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без нафтогазових
аукціонів

«Прихід весни ознаменувався
вкрай важливими для галузі
дерегуляційними рішеннями
влади. Втім, нафтогазові
аукціони залишаються не
правилом, а винятком.
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Цього не розуміє іноземний
інвестор, якого сюди так
запрошують.
Від
цього
страждає держава.

₴

450

МЛН

сплачено ренти громадам
за І квартал 2018 року
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ГАЗОВИДОБУТКУ В ДІЇ
1 березня парламент ухвалив законопроект №3096-д, який
передбачає дерегуляцію газовидобутку. Документ скасовує
дозвільні рудименти радянських часів та дублюючі новели
сучасності, які роками штучно стримували розвиток галузі.
Тепер отримання дозвільних документів пришвидшено
щонайменше на 18 місяців, ліквідовано 6 ступенів погоджень.
У березні Президент України підписав цей важливий закон.
Дерегуляція видобутку сприятиме розвитку економіки та
становленню країни в якості енергосамодостатньої держави.

Ми порівняли початкову ціну за якою виставлялися ділянки
із тією ціною, за яку вони були продані на останніх аукціонах
два роки тому. Під час торгів ціна на наскрізні ліцензії у
середньому зросла у 6 разів, у той час як поза аукціонами
ці площі реалізуються лише за початковою ціною».
Роман Опімах

виконавчий директор
Асоціації газовидобувних компаній України

СКАСОВАНО ПОВТОРНУ ПЕРЕОЦІНКУ ЗАПАСІВ
Урядове рішення від 18 грудня 2017 р. щодо скасування
вимоги повторної державної експертизи та оцінки запасів
родовищ корисних копалин кожні 5 років набуло чинності.
Ліквідація цієї норми – прогресивне рішення, яке відповідає
міжнародному досвіду.
Кошти та зусилля, які підприємства витрачали на переоцінку
запасів, будуть спрямовані на модернізацію устаткування,
буріння нових свердловин та збільшення видобутку газу.

СПІЛЬНО ЗБІЛЬШУЄМО ВИДОБУТОК ГАЗУ
Укргазвидобування розпочало проект по залученню партнерів для відновлення 268 ліквідованих та 38 законсервованих
свердловин, що знаходяться на ділянках надр, спецдозволи на користування по яким належать іншим підприємствам.
Компанія пропонує механізм співпраці за яким власник спецдозволу власними силами та за власний рахунок відновлює
свердловини на своїх ділянках. За умови успіху, УГВ отримуватиме частину прибутку у формі оплати послуг із видобутку,
наданих партнеру.
Першими компаніями, які відгукнулися на пропозицію є Полтавська газонафтова компанія та група компаній Smart Energy.
Уряд затвердив обсяг страхового запасу газу на 2018 р., як і в минулому році, у розмірі 10% на випадок виникнення
кризової ситуації. Його формування передбачено законом “Про ринок природного газу”.
Міненерго проінформувало, що не буде щорічно номінально затверджувати розміри нормативних втрат та виробничотехнологічних витрат нафти, газу та конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування.
Уряд повернув на доопрацювання прийняті зміни до постанови № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами» від 30.05.2011р.
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Оптова ціна на газ за останній рік
$/тис. м3, з ПДВ
Оптова ціна на імпортований Нафтогазом
газ традиційно є найвищим індикатором на
ринку.
Відпускна
ціна
Укргазвидобування
є
найнижчою, суттєво відрізняючись від
комерційних цін в холодний сезон року.
Ціна на Українській енергетичній біржі
демонструє найсильнішу кореляцію з
імпортним паритетом. Хоча обсяги торгівлі
газом поки є незначними.

Кількість закладених газових
свердловин незалежними
видобувниками, І кв. шт.
Запровадження стимулюючого фіскального
режиму для нових свердловин спричинило
відновлення активності на сервісному ринку.
Результатом збільшення обсягів буріння має
стати зростання показників видобутку газу.
По всій Україні у роботі задіяно 16 сучасних
бурових верстатів великої важкопідйомності
та понад 150 інших установок.
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Незалежні видобувники зазнають стагнації,
що спричинено відтермінуванням важливих
реформ у 2016-2017 роках.
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Показники Укрнафти стрімко погіршуються
кілька років поспіль.
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Укргазвидобування демонструє поступове
зростання.
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У 2018 році було видобуто більше газу, аніж
у цей період за останні роки.
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Середній добовий видобуток газу,
І кв. млн м3
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