
Методика розрахунків та джерела до даних 

«Вкрадений добробут 42-мільйонної нації» 

 

 

1) Різниця між тим, скільки в 2009-2019 роках Україна фактично отримала за транзит газу і тим, що 
отримав Газпром за імпортований Україною газ 

 
 Для розрахунку даної різниці оцінена сума доходів ПАТ «Газпром» за імпортований газ в Україну за 

період 2009-2019 включають прямі продажі газу від ПАТ «Газпром» для НАК «Нафтогаз України» та 
іншим компаніям в Україні, а також оцінений дохід ПАТ «Газпром» від продажу газу європейським 
компаніям, які потім перепродавали газ для імпорту в Україну.  

 Від вищезазначених сумарних доходів ПАТ «Газпром» віднімається наступне:  
o Сума доходів НАК «Нафтогаз України» від транзиту газу територією України за період 2009-

2019; 
o Платіж від ПАТ «Газпром» до НАК «Нафтогаз України» на виконання рішення арбітражу 2018 

року за транзитним контрактом в розмірі 2,9 млрд дол, який був отриманий в грудні 2019.  

Джерела:  

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз 
України», відповідальної за Стокгольмський Арбітраж 

 Доходи від транзиту газу НАК «Нафтогаз України» публікуються у консолідованій фінансовій 
звітності НАК «Нафтогаз України», розділ «Інформація за сегментами»  

 https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C4775D2495121A4AC2257AD90051F66D 
 https://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8DC988FB4457C8F7C22584DD005D21A3?OpenDoc

ument 
 
 
 
 
 

2) Різниця між тим, скільки в 2009-2019 роках Україна могла отримати за транзит газу, і тим, скільки міг 
отримати Газпром за імпортований Україною газ якщо би контрактні відносини базувалися на так 
званих "братських принципах" 

 
 «Братські принципи» передбачають наступне: якщо б Україна платила Росії ціну, яка дорівнювала 

довгостроковим маржинальним витратам на видобуток імпортованого газу (за умови повного 
покриття імпортних потреб України за рахунок російського газу), а Росія платила транзитний тариф, 
який покривав би маржинальні витрати України на здійснення транзиту.  

 Довгострокові маржинальні витрати ПАТ «Газпром» розраховуються виходячи із загального обсягу 
імпорту газу в Україну відповідно до пункту 1 цієї методики та оцінених довгострокових 
маржинальних витрат ПАТ «Газпром» на видобуток та транспортування газу до кордону з Україною. 
Оцінка маржинальних витрат ПАТ «Газпром» на видобуток газу складається з: 

 середніх операційних і капітальних витрат ПАТ «Газпром» на видобуток газу на одиницю 
продукції за період з 2009 по 2018 роки. Операційні і капітальні витрати - з даних сегментної 
звітності ПАТ «Газпром» за 2009-2018 роки (за даними з системи Thomson Reuters);  

 собівартості паливного газу на транспортування газу до кордону з Україною. За галузевими 
стандартами була використана оцінка, що витрати паливного газу складають 3% від обсягів 
протранспортованого газу на кожні 100 км маршруту. Для оцінки довжини транспортування 
була використана оціночна довжина маршруту від Ямалу до східного кордону України (3,3 
тис.км) 

 маржинальних витрат на утримання газотранспортної інфраструктури в розрахунку на одиницю 
видобутого газу. Витрати на утримання газотранспортної інфраструктури розраховані як 
різниця між капітальними витратами газотранспортного сегменту в 2018 році (за даними з 
системи Thomson Reuters) і капітальними витратами газотранспортного сегменту в 2018 році на 



будівництво нових проектів (за даними з презентації ПАТ «Газпром» за 2018 рік, див. слайд 42 
тут: https://www.gazprom.com/f/posts/41/295497/investor-day-2018-en.pdf); 

 експортного мита (30% відповідно до вимог російського законодавства). 
 

Вказана оцінка маржинальних витрат ПАТ «Газпром» була перевірена на відповідність (резонність) 
шляхом порівняння отриманого результату з публікацією російських експертів щодо аналогічних 
оцінок. Проведена нами оцінка незначно відрізняється від оцінок російських експертів.  

 Довгострокові маржинальні витрати України на транзит газу включають виробничо-технологічні 
витрати газу, інші операційні витрати на транзит газу та капітальні витрати на підтримання 
потужностей української ГТС в робочому стані.  

 
Джерела:  

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз 
України», відповідальної за Стокгольмський Арбітраж 

 Дані з системи Thomson Reuters 
 https://www.gazprom.com/f/posts/41/295497/investor-day-2018-en.pdf 

 
 
 
 
 
 

3) Різниця між тим, скільки в 2009-2019 роках Україна могла отримати за транзит газу, і тим, скільки міг 
отримати Газпром за імпортований Україною газ, якщо би Україна покривала повні економічні витрати 
на транспортування газу та платила ціну експортного паритету (ціну "нетбек") за російський газ 

 
(a) Покриття повних економічних витрат України на транспортування газу мало передбачати 

застосування тарифів, що покривають повні економічні витрати («cost-reflective» тарифи) на транзит 
газу з врахуванням паливної складової (виробничо-технологічних витрат газу). Оцінка таких тарифів 
була здійснена відповідно до поданого позову НАК «Нафтогаз України» до Стокгольмського 
Арбітражу по контракту на транзит газу, де українська сторона в тому числі вимагала застосування 
таких тарифів з 2010 року.  

(b) При застосуванні до купівлі всього необхідного Україні газу ринкових принципів, які на момент 
підписання угоди використовувались у більшості довгострокових контрактів на купівлю газу в ЄС, 
Україна мала би змогу платити за цей газ по ціні, яка визначалась за так званою «моделлю 
Грьонінгена». За однією з інтерпретацій такої моделі ціна на газ для України мала би визначатись на 
основі експортного паритету («ціна нетбек»), а саме як ціна газу на найближчому великому 
ліквідному хабі (для України це німецький хаб NCG) мінус вартість транспортування газу від східного 
кордону України до німецького хабу NCG і мінус маржа оптового постачальника. Визначені ціни 
нетбек у відповідному році при розрахунку множились на весь фактичний обсяг імпорту газу в 
Україну.  

(c) Різниця між пунктом (а) та пунктом (b) становить різницю між тим, скільки в 2009-2019 роках Україна 
могла отримати за транзит газу, і тим, скільки міг отримати Газпром за імпортований Україною газ 
якщо би Україна покривала повні економічні витрати на транспортування газу та платила ціну 
експортного паритету (ціну "нетбек") за російський газ.  

 
Джерела:  

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз 
України», відповідальної за Стокгольмський Арбітраж;  

 Проміжне рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі № 
V2014/078/080 за контрактом на поставку газу  
(https://www.naftogaz.com/files/media/Separate-Award-redacted.pdf) 

 Рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі № V2014/129 за 
контрактом на транзит газу 
(http://www.naftogaz.com/files/media/Transit%20Award_Redacted.pdf). 

 



 
 
 

4) Різниця між тим, скільки в 2009-2019 роках Україна могла отримати за транзит газу, і тим, скільки міг 
отримати Газпром за імпортований Україною газ, якщо б Україна покривала повні економічні витрати 
на транспортування газу та платила ціну за принципом "індиферентності" за російський газ 

 
(a) Ця різниця розраховується аналогічно опису в пункті 3 цієї методики, окрім пункту 3 (b), де замість 

ціни газу на основі експортного паритету («ціни нетбек») використовується інша інтерпретація моделі 
Грьонінгенга, за якою ціна за принципом «індеферентності» визначається на основі ціни 
альтернативних газу енергоносіїв, релевантних для України. Основні принципи моделі Грьонінгена 
описані в пунктах 7-20, 1139-1141 проміжного рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. 
Стокгольм у справі № V2014/078/080 за контрактом на поставку газу.  

 
Джерела:  

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз 
України», відповідальної за Стокгольмський Арбітраж;  

 Проміжне рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі № 
V2014/078/080 за контрактом на поставку газу  
(https://www.naftogaz.com/files/media/Separate-Award-redacted.pdf) 

 Рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі № V2014/129 за 
контрактом на транзит газу 
(http://www.naftogaz.com/files/media/Transit%20Award_Redacted.pdf). 


