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ДНІВ

без нафтогазових
аукціонів

«Уряд
розпочав
процес
підготовки до міжнародних
раундів
нафтогазових
аукціонів.
Ми
всіляко
підтримуємо цю ініціативу, яка
підвищить інтерес до галузі та
дозволить залучати інвестиції
та сучасні технології у сектор.
Асоціація разом із провідними
геологами, спеціалістами із
Держгеонадр та офісу Віцепрем’єр-міністра активно працює над формуванням переліку
потенційних ділянок. Важливою складовою на шляху
проведення аукціонів є відкриття геоінформації, створення
інтерактивної мапи із позначенням запропонованих площ
для розробки, міжнародна підтримка країн-партнерів.
Галузь очікує, що вже у жовтні буде оголошено перший
раунд аукціонів, які будуть цікаві вітчизняним та іноземним
інвесторам».
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Данііл Майданік

Почесний Президент
Асоціації газовидобувних компаній України

1

МЛРД ГРН

сплачено до місцевих
бюджетів у I півріччі 2018 р.
ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ №615 НАБУЛИ ЧИННОСТІ
Важливі дерегуляційні зміни до процедури надання та обігу
нафтогазових ліцензій передбачають:
˚˚ заборону апробації геоінформації для отримання
нафтогазових площ, на яких не було ліцензій;
˚˚ впровадження єдиного ресурсного збору за надання у
користування вуглеводневих надр;
˚˚ запровадження перехідного періоду на проведення
ОВД для продовження дії ліцензій;
˚˚ визначення, що надання ліцензій для проведення робіт
на морському шельфі не потребує погодження облрад;
˚˚ введення
обмеженого
права
розпоряджатися
видобутою сировиною у разі фіксування податкової
заборгованості;
˚˚ можливість приватним компаніям передавати ліцензії
своїм дочірнім підприємствам (до кінця 2018 р.).

«УКРНАФТОБУРІННЯ» ПРИЄДНАЛАСЯ ДО
АСОЦІАЦІЇ ГАЗОВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
«Укрнафтобуріння» долучилася до найбільшого об’єднання
вітчизняних газовидобувних підприємств та стала 8
членом АГКУ. Разом компанії Асоціації видобувають 92%
українського газу, створюють 26 тисяч робочих місць та
забезпечують 8% надходжень до державного бюджету.
З 2010 року «Укрнафтобуріння» розробляє Сахалінське
нафтогазоконденсатне
родовище
на
Харківщині.
Підприємство експлуатує 24 газоконденсатні і нафтогазові
свердловини.

УКРАЇНА ЗАПРОШУЄ МІЖНАРОДНІ КОМПАНІЇ ІНВЕСТУВАТИ У ВИДОБУТОК ГАЗУ
Травень виявився насиченим на міжнародні енергетичні заходи. Промотуючи інвестиційну привабливість вітчизняної
газовидобувної індустрії, Асоціація була представлена в якості доповідача на 49-му з’їзді компаній Central-Eastern Europe and
Caspian Scout Group (Польща); на круглому столі щодо питань реформування енергетичного сектору України в Королівському
інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія); енергетичних форумах в Угорщині та Монако, а також на V
міжнародній нафтогазовій конференції Ньюфолк НКЦ у Львові.
Держгеонадра опублікувала в інтернеті дані про більш ніж 8500 нафтогазових свердловин. З них - понад 5 тисяч
газових, більше 1 тисячі - конденсатних та майже 3 тисячі - нафтових.
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про валюту і валютні операції», який лібералізує валютні операції в
Україні. Документ скасовує валютний контроль для більш ніж 40% операцій, реєстрації кредитів від нерезидентів та
ліцензування інвестування за кордон.
Опубліковано третій звіт Ініціативи прозорості видобувних галузей України, що охоплює 2016 рік. Усі компанії Асоціації
щорічно добровільно подають інформацію для звіту, починаючи із впровадження міжнародного стандарту EITI в Україні.
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Оптова ціна на газ за останній рік
$/тис. м3, з ПДВ
Торги газом відбуваються на умові місячної
поставки. Подобове балансування на ринку
відсутнє.
Середня митна вартість 1 тис. м3
імпортнованого газу склала $332, середня
ціна реалізації на оптовому ринку - $338
($11,2 MBTU).
Джерело: Нафтогаз, МЕРТ, УЕБ.

Кількість закладених газових
свердловин незалежними
видобувниками, І півріччя шт.
Обсяги буріння відчутно зросли – закладено
майже на 65% більше нових газових
свердловин.
Швидкість комерційного буріння у приватних
компаній у Східному регіоні коливається
від 20 до 50 м/добу при середній глибині
свердловини у 4,8 км, у Західному регіоні
складає від 20 до 40 м/добу при середній
глибині свердловини – 1,3 км.
Станом на 1 липня, по всій Україні в роботі
було задіяно 17 бурових верстатів великої
важкопідйомності (понад 450 т), в робочому
стані налічувалося ще 140 інших бурильних
установок.
Джерело: АГКУ, Newfolk.
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Джерело: оперативні дані УТГ.
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Галузі доводиться компенсувати падіння
видобутку Укрнафти, яке за півроку
перевищило 15% (91 млн м³).
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Стагнацію у приватному секторі призупинено,
вже другий місяць поспіль йде стабільне
зростання – понад 2,5% на міс.
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За півроку було видобуто майже стільки ж
газу, як і у минулому півріччі – 10,2 млрд м3.
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Середній добовий видобуток газу,
І півріччя млн м3
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