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«Укргазвидобування робить
все можливе для зростання
видобутку
вітчизняного
газу в межах тієї існуючої
ресурсної бази, яка у нас є. Ми
запустили проект Production
Enhancement
Contract
з
інтенсифікації
видобутку
на зрілих та виснажених
родовищах,
пропонуючи
співробітництво компаніям,
які володіють сучасними технологіями. У I кварталі 2019
року плануємо підписати перший такий сервісний контракт,
що дасть змогу збільшити газовидобуток на існуючих
родовищах».
Олег Прохоренко

СТАРТ НАФТОГАЗОВИХ АУКЦІОНІВ
І МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ УРП
Держгеослужба підготувала 30 нафтогазових ділянок для
винесення на онлайн-аукціони на базі ProZorro.Продажі.
Загальна площа ділянок складає 4,63 тис. км2.
Аукціони проходитимуть в декілька раундів. На перший
раунд, який стартував 6 грудня, винесено 10 ділянок в 6-ти
областях.
Визначення переможця відбудеться у березні 2019 року.
Також урядом затверджено конкурсні умови для 12 проектів
з укладання угод про розподіл продукції.
Після оприлюднення конкурсної документації претенденти
матимуть 90 днів для ознайомлення, прийняття рішення та
реєстрації конкурсної заявки.
Загалом, у 2019 році держава запропонує потенційним
інвесторам понад 40 нафтогазових ділянок загальною
площею майже 20 тис. км2.

Голова Правління
АТ «Укргазвидобування»

ВІДКРИТО ДОСТУП ДО ГЕОІНФОРМАЦІЇ ТА
ЛІБЕРАЛІЗОВАНО ЇЇ ОБІГ
Уряд оновив постанову №423, датовану 1995 роком,
лібералізувавши обіг геоінформації та спростивши до неї
доступ. Ці прогресивні зміни сприятимуть її оцифруванню
для швидшого залучення інвесторів до розвідки вуглеводнів.

Додаткову інформацію можна отримати на англомовному
порталі www.GOukraineNOW.com

Ключові новели:
˚˚ державну геоінформацію дозволено надавати
користування безкоштовно у відкритому доступі;

у

˚˚ відомості про геодані, у т.ч. приватної власності, будуть
внесені до відкритого державного Каталогу;
˚˚ вимогу
погодження
передачі
геоінформації
надрокористувачем замінено на просте інформування;
Приватні підприємства також починають відкривати свої
геодані і першою це зробила Полтавська газонафтова
компанія.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ТАРИФ ДЛЯ ГАЗОВИДОБУВНИКІВ
З 1 січня 2019 року тариф для видобувних підприємств за вхід в газотранспортну систему становитиме 91,87 грн за 1000 м3
на добу. Прийняття цього рішення позитивно відобразиться у трьох аспектах:
˚˚ гармонізація вітчизняного законодавства з європейськими нормами;
˚˚ покращення конкурентних позицій у регіоні та інвестиційної привабливості ринку;
˚˚ збільшення видобутку власного газу та завантаження української ГТС.
АГКУ разом із партнерами підготували інвестиційне дослідження «Ukraine: Natural Gas Production. Playbook 2018».
Це путівник для потенційних інвесторів, який знайомить із індустрією та можливостями, які можна реалізовувати в
секторі. The Playbook можна завантажити за посиланням www.agpu.org.ua.
З 1 листопада ціна газу для населення складає 8550 грн за 1000 м3. Це рішення дозволяє Україні продовжувати
співпрацю з МВФ, а також спрямоване на розвиток ринку газу та формування прозорої конкуренції.
Уряд актуалізував План заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України, що передбачає
проведення аукціонів та конкурсів PSA, реформу Держгеоcлужби, модернізацію закону «Про нафту і газ» та розробку
нової версії Кодексу про надра.
Експерти Petroleum Economist позначили Україну на світовій мапі нафтогазових аукціонів. За даними видання, у
першому півріччі 2019 року нафтогазові аукціони проходитимуть у 13-ти країнах.
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Оптова ціна на газ за останній рік
$/тис. м3, з ПДВ
З 1 листопада вартість газу за якою
Нафтогаз України здійснює продаж на
умовах ПСО зросла й складає 7670 грн
($ 279).
Середня митна вартість 1 тис. м3
імпортованого газу в 2018 р. склала $355,
середня ціна реалізації на оптовому ринку –
$372 ($10,5 mmBTU).
Джерело: Нафтогаз, МЕРТ, УЕБ.

Кількість закладених газових
свердловин незалежними
видобувниками, 2018 рік шт.
Обсяги буріння відчутно зросли – закладено
на 67% більше нових газових свердловин.
У листопаді до розпорядження УГВ прибули
два нові бурові верстати вантажопідйомністю
450 тонн від Sichuan Honghua Petroleum
Equipment.
Станом на 1 cічня 2019 року, по всій
Україні в роботі було задіяно 101 буровий
верстат, включно з верстатами КРС, що
використовувалися для буріння.
Джерело: АГКУ, Newfolk.
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Джерело: Геоінформ, АГКУ.
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За підсумками року зростання видобутку у
незалежних видобувників склало 6,9%.
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7 жовтня Укргазвидобування перетнуло
позначку у 43 млн м3 добового видобутку,
що є максимальним показником за останні
дев’ять років.
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Видобуток газу за 2018 рік склав
21 млрд м3, що на 2,5% більше, ніж у 2017
році.
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Середній добовий видобуток газу за
2018 рік, млн м3
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