
Концепція відокремлення плати за користування Єдиною 
газотранспортною системою України від плати за газ як товару 



Загальний рахунок за споживання 
природного газу в грн/м3. 
Включає: 
 плату за товар (газ) 
 плату за  послугу з його 

транспортування 

Сьогодні Пропозиція 

Окремий рахунок за товар (газ) в 
грн/м3. 
Сплачується постачальнику газу 

Окремий рахунок за 
користування ЄГТСУ* – 
фіксований платіж, грн/міс.  
Не залежить від обсягів 
споживання газу. 
Сплачується розподільчій компанії 

Пропонується зробити рахунок зрозумілим і прозорим для споживача – вказуючи окремо вартість 
спожитого газу і плату за користування ЄГТСУ 

Вартість газу буде зменшено на вартість послуги за користування ЄГТСУ 

Розділення рахунку дозволяє споживачу вільно змінювати постачальника після лібералізації цін на 
газ 

*ЄГТСУ – Єдина газотранспортна система України 



Ціна на газ та послуги з транспортування 
та розподілу залежать від обсягу 
спожитого газу 
 

Структура витрат на природний газ: як є сьогодні і які зміни пропонуються 

Витрати побутових споживачів на газ не зростуть   

вартість газу 
(«Нафтогаз») 

податок на додану вартість  

тариф на транспортування  
розподільними 
газопроводами 

тариф на транспортування  
газопроводами 
«Укртрансгазу» 

вартість постачання 
природного  
газу до оселі  

5203,3 грн; 
72% 

1198 грн; 
17% 

496 грн; 
7% 

236,7 грн; 
3% 

 54 грн; 
1% 

7 188 грн. 
 за 1 тис. м³ 

Плата за 
користування 
ЄГТСУ (в тому 
числі ПДВ) 
 

не залежить 
від обсягу 
споживання 

Вартість газу (в 
тому числі ПДВ)  
 

залежить від 
обсягу 
споживання 
 

Завдяки фіксованій платі, 
взимку, коли зростає обсяг 
споживання газу, споживачі 
платитимуть менше 

Ціна 
на газ 

(товар) 



Як використовується плата за користування  
Єдиною газотранспортною системою України 

Транспортування та розподіл газу від кордону або свердловини до газового приладу 
споживача. Обслуговування газотранспортних та газорозподільних мереж, загальна 
протяжність яких в країні перевищує 350 тисяч кілометрів 

Встановлення безоплатних лічильників газу для споживачів, ремонт та модернізація 
газотранспортних та газорозподільних мереж 

Контроль за безпекою газопостачання, якістю та тиском газу в газорозподільних та 
газотранспортних системах, попередження та ліквідація аварійно-небезпечних ситуацій. 
Забезпечення роботи аварійно-диспетчерських служб, яких в країні більше 700 

Облік газу, перевірка та контроль обсягів спожитого газу, виявлення та попередження його 
крадіжок чи незаконного використання 



Досвід країн Євросоюзу  

Форми абонплати та приклади застосування: 
 

 Фіксований збір - плата за обслуговування точки доступу до газової 
мережі. Застосовується у Франції, Італії, Іспанії Чехії, Швеції, Угорщині 
та ін. 

 Плата за пропускну потужність - плата за наявність обсягу 
природного газу в мережі. Як правило, дорівнює максимальному 
добовому об'єму, необхідному для споживача. Застосовується у 
Великобританії, Польщі та ін.  

 Фіксований збір та одночасно плата за пропускну потужність 
застосовуються одночасно в Нідерландах (без урахування обсягу 
споживання) та Австрії (залежно від обсягу споживання). 

 Абонплата в складі деяких компонентів тарифу застосовується в 
Німеччині та Фінляндії. 

 

Абонплати немає в Данії, Естонії, Литві та Люскембурзі. 

Відокремлення ціни послуги від ціни товару відповідає законодавству ЄС 

Фіксований збір та плата за потужність - є формами плати за користування газовими 
мережами. Використовуються у понад 80% країн ЄС.  

67% 

14% 

19% 

Наявність фіксованого платежу за 
користування газовими мережами для 

побутових споживачів в країнах ЄС, 
частка від загальної кількості країн ЄС  

Абонплата наявна 
Абонплата є в складі деяких компонентів тарифу 
Абонплати немає 



Переваги для споживача 

Постачальник 1 Постачальник 2 

 Споживач вільно 
обирає 
постачальника 
природного газу 

 Ціна на газ (товар) 
зменшиться 
завдяки конкуренції 
на ринку 

 Рівномірне, щомісячне 
нарахування  незалежно 
від обсягу споживання, 
рахунок в зимові 
місяці зменшиться 

 Розмір плати за 
користування ЄГТСУ 
встановлюється державним 
органом (НКРЕКП) залежно 
від того, які газові 
прилади і лічильник 
наявні у споживача 



Застосування абонплати є  розповсюдженим  в багатьох сферах. Як правило, це фіксований щомісячний платіж 
споживача за доступ на постійній основі до мережі, сума якого прямо не залежить  від  користування послугою. 

Послуги, що надаються за фіксованою ціною, грн. в місяць 

Приклади застосування фіксованої плати в інших сферах 
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Коментар Голови представництва ЄС в Україні Я.Томбінського під час циклу дискусій з впровадження 
європейського досвіду в енергетичній політиці України:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=z3rkTqvfSig (1:01) 
 
 
 
 
 

Думка Експерта 

https://www.youtube.com/watch?v=z3rkTqvfSig


З метою вивчення думки побутових споживачів газу (населення) про запровадження нових рахунків за газ, 
в яких плата за газ буде відокремлена від плати за користування ЄГТСУ, проводиться анкетування. 

Анкета містить: 11 простих запитань, 3-4 варіанти відповіді на кожне запитання. 

Для нас дуже важлива ваша думка. Ви маєте можливість вплинути на прийняття рішення щодо 
запровадження цих змін. Для цього просимо заповнити анкету на сайті 104.ua 

  

Ознайомитися з анкетою: переглянути чи завантажити файл (pdf) 

Вивчення думки споживачів 

https://docs.google.com/viewer?url=http://104.ua/ua/files/11067
http://104.ua/ua/files/11067

