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Регулювання трейдингу/постачання газу
• Закон України «Про ринок газу»
• Кодекси газотранспортної і газорозподільних систем, інші
підзаконні акти Регулятора, зокрема правила постачання
газу та ліцензійні умови для постачання газу
• Постанови КМУ, включаючи положення про PSO, акти
Міністерства енергетики тощо

Результати впровадження регулювання
• Досить високий рівень розвитку ринку трейдингу,
переважно на кордоні
• Помірний розвиток постачання комерційним споживачам,
зокрема європейськими гравцями
• Майже незмінний ринок постачання домогосподарствам та
ТЕЦ

Необхідні зміни для розвитку ринку
локального трейдингу
• Фінзабезпечення (фіксування розміру,
винятки незастосування, розширення
форм)
• Перехід до декадних/щоденних номінацій
• Повна технічна і юридична лібералізація
імпорту/експорту газу
• Приведення кодексів ГТС, ГРС, ГС та
відповідних типових договорів до кращих
практик

• Імплементація бекхолу
• Розвиток бірж
• Усунення митних/валютних бар'єрів

Необхідні зміни для розвитку ринку
постачання комерційним споживачам
• Можливість постачання напряму споживачу
на кордоні
• Можливість споживачам мати кілька
постачальників
• Відсутність подальших невизначеностей у
законодавстві щодо постачання (як ліц умови)
• Удосконалення законодавства щодо захисту
кредиторів (механізми як застава газу та інші
види забезпечення)

• Усунення обмежень щодо відшкодування
збитків, нанесених споживачами
• Більш швидке реагування оператора ГТС/ГРС
на фізичні небаланси

Необхідні зміни для розвитку ринку
постачання побутовим споживачам та ТКЕ/ТЕЦ
• Часткове або повне скасування PSO
• Максимальне відокремлення операторів ГРС та
постачальників газу
• Приватизація/реструктуризація заборгованостей
ТКЕ/ТЕЦ та вільний доступ до теплових мереж
• Підвищення рівня оплат побутовими
споживачами як за газ, так і тепло
• Монетизація субсидій
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