичний сценарій кризи 
може бути пом’якшений нормальними ринковими 
заходами, спеціальна політика щодо зберігання не 
вимагається (як у Німеччині) 
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Режими безпеки постачання, що стосуються зберігання 
газу у вибраних країнах Європи 

Малюнок з: IEA 2016 Global gas security review, с.86 

Жодних зобов’язань із 

зберігання чи стратегічного 

резервування 

Зобов’язання постачальників 

Стратегічний резерв 

Зобов’язання операторів ГТС 
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Визначення бажаного рівня зберігання 

1. Політики для забезпечення достатніх запасів газу 
у сховищах 

2. Визначення бажаного рівня зберігання 

3. Рекомендації для України 
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Політика визначає лише безпечний рівень резерву 

У випадку 
зобов’язання зі 
зберігання чи 
створення 
стратегічного резерву, 
уряд не визначає 
загальний обсяг газу 
до зберігання, а лише 
неринкові обсяги газу* 
 

* в деяких країнах уряд 
використовує формальний діалог, 
щоб дати учасникам ринку «м’яку 
настанову» щодо бажаних 
загальних обсягів 

Постачається 

ринком 

Стратегічний 

резерв 

Компанія 1 

Зобов для К1 

Компанія 2 

Зобов. для 

Компанії 2 

Компанія 3 

Зобов для К3 

Стратегічний 

резерв – це 

лише певний 

обсяг (напр.,   

10 млрд куб. м.) 

Зобов’язання зі 

зберігання – це частка 

від очікуваного 

обсягу споживання 

(напр., 25%) 
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Вимоги до резервування в державах-членах ЄС 

Таблиця 2: Зобов’язання зі зберігання в державах-членах ЄС 

Країна Зобов’язання зі зберігання Відповідальність за безпеку постачання 

Болгарія Критерії не розкриваються; чинна потужність встановлена в 
еквіваленті 250 млн куб. м.  

Bulgargaz 

Чехія Принаймні 20% від стандартного постачання; чинна 
потужність встановлена в еквіваленті 225 млн куб. м. 

Учасники ринку 

Данія Критерії не розкриваються; потужність зі зберігання 
встановлена в еквіваленті 215 млн куб. м. 

Energinet.dk; з ринковими інструментами  

Франція Починаються з 80% від очікуваної сезонної вимоги зі 
зберігання на початку опалювального сезону  

Учасники ринку 

Угорщина Зобов’язання зі стратегічного резервування та зберігання 
покладаються на постачальників; сумарно 24% від обсягу 
щорічного споживання 

Учасники ринку 

Італія Стратегічне зберігання у розмірі 4,6 млрд куб. м. Обсяг встановлює Міністерство, компанії зі 
зберігання, що працюють у сфері зберігання 
стратегічного резерву 

Польща Обов’язковий запас на рівні компаній в еквіваленті 
принаймні 30 днів середньоденного імпорту газу 

Міністерство економіки та постачальники газу 

Іспанія Обов’язкове зобов’язання зі зберігання для постачальників 
газу, стратегічні запаси в еквіваленті 20 днів від продажів їх 
компаній у попередньому календарному році (4,78 млрд 
куб. м.) 

Іспанський уряд та постачальники газу 

 

Джерело: Zachmann and Tagliapietra 2016: Rethinking the security of the European Union’s gas supply  (посилання) 

http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/06/Bruegel-gas-security-ITRE.pdf
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Визначення безпечного рівня резерву 

Різні підходи в ЄС: 

 Спеціальне політичне рішення 

– Відсоток від очікуваного споживання 

– Дні імпорту 

 На основі стрес-тестів (наприклад, найхолодніша зима впродовж 
20 років споживання; переривання основного імпорту впродовж 
30 днів) 

 

-> Чим більш складною є методологія, тим нижчим є ризик 

-> Чим стабільнішою і прозорішою є методологія, тим краще це є 
захищеним від впливу кон’юнктури ринку 
 

Див. також нашу аналітичну записку PB 08/2015: Чи зможе Україна забезпечити себе 
газом зимою 2015/16 рр.? Аналіз сценаріїв (відповідна таблиця у форматі Еxcel 
доступна за запитом) 
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Проте зберігання є не єдиною опцією з безпеки 
постачання 

 При визначенні рівня зберігання, уряди не мають ігнорувати 
альтернативні опції гнучкості, що можуть бути більш 
економічно доцільними: 

– Гнучкі контракти з імпорту 

– Переривчасті контракти (в т. ч. через перехід на інші види 
палива) 

– Гнучке видобування 

– Своп-контракти 

 Ці опції повинні бути  

– визначені в рамках оцінки потреби у стратегічному резерві  

– або ж компаніям має бути дозволено їх враховувати при 
виконанні своїх зобов’язань зі зберігання 
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Рекомендації для України 

1. Політики для забезпечення достатніх запасів газу 
у сховищах 

2. Визначення бажаного рівня зберігання 

3. Рекомендації для України 
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Рекомендації 

1. Визначити, які ситуації покриває політика 

– Нормальна сезонність має покриватись ринком 

– Пусковим механізмом для вивільнення газу має стати 
заздалегідь визначені фізичні умови (наприклад, припинення 
постачання з Росії), а не ціновий рівень 

– Цільовий рівень зберігання має базуватися на кількісній оцінці 
критичної ситуації 

2. Надійно ізолювати політики зі зберігання від ринків 

– Довіра має значення: вивільнювати газ лише тоді, коли настали 
умови кризи, в іншому випадку ринок буде зберігати менші 
обсяги 

– Сигнали мають значення: не давати ринку враження, що уряд 
дбає про відповідні обсяги газу у сховищах, якщо фактично 
цього не робиться, інакше ринок буде зберігати менші обсяги 

 



 

© Німецька консультативна група © Інститут економічних досліджень і політичних консультацій 
20 

Рекомендації 

3. Зобов’язання більш бажані, ніж стратегічне зберігання 

– Немає фіскального впливу -> менші корупційні ризики 

4. Накласти зобов’язання на імпортерів/виробників 

– Кілька гравців 

5. Використати всі варіанти для гнучкості  

– Скорочення витрат 

– Замість рівня зберігання, встановити певний рівень 
гнучкості (вкл. зі сторони попиту) 

– Належний моніторинг відповідності компаній є 
критичним моментом 
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Посилання 

 European Union 2014 The role of gas storage in internal market and in ensuring 
security of supply [https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-
Gas%20Storage-20150728.pdf] 

 IEA 2016 Global Gas Security Review 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalGasSecurityRevi
ew2016.pdf 

 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Studien/moeglichkeiten-zur-
verbesserung-der-gasversorgungsicherheit-und-der-krisenvorsorge-durch-regelungen-
der-speicher-kurzfassung-englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

 https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/40204/gas-sos-report-pdf 
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Інші теми 

 Є різні типи зберігання газу – відповідний аналіз має 
враховувати різницю (розташування, обсяги, частки 
відбору тощо) 

 Нормальна сезонність попиту має коригуватись ринком, 
внаслідок якої вищі ціни будуть взимку, АЛЕ, це працює 
лише за умови працюючої конкуренції в оптовому 
сегменті ринку – в іншому випадку компанії з 
домінуючою позицією можуть використати свою 
ринкову силу  

 


