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Запрошення операторів ГТС до попередніх консультацій щодо
експлуатації та управління газотранспортною системою України, у якості
потенційних партнерів ПАТ “М ГУ”
З липня 2016 року, відповідно до вимог Третього енергетичного пакету
ЄС та постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 496, в Україні
реалізується процес відокремлення діяльності з транспортування та зберігання
(закачування, відбору) природного газу - анбандлінг ПАТ “Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України».
В ході реалізації цього процесу Урядом України, серед іншого, утворено
публічне акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України» (ПАТ
«МГУ») - юридичну особу, яка є новим оператором газотранспортної системи в
державі та яка буде сертифікована відповідно до статті 10 Директиви
2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу.
З метою забезпечення ефективної експлуатації та управління
газотранспортною системою України Уряд опрацьовує питання залучення до
ПАТ «МГУ» одного або декількох партнерів, які відповідатимуть вимогам
статті 21 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - партнери ГТС).
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Цим повідомленням, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1005, запрошуємо потенційних
партнерів ГТС до попередніх консультацій метою яких є, зокрема, обговорення
можливих умов, в тому числі майбутнього конкурсу, для залучення партнера
або партнерів ГТС до ПАТ «МГУ».
При цьому від потенційних зацікавлених партнерів ГТС очікується
наступна інформація:
а)
відповідність вимогам до партнера ГТС, визначеним статтею 21 Закону
України «Про ринок газу», а також стислий опис предмету діяльності;

б) опис корпоративної структури, в тому числі із зазначенням кінцевого
(кінцевих) бенифіціара (бенифіціарів);
в) основні економічні та фінансові показники в розрізі останніх трьох
років;
г) зазначення кваліфікації та відповідного досвіду в секторі
транспортування природного газу трубопровідним транспортом, включаючи
досвід роботи в регуляторному середовищі згідно Третього енергетичного
пакета;
д) технічні характеристики газотранспортної системи, що знаходиться в
управлінні на сьогоднішній день у потенційного партнера;
е) очікувані умови для участі у конкурсі, а також модель можливого
спільного управління ПАТ «МГУ».
Попередні консультації, в тому числі обмін інформацією, не є юридично
зобов’язуючими для їх сторін, а спрямовані виключно для формування
рекомендацій щодо майбутніх умов відповідного конкурсу.
У цьому зв ’язку повідомляємо, що процес попередніх консультацій буде
здійснювати Уряд України в особі М іністерства енергетики та вугільної
промисловості, а також робочої групи, утвореної відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1005.
Інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції потенційних партнерів
ГТС для проведення попередніх консультацій пропонуємо надсилати до 1
лютого
2018
на
e-mail:
partnerGTS@ mev.gov.ua
та
ENER.GTS.PARTNER@ ec.europa.eu
Після опрацювання надісланих матеріалів, з кожним потенційним
партнером ГТС будуть проведені усні консультації, про що буде завчасно
повідомлено.
За додатковою інформацією щодо попередніх консультацій пропонуємо
звертатися до Департаменту нафтогазового комплексу М іністерства енергетики
та вугільної промисловості України, директор п.Лісніченко О.П. на електронну
адресу: partnerGTS@ mev.gov.ua

