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Нові економічно привабливі  
маршрути транспортування 
газу, що об’єднують ринки ЄС

ТЕПЕР 
В 4 РАЗИ
ДЕШЕВШЕ 
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ПРЕДСТАВЛЯЄМО
ШОРТ-ХОЛ

Починаючи з 1 січня 2020 року Оператор ГТС України 
пропонує клієнтам нову послугу. 

Шорт-хол (short-haul) – це особлива послуга, що дозволяє 
отримувати знижку на транспортування між визначеними 
міждержавними точками входу та виходу. Відповідно до 
вимог Кодексу газотранспортної системи ця послуга 
визначається як “потужності з обмеженнями”.

Через значне скорочення російського транзиту, Оператор 
ГТС має значні невикористані потужності на міждержавних 
точках з'єднання в Західній Україні.

Послуга шорт-хол відкриває доступ замовникам до ринків 
Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії через ГТС України, 
отримавши можливість забронювати потужності за прива-
бливими тарифами. Цей продукт призначений лише для 
транзитного транспортування, не відкриваючи доступ до 
українського VTP та внутрішнього ринку.

Основний зміст послуги полягає в наступному: якщо 
потужності на міждержавних точках з'єднання не заброньо-
вані за стандартними тарифами, Оператор ГТС може 
запропонувати послугу шорт-хол для визначених пар точок, 
які знаходяться на відносно близькій відстані одна від одної.

Напрямок
Тарифи шорт-холу 
українського маршруту, 
євро за МВт

Потужності альтернативних 
маршрутів ЄС, 
МВт за день

Потужності українського 
маршруту, 
МВт за день

Тарифи альтернативних 
маршрутів ЄС,
євро за  МВт

PL – RO 1.75  ↓ 3.14 95.4   ↑ 30.5

RO – PL 2.45 ↓ 4.04 145.2  ↑ 21.5

SK – RO 1.69  ↓ 1.82 145.2  ↑ 77.5

RO – SK 1.8    ↓ 1.81 145.2  ↑ 21.5
HU – PL 2.05 ↓ 2.88 178.1  ↑ 30.5
PL – HU 1.57  ↓ 2.15 95.4   ↑ 30.5
SK – PL 2.19  = 2.19 178.1  ↑ 30.5

PL – SK 1.58  ↑ 1.29 95.4   ↑ 30.5

HU – RO 1.56  ↑ 0.99 145.2  ↑ 77.5
RO – HU 1.76  ↑ 1.17 145.2   ↑ 21.5
HU – SK 1.59  ↑ 0.64 517.3   ↑ 50.8
SK – HU 1.5    ↑ 0.82 771.7   ↑ 129.1
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Завантажити 
електронну версію 

буклету з детальнішою  
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шорт-хол
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