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ДНІ

без нафтогазових
аукціонів

«Усі компанії Асоціації, а це
вісім найбільших вітчизняних
газовидобувних підприємств,
щорічно
добровільно
звітують за міжнародними
стандартами EITI, починаючи
із
впровадження
цієї
ініціативи в Україні. Ми
віримо і сподіваємося, що
із прийняттям закону й інші
учасники ринку долучаться до
цієї роботи і робитимуть її вчасно та якісно.
Глобальна мета застосування стандартів прозорості у
видобувних галузях – це підвищення довіри до індустрії
з боку держави та суспільства. Це також налагодження
партнерських відносин із місцевими громадами, зрозумілі
«правила гри» для бізнесу, запобігання зловживанням та
корупції».
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Вадим Пожарський

1,5

МЛРД ГРН

сплачено до місцевих бюджетів
за ІІІ квартали 2018 р.
ПРОЗОРІСТЬ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ МАЄ
ЗНАЧЕННЯ
У вересні Верховна Рада ухвалила законопроект № 6229
“Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”.
Документ
запроваджує
обов’язковість
міжнародних
стандартів звітування для видобувних галузей та забезпечує
транспарентні правила в індустрії, що в свою чергу має
збільшити інвестиційну привабливість сектору.
Норми законопроекту передбачають:
˚˚ відкриття даних про платежі видобувних компаній до
державного та місцевих бюджетів, соціальні, екологічні
та інші відрахування;
˚˚ виявлення ліцензійних ділянок, які не розробляються;
˚˚ можливість громадськості оцінювати політику держави
у сфері надрокористування та контролювати рішення
місцевої влади.

Голова Правління
Асоціації газовидобувних компаній України

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЗОВИДОБУТКУ –
ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ
У липні в УГВ відбувся круглий стіл, присвячений розвитку
ринку сервісних послуг у E&P секторі. Доповідачі відзначили,
що застосування сучасних практик дасть можливість
підвищити ефективність буріння. Індустрії потрібно 12
стратегічних сервісів, зокрема, більше сучасних верстатів,
флотів для інтенсифікації видобутку та цементування,
техніки для здійснення 3D сейсміки тощо. Прихід нових
сервісних компаній вимагає перегляду типових контрактних
умов та модернізації державних нормативів, їх адаптації до
міжнародних стандартів.

ГАЗУ У СХОВИЩАХ ДОСТАТНЬО
Станом на кінець вересня, Україна накопичила у ПСГ 16 млрд куб. м газу. Аналіз Міненерговугілля показує, що об’єм газу у
приватних постачальників значно перевищує 10% страховий запас газу, який встановлений на випадок надзвичайної ситуації.
Цього вдалося досягти без застосування адміністративного впливу та додаткових фінансових навантажень.

З 2019 року НКРЕКП оновить транспортні тарифи за послуги оператора ГТС. Передбачається диференціація тарифів
на вхід в газотранспортну систему для внутрішніх та транскордонних точок.
У липні Уряд вніс зміни до Постанови №423 щодо лібералізації обігу геологічної інформації, схвалив Дорожню карту з
проведення нафтогазових аукціонів та запровадив Порядок електронних торгів ліцензіями на користування надрами.
Документи набудуть чинності після оприлюднення.
З початку року в Україні відкрито 4 нових газових родовища в Харківській області. Три родовища розвідані УГВ, одне
– в активі Burisma Group.
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Оптова ціна на газ за останній рік
$/тис. м3, з ПДВ
У третьому кварталі спостерігається різке
зростання цін для комерційних споживачів у
результаті подорожчання імпортого газу.
Середня митна вартість склала $352
за 1 тис. м3 газу, середня ціна реалізації
на оптовому ринку – $378 ($10,8 mmBTU,
$ 40.1 MWh).
Джерело: Нафтогаз, МЕРТ, УЕБ.

Кількість закладених газових
свердловин незалежними
видобувниками, шт.
Обсяги буріння відчутно зросли – за 9 місяців
закладено на 72% більше нових газових
свердловин.
До розпорядження УГВ прибув перший
важкий бурильний верстат Bentec. До кінця
року очікується поставка ще 12-ти, а також
планується збільшення кількості верстатів у
іноземних зовнішніх підрядників.
Станом на 1 жовтня, по всій Україні в роботі
було задіяно 102 бурових верстати, включно
з верстатами КРС, що також здіснювали
буріння.
Джерело: АГКУ, Newfolk.
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Джерело: оперативні дані УТГ.
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Зокрема, відбулася стабілізація видобутку
Укрнафти - вдалося зупинити 15% падіння
за підсумками І півріччя.
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ІІІ квартал 2018 року став успішнішим для
всіх виробників, ніж попередні два.
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За ІІІ квартали було видобуто майже стільки
ж газу, як і за аналогічний період минулого
року– 15,4 млрд м3.
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Середній добовий видобуток газу за
ІІІ кв., млн м3
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