
ГубанковаГубанкова ОленаОлена
СтаканковСтаканков ОлександрОлександр
МеніовичМеніович КристинаКристина

ПроблемаПроблема длядля аналізуаналізу::

ЯкЯк диверсифікуватидиверсифікувати постачанняпостачання
природногоприродного газугазу вв УкраїнуУкраїну

ЗамовникЗамовник аналізуаналізу::

КабінетКабінет МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни



аа)) ПитанняПитання стосуєтьсястосується безпекибезпеки державидержави,, тобтотобто можеможе бутибути
реалізованореалізовано тількитільки державоюдержавою..

бб)) ВирішенняВирішення проблемипроблеми потребуєпотребує значноїзначної кількостікількості
міжнароднихміжнародних договорівдоговорів,, згіднозгідно чинногочинного законодавствазаконодавства
УкраїниУкраїни ціці функціїфункції покладаютьсяпокладаються нана державудержаву ..

вв)) РеалізаціяРеалізація проектупроекту диверсифікаціїдиверсифікації потребуєпотребує залученнязалучення
значнихзначних фінансовихфінансових ресурсівресурсів..

ПідставиПідстави длядля державногодержавного втручаннявтручання::



3.а. Організовані зацікавлені групи:

--ВГОВГО НаціональнаНаціональна газовагазова спілкаспілка УкраїниУкраїни;;

--НАКНАК ««НафтогазНафтогаз УкраїниУкраїни»»;;
3.б. Заінтересовані органи влади:

--РадаРада НаціональноїНаціональної безпекибезпеки іі оборониоборони;;

--МіністерствоМіністерство паливапалива тата енергетикиенергетики
УкраїниУкраїни;;

--МіністерствоМіністерство економікиекономіки;;

--МіністерствоМіністерство закордоннихзакордонних справсправ;;
3.в. Заінтересовані Міжнародні організації:
--ЕнергетичнеЕнергетичне співтовариствоспівтовариство ЄСЄС;;

--МіжнароднеМіжнародне енергетичнеенергетичне агентствоагентство..

СтейкхолдериСтейкхолдери::



4.а. Цілі розв’язання проблеми
забезпеченнязабезпечення державноїдержавної енергетичноїенергетичної безпекибезпеки
шляхомшляхом утворенняутворення системисистеми міжнароднихміжнародних
договорівдоговорів іі проектівпроектів,, щощо урізноманітнятьурізноманітнять
джереладжерела поставокпоставок природногоприродного газугазу вв УкраїнуУкраїну..
4.б. Критерії досягнення цілей
--КількістьКількість країнкраїн--постачальниківпостачальників 22 іі більшебільше
-- ОбсягОбсяг постачанняпостачання природногоприродного газугазу (76,4(76,4
млрдмлрд.. мм3)3)
-- ЦінаЦіна 11 тистис.. мм3/$ (3/$ ( нене більшебільше 105 %105 % відвід ціниціни нана
газгаз РФРФ))



4.в. Обмеження
-- НесприятливаНесприятлива міжнароднаміжнародна ситуаціяситуація длядля
реалізаціїреалізації проектупроекту;;

-- ОбмеженістьОбмеженість фінансовихфінансових ресурсівресурсів длядля
впровадженнявпровадження ініціативініціатив;;

-- НепрозорийНепрозорий внутрішнійвнутрішній механізммеханізм реалізаціїреалізації
газовоїгазової політикиполітики..



55.1..1. StatusStatus--quoquo..

55.2..2. побудовапобудова альтернативногоальтернативного
газопроводугазопроводу зз ІрануІрану..

5.35.3 побудовапобудова альтернативногоальтернативного
новогонового газопроводугазопроводу зз
ТуркменістануТуркменістану..

5.45.4 доставкадоставка газугазу моремморем зз
північноїпівнічної АфрикиАфрики..



Критерії

Оцінка варіантів (альтернатив) політики
Status-quo. побудова

альтернативного
газопроводу з Ірану

побудова
альтернативного

нового
газопроводу з

Туркменістану

доставка газу
морем з
північної
Африки

Результативність 1 2 2 3

Ефективність 1 2 2 2

Справедливість 1 2 2 2

Політична
здійсненність

3 1 3 3

Адміністративна.
здійсненність

3 1 2 2

Сумарна оцінка
варіанту

9 8 11 12

Рейтинг варіанту 3 4 2 1





6.в. Заходи щодо впровадження

- Оголосити проведення тендера на будівництво
СПГ-терміналу;

- Пошук та залучення інвесторів та міжнародних
грантів (приклад: грант від США для Польщі );

- Адаптація законодавства;

- Створення дочірньої компанії “Нафтогаз
України”

- Запровадити облігації для реалізації проекту.



УкраїнаУкраїна будебуде зз газомгазом !!


