
Незворотні втрати від контрактів 2009 року: 

погляд з іншої сторони

$ 4.8 млрд$ 1.9 млрд

Менеджмент, який був в Нафтогазі в 2010 році, міг 
заплатити за російський газ на $1.9 млрд менше, якщо би 

обрав варіант перегляду цін через арбітраж замість 
непрозорої політичної угоди щодо оренди росіянами 

військової бази в Криму:

Ми могли би отримати набагато більшу вигоду від 
перегляду цін на газ в Стокгольмському арбітражі, 
якщо би передоплата за оренду військової бази в 
Криму не була явно структурована в 2010 році у 

вигляді знижки до ціни газу :

* - період, з якого Нафтогаз просив переглянути ціни за поставлений Газпромом газ, 

відповідно до своїх максимальних вимог 



Через неправильно оформлений запит на перегляд транзитного тарифу в 2009 році 
Нафтогаз не зміг додатково виграти до $ 12,3 млрд в арбітражній справі по 

транзитному контракту, яка розглядалася в 2014-2018 роках:

Незворотні втрати від контрактів 2009 року: 

погляд з іншої сторони (продовження)



Структура імпорту газу в Україну в 2013-2019 роках



Порівняння імпортних потреб України в газі з імпортними 

потужностями з країн ЄС



Різниця між оптовими ринковими цінами і регульованими 

цінами на газ для населення

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середня оптова ціна на газ в грн/'000м3:

для населення 102    102    93      93      150    237    226    327    352    393    345    341    474    1 763 4 216 4 941 5 293 5 558

для промислових споживачів 276    276    313    347    488    720    970    1 682 2 029 2 716 3 509 3 487 4 241 6 368 6 059 6 812 7 969 6 179

Різниця між ринковими цінами і цінами на газ 

для населення (ринкова ціна = ціна для 

промислових споживачів)

(63%) (63%) (70%) (73%) (69%) (67%) (77%) (81%) (83%) (86%) (90%) (90%) (89%) (72%) (30%) (27%) (34%) (10%)

Середні ціни на імпортований газ:

ціна в $/'000м3 50      59      51      50      95      130    180    233    257    309    425    397    294    277    214    242    312    197    

середній курс грн/дол.США 5,3     5,3     5,3     5,1     5,1     5,1     5,3     7,8     7,9     8,0     8,0     8,0     11,9   21,8   25,6   26,6   27,2   25,8   

ціна в грн/'000м3 266    315    271    256    480    657    948    1 815 2 039 2 462 3 396 3 173 3 491 6 053 5 457 6 442 8 499 5 095

Різниця між ринковими цінами і цінами на газ 

для населення (ринкова ціна = ціна імпорту + 

маржа 5%)

(63%) (69%) (67%) (65%) (70%) (66%) (77%) (83%) (84%) (85%) (90%) (90%) (87%) (72%) (26%) (27%) (41%) 4%



Зменшення витрат Державного Бюджету на субсидії 

в результаті цінової реформи

2014 2015 2016 2017 2018 2019

"Явні" або адресні субсидії

Профінансовані субсидії на оплату витрат з ЖКП, млрд грн 6,2 18,0 44,1 69,7 70,0 46,6

Профінансовані витрати бюджету на покриття різниці в 

тарифах на тепло для населення, млрд грн
12,4 4,7 0,0 1,8 1,0 0,0

Всього "явних" субсидій, млрд грн 18,6 22,7 44,1 71,5 71,0 46,6

у % від доходів Державного бюджету 5,2% 4,2% 7,2% 9,0% 7,7% 4,7%

"Приховані" субсидії

Ринкова ціна газу, грн/тис. куб. м 3 667 6 355 5 729 6 766 8 915 5 349

Ціна газу як товару для потреб населення, грн/тис. куб. м 474 1 763 4 216 4 942 5 293 5 516

Ціна газу як товару для ТКЕ для населення, грн/тис. куб. м 756 1 256 3 282 4 942 5 393 5 534

Використання природного газу для потреб населення: 22 17 18 16 15 13

населенням, млрд куб.м 15,1 11,3 11,9 11,3 10,6 8,0

ТКЕ для потреб населення, млрд куб.м. 7,1 5,9 5,7 4,6 4,8 4,6

Всього "прихованих" субсидій, млрд грн 68,6 81,7 32,0 28,9 55,5 -2,2

у % від доходів Державного бюджету 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 6,0% n/a

Всього "явних" та "прихованих" субcидій, млрд грн 87,2 104,4 76,1 100,5 126,4 44,5

у % від доходів Державного бюджету 24,4% 19,5% 12,3% 12,7% 13,6% 4,7%



Сумарний EBITDA Групи Нафтогаз за 2013-2019

($ млрд)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(0,2) (28,4) (11,5) (7,6) (2,9) (5,1) (6,5)

(0,2) (9,1) (2,1) 1,7 3,5 2,4 3,8

(0,2) (6,5) (0,3) 1,8 3,7 2,5 4,7

(1,4) (7,0) (1,8) 0,4 1,7 1,4 0,8

0,4 (1,2) (1,0) 1,3 1,4 1,6 1,0

0,4 (1,3) (1,4) (0,1) (0,5) (0,4) (0,7)

0,4 (1,3) (2,6) (1,0) (1,4) (1,9) (1,7)

** - зміна обсягів споживання газу, собівартості видобутку, коригування на чисту вартість реалізації імпортованого газу

* - втрата активів в Криму, курсові різниці, переоцінка вартості основних засобів, забезпечення під судові позови та інше, прибуток/(збиток) ПАТ Укрнафта, ціна імпортного газу для потреб населення

- 62,2

+ 0,1

+ 5,8

- 5,9

+ 3,5

- 4,1

- 9,5

62,2

5,7

11,7

9,4

7,6

5,5

EBITDA в разі відсутності змін з Газпромом - з "бери або плати" 
(без урахування відсотків на "бери або плати")

(1) ефект від відміни "бери або плати"

EBITDA в разі відсутності змін з Газпромом - без "бери або плати"

(2) ефект від перегляду цін та налагодження реверсу з Європи

Відображений у звітності чистий прибуток/(збиток) + Фінансові 
витрати - Фінансові доходи + Податок на прибуток + Амортизація

(3) коригування на ефект від Стокгольмського арбітражу та 
результати бізнесу по транзиту газу, відображені у звітності

EBITDA з урахуванням коригування (3)

(4) коригування на неконтрольовані фактори*

EBITDA з урахуванням коригувань (3) і (4)

(5) коригування на зміну ціни газу для потреб населення з 2013 
року

EBITDA з урахуванням коригувань (3), (4) і (5)

(5) коригування на інші ефекти від цінової реформи**

EBITDA з урахуванням коригувань (3), 4), (5) і (6)

-2,1


