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Ім’я Коментар 

Олександр 
Овдієнко, 

Асоціація газового 
ринку України 

Ціна газу для населення в Україні наближається до європейських. Така ситуація на 
ринку призводить до розбалансування ціни на газ і ціни транспортування та 
розподілення газу, через що відбувається зменшення споживання природного газу. 
Споживачі  поступово відмовляються від споживання газу та переходять на інші 
паливно-енергетичні ресурси. Втрата Україною можливості споживати газ, який є 
екологічним та енергоефективним ресурсом, негативно впливає на економіку 
держави. 

Коментар BRDO  BRDO виступає за суто ринкове формування ціни на газ. Ринок за наявності 
зрозумілого та сталого регулятивного поля самостійно знайде баланс інтересів. 

Віталій Ейсмонт, 

Асоціація 
виробників і 
постачальників 
газового 
обладнання України 

Необхідний облік енергоресурсів, оскільки за допомогою цього зменшується 
первинне енергоспоживання і та імпорт енергоресурсів. Із запровадженням 
індивідуального обліку споживач зможе контролювати своє споживання та брати 
безпосередню участь в енергозбереженні. Пілотні проекти, які були запроваджені 
НКРЕКП у 2016 році з дистанційного обліку природного газу, мали б запроваджувати 
інтелектуальну систему обліку, бо саме такі системи надають повну  інформацію по 
споживанню. 
Пропозиція звернути увагу на інноваційні досягнення та впроваджувати їх на ринку. 

Коментар BRDO  Зелена книга підтверджує необхідність забезпечення 100% обліку природного газу.  
BRDO додатково розгляне доступні інноваційні досягнення, які можна в короткі 
терміни запровадити на відповідному ринку. 

BRDO звернеться до НКРЕКП щодо даних та результатів пілотних проектів та сформує 
кінцевий висновок у Білій книзі.  

Арсентій Блащук,  

Асоціація 
«Укртеплокомун-
енерго» 

Існує велика заборгованість держави перед підприємствами теплокомуненерго 
через непогашені субсидії населенню: станом на 01.08.2017 заборгованість по 
пільгам та субсидіям становить 5,9 млрд гривень. 

Ринок фактично фінансово монополізований НАК “Нафтогазом”, який отримує плату 
в повному обсязі завдяки рахункам зі спеціальним режимом користування. Такі 
рахунки не є дієвим інструментом.  

НКРЕКП не встановлює адекватні тарифи за послуги теплопостачання. Не 
погашається різниця в тарифах, яка постійно накопичується. 

Коментар BRDO  BRDO пропонує у Зеленій книзі повну монетизацію всіх державних субсидій на ринку 
природного газу. Саме така монетизація необхідна й на інших енергетичних ринках, 



 

 

зокрема й на ринку теплопостачання. Монетизація пільг виключить можливість 
накопичення боргів і стане фактором більшої дисципліни споживача.   

Олег Бакулін, 

ГО "Союз учасників 
лібералізації 
газового ринку" 

Побутові споживачі не можуть змінити постачальника газу через перешкоди 
оператора ГРМ. Необхідно заборонити діяльність на ринку дочірнім підприємствам 
операторів ГРМ. Оператор ГТС має бути відокремлений, один із варіантів такого 
відокремлення – передача державного пакету акцій “Укртрансгазу” в управління до 
державного органу. “Укргазвидобування” має продавати газ напряму, без НАК 
“Нафтогаз”, незалежним постачальникам. 

Коментар BRDO  Відокремлення оператору ГТС з структури НАК “Нафтогаз” є завданням та поточним 
зобов’язанням Уряду. Однак через арбітражний процес між НАК “Нафтогаз” та ПАТ 
“Газпром” процедура відокремлення затягується, що негативно впливає на реформу 
газового ринку. BRDO наводить аргументування в Зеленій книзі щодо зобов’язання 
державних газовидобувних компаній продавати газ на біржі, а постачальників газу 
та виробників тепла/електроенергії купувати його на біржі або через систему 
Prozorro. 

Олексій Войтенко, 

Асоціація 
виробників та 
постачальників 
газового 
обладнання 

Існує дуже велика необхідність подальшого впровадження політики з 
енергоефективності. Рішення Регулятора щодо можливості встановлення 
загальнобудинкового обліку замість індивідуального призводить до появи “газових 
колгоспів”, споживачі не зацікавлені оптимізувати своє споживання. Запроваджувати 
необхідно саме індивідуальний інтелектуальний облік споживання газу.  

Наразі споживач не має/не отримує достатньої інформації від постачальників 
природного газу, які беруть участь у пілотних проектах з дистанційного обліку газу. 

Коментар BRDO  BRDO погоджується, що при запроваджені інтелектуального обліку постачальник газу 
зможе запропонувати споживачеві широке тарифне меню. В Зеленій книзі BRDO 
пропонує продовжити практику встановлення індивідуальних приладів обліку за 
рахунок коштів тарифу. 

Марія  Яковлєва, 

ГО "Союз учасників 
лібералізації 
газового ринку" 

Органам місцевого самоврядування необхідно надати більші повноваження для 
лібералізації ринку природного газу. 

Існує проблема щодо відсутності рентної плати з боку операторів ГРМ за 
користування державним та комунальним майном. 

Необхідність обліку дуже висока: в Україні 4 млн. осіб в Україні досі не мають 
лічильників. 

Коментар BRDO  Питання відсутності рентної плати за користування державними активами ГТС слід 
вирішувати після повної та всебічної інвентаризації таких активів спільно Фондом 
державного майна України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України та операторами.  



 

 

Данило Нестеров, 
Канал 104.ua 

Держава має монетизувати субсидії, споживачі мають платити за спожитий газ 
“живими” грошима. Проте урядом досі не розроблений механізм такої монетизації. 

Коментар BRDO На думку BRDO, Міністерство соціальної політики має всі можливості для реалізації 
цього завдання: відкрити рахунки у державному банку (наприклад, Ощадбанку) всім 
споживачам, які звернулись за субсидією і мають облік споживання енергетичних 
ресурсів. 

Олексій Ластовець, 
Українська 
енергетична біржа 

Пропозиція до застосування механізму клірингових розрахунків між учасниками 
роздрібного ринку природного газу за поставлений газ – існує аналогічна практика у 
країнах ЄС. 

Коментар BRDO Офіс ефективного регулювання додатково оцінить можливість виконання взаємних 
фінансових вимог та зобов’язань учасників ринку через систему безготівкових 
розрахунків через уповноважений банк. 

Микола Когут, 
помічник 
народного депутата 

При впроваджені стимулюючого регулювання  (RAB-регулювання) регуляторна база 
активів має включати саме приватизаційну вартість державних мереж, а не 
переоцінену вартість. Споживач не має сплачувати, а має компенсувати кошти за 
модернізацію мереж.  

Коментар BRDO RAB-регулювання на приватизаційну вартість активів є, на думку BRDO, однією з 
найкращих фінансових моделей, яка забезпечить справедливий підхід до інвестора, 
а також сприятиме сталому розвитку ринку природного газу України. 

 


