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На краю прірви (квітень 2014)

Покрити потреби споживачів газу за рахунок використання імпортних потужностей не з напрямку Росії 
було неможливо

Структура газових боргів Нафтогазу, які 
вимагала Росія в квітні 2014 року

В квітні 2014 Газпром підняв ціну на газ для 
України до рівня, який значно перевищував 
рівень справедливих ринкових цін

269 $*

492 $

352 $

275 $

* - Ціна газу Газпрому для Нафтогазу в березні 2014 року
** - ціна на рівні експортного паритету («NCG мінус вартість транспортування від 
східного кордону України до німецького хаба NCG і мінус маржа оптового постачальника»)

Газпром 
підняв ціну 
на газ для 
Нафтогазу 
на 83%

Європейська ринкова 
ціна (на хабі NCG)

Справедлива ринкова 
ціна для України**

Борг за газ, відібраний в 4кв’2013 та 1кв’2014 = $ 2.3 млрд

Передоплата за послуги по транзиту = $ 1.25 млрд

Борг по «бери-або-плати» за 2012-2013 роки = $ 19.4 млрд

Передоплата за оренду військової бази в Криму* = $ 10.8 млрд

Всього = $ 34 млрд

* - отримана Нафтогазом у вигляді знижки за поставлений Газпромом газ

Джерела: 
- Відносини між «Нафтогазом» і «Газпромом» змінилися. Яким є фінансовий результат? Gasmarket.media
- Інфографіка / Яка користь Україні від змін відносин з «Газпромом»?, Новое время
- Окреме рішення Стокгольмського Арбітражу по контракту на постачання газу, розділ IX.2 Relief Sought by Gazprom , с. 689, вебсайт Нафтогазу
- Украина должна России $11 млрд за потерю Крыма? BBC Москва від 01.04.2014
- Основні результати арбітражу за контрактом на постачання газу, вебсайт Нафтогазу
- Обсяги використання та імпорту природного газу в Україні за 2013й рік року, вебсайт Нафтогазу
- Наявні транспортні потужності для імпорту газу з ЄС станом на січень 2014, Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2015-й рік, с. 30 (укр. версія)
- Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз України», відповідальної за Стокгольмський Арбітраж

*

* - розраховується як загальний обсяг імпорту до загального обсягу споживання газу в Україні за 
2013 рік

** - розраховується як наявні транспортні потужності імпорту газу з ЄС станом на 
січень 2014 до загального обсягу споживання газу за 2013 рік


