Оновлений оператор ГТС України та
роль оператора ГТС на ринку біогазу
– міжнародний досвід
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Оператор газотранспортної системи
Оператор газотранспортної системи - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із
транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників)
Закон України «Про ринок природного газу» №329-VIII від 2015

Оператор газотранспортної системи є основною артерією
газової мережі, що транспортує великі обсяги газу під високим
тиском (>4.0 МПа) по всій країні.
Тиск у газотранспортній системі (ГТС) створюється за
допомогою потужних установок стиснення – Компресорних
станцій (КС). Компресорні станції забезпечують достатній тиск у
газотранспортній системі, який необхідний для забезпечення
належних умов роботи всіх частин ГТС.
В Європі на сьогоднішній день функціонує 60 операторів
газотранспортних систем.
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Місце оператора газотранспортної системи на ринку
газу
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Оновлення оператора газотранспортної системи
з 01.01.2020

до 31.12.2019

100%

Товариство було створене в 2019 році, як філія АТ
«Укртрансгаз» з метою виконання міжнародних
зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством
щодо
забезпечення
незалежності
оператора
газотранспортної системи України.

100%

Починаючи з 1 січня 2020 року, ТОВ «Оператор ГТС
України»
є
сертифікованим
Секретаріатом
Енергетичного
Співтовариства
оператором
газотранспортної системи України і є повністю
незалежним
від
вертикально-інтегрованих
підприємств

100%

100%
Філія
«Оператор
ГТС України»

ТОВ «Оператор ГТС України» – природна монополія,
яка забезпечує транспортування природного газу
споживачам України та країн Європейського Союзу.

Філія
«Оператор
ГТС України»

Unbundling

Діяльність ТОВ «Оператор ГТС України» повністю
відповідає вимогам Третього енергетичного пакету
ЄС, що є гарантією вільного доступу всіх учасників
ринку природного газу.

Чисельність персоналу ОГТСУ станом на 30 січня 2020
року – 10 677осіб.
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Зовнішнє середовище оператора
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Характеристика газотранспортної системи
України

• 33 190 км газопроводів
(+ 2450 км на ТOT*)
• 1 392 ГРС
(+83 на ТOT)
• 58 Компресорних станцій
(+2 на ВOT)

28.9

Кобрын

Надійність і гнучкість
Широка
газотранспортна
інфраструктура,
а
також
величезні
потужності
ПСГ
гарантують надійний транзит,
забезпечуючи
гнучкий
інструмент підтримки транзиту.

Мозырь

Росія
107.5

Суджа

Серебрянка

5.0

25.5

13.0

Валуйки

Дроздовичі Германовичі

рівень

Існують прямі підключення з 7
країнами (PL, SK, HU, RO, MD, BY
та RU).

6.0

Польща

2.0

Високий
підключення

65 млрд

Білорусь

Одна з самих найбільших в Європі:

Вхідні
потужності
до України

м3

48.5
46.0

Словаччина
14.0

92.6

Сохрановка
Ужгород - Будінце
Берегово - Берегдароц
Теково

5.6

13.6

Угорщина

Румунія

146.0 млрд м3

3.5

4.5

-

Прохоровка
Платово

Молдова

-

Вихідні
потужності
з України
Орловка
26.8

Легенда

Газопроводи
Точки входу/виходу
Точка входу (млрд м3)
Точка виходу (млрд м3)
Закритті точки вх./вих. (млрд м3)

* TOT – Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АРК
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ГРС та їх розташування
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Ринок природного газу
Споживання природного газу за категоріями

8

Прогнози завантаженості системи
Обсяги транзиту згідно контракту з ПАТ Газпромом
(млрд куб. м)
70

Невизначеність перспектив
продовження транзиту
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Технологічне середовище

Когенераційна установка 1

Когенераційна установка 2
Очисна установка

Облгаз А

Ринок ЄС

Промисловість/бізнес

Великі промислові об'єкти
Побутові споживачі

Газорозподільча
станція

Дожимна КС

Газотранспортна система України
Газорозподільча
станція
Дожимна КС

Промисловість/бізнес

Облгаз Б

Побутові споживачі

Очисна
установка
Когенераційна установка 3

Офіси
Когенераційна установка 4
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Технічні умови

Параметр якості

Од.

Значення

Вміст метану (СН4)

mol-%

>90

Вміст етану (С2Н6)

mol-%

≤7

Вміст етану (С3Н8)

mol-%

≤3

mol-%

≤2

mol-%

≤1

mol-%

≤5

оС

-8

оС

0

Газопроводи з тиском 55 – 60 Бар, або більше

Вміст етану (С4Н10)
Вміст інших важких
вуглеводнів
Вміст азоту (N2)
Точка роси за вологістю
при тиску 40 Бар
Точка роси за
вуглеводнями
Вища теплота згорання:
Мінімум
Максимум
Вміст CO2

Решта газопроводів має тиск ~45 Бар ±7%

Газопроводи з тиском < 40 Бар

кВт/м3
mol-%

10.06
10.64
<2.0

Вміст O2

mol-%

<0.02

Вміст H2S :
Вміст меркаптанові
сірки
Вміст механічних
домішок :

мг/м3

<6.0

мг/м3

<20.0

мг/м3

0.0
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Австрійський ринок біометану
Характеристика ринку:
•

15 діючих біометанових установок;

•

3 028 м3/год загальна потужність біометанових установок;

•

500 м3/год потужність двох найбільших біометанових установок

Карта ГТС Австрії та розташування діючих
біометанових установок

Регіональний розподіл можливого обсягу подачі
біометану в газову мережу 1

1 Greening

Регіональний розподіл потенціалу в-ва біогазу 1

the Gas Grid—Evaluation of the Biomethane Injection Potential from Agricultural Residues in Austria
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Датський ринок біометану

Карта ГТС Данії та супутньої інфраструктури включно з
Біогазовими установками

Історичне та прогнозоване виробництво біогазу в Данії
1 PJ = 42.5 млн м3

•

Данська енергетична стратегія передбачає до 2035 повний перехід споживання газу на відновлювальні гази, з яких 50%
буде забезпечуватися за рахунок біометану;

•

Відповідно до данського законодавства, усі учасники ринку природного газу (в т.ч. біогазу) діють за тими ж правилами, що
стосуються підключення, подачу та дозування біометану.

•

З 2013 року існує кодекс, що регулює доступ біометанових виробників до газової мережі (газотранспортної системи та
газорозподільчих мереж);
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Модель датського ринку біометану
Вимоги до якості газу
Параметр якості
Wobbe Index:
Мінімум
Максимум

Значення
14.1 кВт/м3
15.5 кВт/м3

Відносна щільність природного
газу:
Мінімум
Максимум

0.555 кг/м3
0.7 кг/м3

Вміст CO2 не більше:

2.5 mol-%

Вміст O2 не більше:
для природного газу
для біометану

0.1 mol-%
0.5 mol-%

Вміст H2S та COS не більше:

5.0 мг/м3

Вміст маркептанів не більше:

6.0 мг/м3

Вміст сірки не більше:

30.0 мг/м3

Точка роси для природного газу
не повинна перевищувати:

- 8 оС при абсолютному
тиску до 6,9 Мпа
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Ринок біометану Нідерландів

Карта ГТС Нідерландів та основних
біометанових установок

Динаміка обсягів виробництва енергії з відновлювальних джерел
в Нідерландах

•

Згідно прогнозів обсяги виробництва «зелених/синтентичних газі» в Нідерландах до 2030 року можуть досягнути
3 мільярди м3.

•

З 2013 року було розроблено технічні умови доступу біометанових виробників до газотранспортної мережі тиском
понад 3,9 МПа, що регулює доступ біометанових виробників до газової мережі (газотранспортної системи та
газорозподільчих мереж).
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Модель Нідерландського ринку біометану

Запропонована технологічна схема роботи із
виробниками «зелених/синтетичних газів»

Подача виробником
Біогазу заявки на
підключення до ГТС

Розроблення спільного з
Оператором
газотранспортної системи
(ОГТС) ТЕО та отримання
висновка щодо умов
підключення

Нідерландський уряд
компенсує частину витрат
пов'язаних з підключенням
та будівництвом

Подача виробником заявки
на субсидію (SDE+) до
Netherlands Enterprise
Agency (RVO) на основі
розробленого ТЕО

Підключення
виробника до
газотранспортної
системи
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Німецький ринок біометану

Динаміка німецького ринку Біогазу

Карта операторів ГТС Німеччини
Основні характеристики ГТС:

•

На сьогодні понад 40 тис. людей задіяних напряму або опосередковано
до виробництва та торгівлі біогазом.

•

До 2050 року Німеччина повністю перейде на споживання енергії з
відновлювальних джерел енергії де основними джерелом споживання
буде водень та синтетичні гази, з яких важливу роль гратиме біометан
та біогаз.

Кількість операторів: 12 од.
Загальна довжина ГТС: ~ 38 тис. км
Кількість КС: 110
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Модель німецького ринку біометану
•

В Німеччині діє система розподілу витрат між операторами газотранспортних систем для трейдерів біогазом –
результатом чого є єдиний тариф для всіх по всій Німеччині, чого не мають трейдери природного газу.
§ 20b GasNEV

•

Питання подачі біогазу до газової мережі врегульоване Постановами національного енергетичного регулятора щодо
доступу до мережі (GasNZV) та оплату доступу до мережі (GasNEV).
Карта ГТС Німеччини та основних
газових станцій

Вимоги до якості газу в Німеччині згідно
DVGW G 260

Параметр якості
Wobbe Index:
Мінімум
Максимум
Відносна щільність
природного газу:
Мінімум
Максимум
Вміст CO2 не більше:
для Н-мереж
для L-мереж
Вміст O2

Од.

mol-%
mol-%

Вміст H2S :

мг/м3

Вміст сірки :

мг/м3

Вміст води :

мг/м3

232
біометанові
установки (двлі БМУ)

•

94 підключені до ГТС

•

193
м3/год найменша
потужність
БМУ
підключеної до ГТС

•

5 500 м3/год найбільша
потужність
БМУ
підключеної до ГТС

•

~400 м3/год середня
потужність
БМУ
підключеної до ГТС

Значення

кВт/м3 13.6
15.7
кг/м3

•

0.55
0.75
<2.0
<10.0
<0.5
5.0
<8
<30.0 кор.пер.
<50 (> 1 МПа)
<200 (≤ 1 МПа)
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Французький ринок біометану

Динаміка ринку біометану Франції за 2015 – 2018 рр.
Карта ГТС Франції та розташування діючих
біометанових установок
•

Енергетична стратегія Франції передбачає до 2030 року виробництво 30 ТВт Біометану, що забезпечить теплом 2,5
млн домогосподарств або пальним 190 000 атомобілів.

•

У Франції діє 125 біометанових установок з яких 15 на пряму підключені до Газотранспортної системи;
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Висновки/задачі

 Створення спільної робочої групи між Біоенергетичною асоціацією України,
Операторм газотранспортної системи України та Операторами газорозподільчих
мереж;
 Розроблення робочою групою
газотранспортної мережі;

необхідних

технічних

умов

доступу

до

 Розроблення робочою групою необхідних нормативних документів та
пропозицій зміни до законодавства та підзаконних актів, що регулюватимуть
ринок біогазу/біометану України, а також сприятимуть залученю України до
загальноєвропейського ринку;
 Реалізація пілотного проекту/проектів подачі біометану до газотранспортної
мережі.
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Дякую за увагу ! ☻

