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Ціни на природний газ в Україні, грн/тис куб м (з ПДВ)

Ціни на природний газ в Україні, 09.11.2021р

* Bid - найвища пропозиція покупців; Ask - найнижча пропозиція продавців.
При перерахунку цін у долари та євро використовуються офіційні курси валют на міжбанківському ринку на закритті відповідного дня. 
Для переводу кубометрів у MWh використовуються коефіцієнти, подані на сайті словацького оператора ГТС Eustream.

Ресурс листопаду

ПСГ

Ресурс грудня

ТОРГІВЛЯ
Внутрішній ринок
Після росту напередодні, у вівторок ціни на газ в Україні 
знизилися під впливом падіння цін на європейських хабах. 
Основна причина – збільшення поставок російського газу, 
зокрема, на 10 млн куб м через Україну. «Газпром» почав за-
качувати газ до власних ПСГ у Європі.
Торгівля в Україні проходить слабо, оскільки більшість учас-
ників ринку уже придбали/продали необхідні обсяги на ли-
стопад, а торгівля ресурсом грудня поки мінімальна. На пере-
дній план вийшла торгівля газом у ПСГ.
Ціни на газ у ПСГ у вівторок коливалися у діапазоні 28 800 – 29 
800 грн/тис куб м, приблизно на 700 грн або на 2,4% нижче, 
ніж у понеділок.
Ресурс листопаду протягом дня торгувався за цінами 28 900 
– 30 000 грн/тис куб м, у середньому на 550 грн або на 1,8% 
нижче, ніж попереднього дня.
Цінові пропозицій на ресурс грудня становили 28 800 – 29 700 грн/
тис куб м, також на 550 грн або на 1,9% нижче, ніж напередодні.
Кінцеві споживачі, які придбали ресурс листопаду за цінами 
вище 30 000 грн/тис куб м масово звертаються до постачаль-
ників для перегляду ціни у сторону зниження, аргументуючи 
це тим, що зараз ціни на ринку нижче. Разом з тим, постачаль-
ники у більшості випадків відмовляються знижувати ціни.
Частина опитаних ExPro учасників ринку очікує ріст цін на при-
родний газ як на європейському, так і на українському ринку. 
«Дивлячись на погоду, бачимо, що нас очікує помітне похоло-
дання, що призведе до росту цін на газ. Думаю ціни у Європі 
зростуть приблизно на €10/MWh від сьогоднішнього рівня. Газ 
в Україні подорожчає слідом», - каже один з трейдерів.
«Газпром» наприкінці дня придбав додатково 19,17 млн куб м 
потужностей для транзиту газу 10 листопаду у точці «Вельке 
Капушани» (Словаччина). У точках «Сохрановка» та «Суджа» 
російська компанія не придбала додаткові добові обсяги.
Активність торгівлі газом на ТБ «Українська енергетична 
біржа» залишилась низькою. У вівторок 4 компанії пропо-
нували до продажу 8,4 млн куб м ресурсу листопаду, грудня, 
січня та газу в ПСГ. Торгів на біржі не відбувається вже третій 
день поспіль.

Ресурс на умовах 
передоплати

грн/тис куб м (з ПДВ) $/тис куб м (з ПДВ) €/MWh (без ПДВ)
Bid Ask Діапазон цін ± Bid Ask Діапазон цін ± Bid Ask Діапазон цін ±

Ресурс листопаду 28 900 28 900 28 900 - 30 000 -550 ↓ 1 107 1 107 1107-1150 -21,1 ↓ 72,1 72,1 72,1 - 74,8 -1,45 ↓
Ресурс грудня 28 800 28 800 28 800 - 29 700 -550 ↓ 1 104 1 104 1104-1138 -21,1 ↓ 71,8 71,8 71,8 - 74 -1,45 ↓

Газ в ПСГ 28 800 28 800 28 800 - 29 800 -725 ↓ 1 104 1 104 1104-1142 -27,8 ↓ 71,8 71,8 71,8 - 74,3 -1,89 ↓
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Курс гривні до € на міжбанку 

Курс гривні до $ на міжбанку 

Day Ahead (Open)

Обсяги придбання природного газу на UA-VTP, млн куб м

Day Ahead (Open), 09 .11.2021р

Маржинальні ціни ТОВ "Оператор ГТС України",
 грн/тис куб м (з ПДВ)

Європейський ринок. Спотові ціни на природний газ на 
європейських хабах у вівторок на відкритті коливались у 
діапазоні €77,1-78,5/MWh, на 6% вище, ніж у понеділок.
Ціни на газ у Європі у вівторок на початку дня знизились на 
фоні збільшення поставок газу з Росії. Транзит газу через 
Україну виріс на 10 млн куб м, що сприяло зниженню цін. 
Також відновились поставки газу по «Ямалу». Крім того, 
«Газпром» повідомив, що завершив наповнення власних 
ПСГ і розпочинає наповнення своїх потужностей в 5 ПСГ 
Європи. Проте, значного збільшення поставок газу поки 
що не відбулося. Разом з тим, прогнози щодо похолодан-
ня утримували ціни від більшого падіння.
Спотові ціни на хабі CEGH на відкритті торгів становили €76,1/
MWh і протягом дня коливалися в діапазоні €74,7-77,2/MWh. 
На хабі CZ VTP ціни становили близько €76,5-77,8/MWh.

НОВИНИ
«Газпром» забронював додаткові 10 млн куб м у точці 
«Вельке Капушани» на добовому аукціоні для транзиту газу 
до Словаччини на 9 листопада, свідчать дані платформи RBP. Так, 
ТОВ «Оператор ГТС України» пропонував 85,65 млн куб м потуж-
ностей на добу, «Газпром» забронював лише 12% із них. Крім того, 
додаткові добові потужності у точках «Суджа» та «Сохранівка» 
заброньовано не було, оскільки за довгостроковим контрактом 
«Газпром» може постачати через них 109,6 млн куб м на добу.

№ Хаб Ціна, €/MWh
1 THE 77,932 ↑
2 CEGH VTP 77,571 ↑
3 TTF 77,387 ↑
4 CZ VTP 78,468 ↑
5 ETF 78,044 ↑
6 PEG 77,283 ↑
7 ZTP 77,111 ↑
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Транзит російського газу через Україну перевищив 100 
млн куб м на добу 9 листопаду, як свідчать дані ТОВ «Опера-
тор ГТС України» (ОГТСУ). У порівнянні з попереднім днем об-
сяги транзиту зросли на 20% або на 17 млн куб м і є найвищи-
ми з кінця вересня. Газ надходить із Росії через «Суджу» (76,2 
млн куб м) та «Сохранівку» (24 млн куб м). Більша частина 
газу транспортується до Словаччини – 79 млн куб м, решта до 
Польщі та Молдови – приблизно по 10 млн куб м у кожному 
напрямку. Разом з тим, «Газпром» все ще качає через Україну 
менше заброньованих потужностей (109,6 млн куб м на добу).

«Газенерго-Трейд» та «Інвестсервіс» поставлять 11 млн 
куб м газу для «Української залізниці» (УЗ). УЗ оголоси-
ла переможців двох тендерів на закупівлю 11 млн куб м газу, 
вартістю 371 млн грн (з ПДВ). Аукціони відбулися 9 листопада 
на майданчику Prozorro. У торгах брали участь ТОВ «ГК «Ін-
вестсервіс», ТОВ «Газенерго-Трейд», та ТОВ «Трансгазпром». 
Перемогу в аукціонах здобули «Газенерго-Трейд» з пропози-
цією 33 620 грн/тис куб м та «Інвестсервіс» - 33 813 грн/тис 
куб м. Кожна з компаній поставить по 5,5 млн куб м газу до 
31 грудня 2021р.

Шестеро сенаторів США запропонували правки до оборонно-
го бюджету США на 2022р, що передбачають санкції щодо 
компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу 
«Північний потік-2». Про це йдеться у заяві комітету Сенату 
із закордонних справ. «У той час, коли Росія обмежує поста-
чання енергоресурсів до Європи, адміністрація Байдена по-
винна дотримуватися закону і накласти санкції на «Північний 
потік-2», - зазначив сенатор Джон Барассо.

Видобуток газу на родовищі Groningen в Нідерландах у 
цьому році ймовірно буде більшим, ніж планувалось. Нага-
даємо, що це останній рік регулярного видобутку на родовищі. 
По плану видобуток мав скоротитись вдвічі - до 3,9 млрд куб м 
до кінця вересня 2022р. Причиною змін стали затримки у будів-
ництві азотної установки для перетворення висококалорійного 
імпортного газу на низькокалорійний, який поставляється з 
родовища, про це повідомив міністр економіки Стеф Блок. На-
скільки може зрости видобуток невідомо, але він точно не до-
сягне 7,8 млрд куб м вироблених за минулий газовий рік.

Марокко планує встановити FSRU термінал та розпочати 
імпорт LNG. Такі плани з’явилися після того, як Алжир при-
грозив припинити поставки природного газу своєму сусіду, 
закривши один із двох транс-середземноморських газопрово-
дів, через який газ йшов до Іспанії. Марокко розглядає мож-
ливість створення плавучого терміналу поблизу порту Tangier.

Імпорт природного газу з країн ЄС, млн куб м

Експорт газу з українських ПСГ, млн куб м

Ф'ючерси на TTF, Front Month, €/MWh

Ф'ючерси на нафту, Front Month, $/барель
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Поставки російського газу через Україну, млн куб м

Баланс ПСГ України, млн куб м

Прогноз погоди в деяких містах ЄС, градусів С° (DWD)

Транзит російського газу через Україну, млн куб м

Поставки газу до Європи, млн куб м

Поставки російського газу до Європи, млн куб м

Видобуток газу в Україні, млн куб м Споживання газу в Україні, млн куб м 
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Щотижневе видання EXPRO Weekly належить та розповсюджується компанією 
Exploration&Production Consulting (Expro LLC)
РЕДАКЦІЯ EXPRO
Геннадій Кобаль, керівник та засновник проекту

ТОВ «ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД ПРОДАКШН КОНСАЛТИНГ»
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 59/5, офіс 37

 +38 067 208 76 16  info@expro.com.ua 
 ExPro Gas&Oil  expro.com.ua

Аукціони на ТБ "Українська енергетична біржа" за 09.11.2021р

* Умови оплати ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг": 75% договірної вартості - за 1 робочий день до подання ТС

Номінації на ВХІД в українську ГТС на 09.11.2021р Номінації на ВИХІД з української ГТС на 09.11.2021р

Обсяг, млн куб м
Ужгород/Вельке Капушани (Словаччина) 0,00
Будінце (Словаччина) 0,00
Берег (Угорщина) 0,30
ВТЗ-Україна-Польща (Польща) 0,00
Сохранівка (Росія) 24,00
Суджа (Росія) 76,17
Орловка/Ісакча I (Румунія) 0,00
Лиманське (Молдова) 0,00
Гребеники (Молдова) 0,00
Каушани (Молдова) 0,65
Олексіївка (Молдова) 0,00
Всього з ЄС 0,30
Всього 101,12

Назва точки з'єднання Обсяг, млн куб м
Ужгород/Вельке Капушани (Словаччина) 85,15
Будінце (Словаччина) 0,00
Берег (Угорщина) 13,52
ВТЗ-Україна-Польща (Польща) 12,50
Орловка/Ісакча I (Румунія) 0,00
VIP Молдова (прикордонні споживачі) 0,60
Ананьїв (Молдова) 0,00
Гребеники (Молдова) 7,31
Каушани (Молдова) 0,00
Олексіївка (Молдова) 3,87
Всього в ЄС 111,17
Всього 122,95

№ Продавець/покупець Вид пропо-
зиції Ресурс

Обсяг, 
тис 

куб м

Стартова 
ціна, грн/
тис куб м 
(з ПДВ)

Умови оплати
Реалізова-
ний обсяг, 
тис куб м

Ціна про-
дажу, грн/
тис куб м  
(з ПДВ)

Середньоз-
важена ціна, 
грн/тис куб м 

(з ПДВ)
1 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж листопад 1 000 31 170 Передоплата - - -
2 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж ПСГ (листопад) 1 000 31 170 Передоплата - - -
3 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж листопад 1 000 31 482 Післяоплата до 10 днів - - -
4 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж листопад 1 000 32 232 Післяоплата до 45 днів - - -
5 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж грудень 1 000 31 434 * - - -
6 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж грудень 1 000 32 004 Післяоплата до 10 днів - - -
7 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж грудень 1 000 32 802 Післяоплата до 45 днів - - -
8 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" продаж січень 1 000 31 494 * - - -
9 ТОВ "Укренергоекспорт" продаж ПСГ (листопад) 200 31 500 Передоплата - - -
10 ТОВ "Газкомпост" продаж ПСГ (листопад) 100 31 500 Передоплата - - -
11 ТОВ "Укрпостач Енерго" продаж ПСГ (листопад) 100 31 500 Передоплата - - -
12 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" купівля листопад 1 000 28 680 Післяоплата до 5 днів - - -
13 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" купівля ПСГ (листопад) 1 000 28 680 Післяоплата до 5 днів - - -
14 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" купівля грудень 1 000 27 990 Післяоплата до 5 днів - - -
15 ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" купівля грудень 1 000 27 576 Передоплата - - -


