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Ціна на природний газ на хабі TTF 2019-2021, EUR/MWh

 Попри зниження ціни у 

2019-2020 рр., зберігалася 

модель газового ринку –

влітку ціни були низькими, 

взимку - високими

 Однак різкі коливання в 

попиті та ціні на природний 

газ через епідемічну 

ситуацію призвели до 

кризового стану в галузі

 Зупинка інвестиційних 

проектів з одного боку та 

відновлення економіки з 

іншого призвели до браку 

ресурсу та рекордних цін

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ ЦІНОВА КОН’ЮНКТУРА ЗА 
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ЯК ЗМІНИЛИСЯ ПОКАЗНИКИ ВИДОБУТКУ В ЄВРОПІ?
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Видобуток газу в Європі за 6 міс. 2020 та 2021 рр., млрд м3

-13.4 млрд м3

-12.2%

 Зупинка існуючих та 

запланованих інвестицій 

призвели до зменшення 

обсягів видобутку серед 

найбільших постачальників 

та видобувників газу в Європі

 Попри те, що наразі спотові

ціни є рекордними, компанії 

сектору розуміють високі 

ризики та очікують 

стабілізації для подальшого 

інвестування

 Падіння видобутку є світовим 

трендом, проте за умов 

відсутності негативних та 

непередбачуваних обставин 

цю тенденцію можна 

переломити та розпочати 

відновлення

Європа

Джерело: квартальний звіт Європейської Комісії (volume 14, issue 2, second quarter of 2021)



EXXONMOBIL ЗУПИНЯЄ ПРОЕКТ В РУМУНІЇ
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 Проте, подальша реалізація 

проекту була відкладена 

через затримку видачі 

дозволів з боку держави

 Уряд Румунії визначив, що 

партнером подальших 

проектів можуть бути лише 

компанії ЄС та НАТО

 ExxonMobil ведуть

переговори щодо продажу 

частки в проекті

 Компанія, скоріше за все, 

інвестуватиме в проекти в 

Гайані, Бразилії та США

•Придбали 50% частку для роботи на 
офшорі (блок Нептун)2008

•Дочірня компанія ExxonMobil – EMERPL 
– отримала більше 3000 км2 3D сейсміки 
з використанням новітніх технологій

2009-2010

•Споруджена перша глибоководна 
свердловина Domino-1, яка розташована 
в 170 км від берега на глибині близько
1 000 м, що підтвердила наявність газу

2012

•EMERPL завершила 3D сейсмічні 
дослідження в блоці Neptun Deep, що 
охопили близько 6 000 км2 (найбільше в 
Румунії)

2013

•Успішно завершена амбіційна компанія 
по розвідувальному бурінню та 
пробурено 7 свердловин із зразковими 
показниками безпеки та екологічності

2016



ЗУПИНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛЬЩІ

5

 Та ще 8 інвесторів зайшли в країну з масштабними інвестиційними планами, адже 

було оголошено про великі запаси сланцевого газу в Польщі. Компанії придбали 

ліцензії та пробурили низку розвідувальних свердловин

З одного боку З іншого боку

 346-768 млрд м3, чого 

вистачило б на 35 років 

споживання

 Перспектива продовження 

інвестиційної діяльності

 Інтерес інвестора до «буму» 

сланцевого газу в країні

 Системна бюрократична 

плутанина

 Подавлення амбіцій 

інвестора з боку держави

 Різке падіння цін

 Погіршення інвестклімату

Більшість 

інвесторів 

покинули країну



6

січень січеньсічень

ЗАВДЯКИ СТИМУЛЮВАННЮ ГАЛУЗІ, НОРВЕГІЯ 

ПЛАНУЄ ЗБІЛЬШИТИ ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ

 Суттєві обсяги видобутку у 

Норвегії заплановано зберегти 

та навіть збільшити завдяки 

впровадженню нових стимулів 

 Левова частка експорту (40%) 

та ВВП (14%) забезпечується 

нафтогазовим сектором

 Країна взяла курс на поступове 

скорочення викидів СО2 до 

2030 року (на 55%) та на 

поступовий перехід до зеленої 

енергетики

 Завдяки зменшенню викидів та 

нарощенню видобутку –

Норвегія виконує взяті 

міжнародні обов’язки та 

забезпечує інтереси споживача



ЄС ВПРОВАДЖУЄ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ 

КРИЗИ НА РИНКУ У 2021 РОЦІ
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Можливість 

відтермінування 

платежу та 

заборона 

відключення 

боржників

Фінансова підтримка за 

рахунок держбюджету 

(субсидії, пільги, 

соц. виплати)

Зниження податкових 

платежів (для 

видобутку, 

постачання, 

транспортування)

Розвиток торгівлі з 

іншими країнами, 

які не є членами 

ЄС

Прийнято постанову 

щодо врегулювання 

енергетичної кризи

Визначено чіткий 

механізм компенсації 

для споживачів, що 

фінансується із 

бюджету

Блокування будь-якого збільшення 

тарифів для домогосподарств  до кінця 

2022 року, зменшення податків для 

електрогенерації та виплата коштів 

громадянам

Румунія Франція

Термінові дії



СТИМУЛЮЮЧЕ ОПОДАТКУВАННЯ – ЗАПОРУКА 

НАРОЩУВАННЯ ГАЗОВИДОБУТКУ В УКРАЇНІ
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Видобуток газу із нових свердловин (6/12%) у 2018-2021 рр., млрд м3

 Майже за 4 роки дії 

норми, Україна 

додатково отримала 

більше 8 млрд м3

природного газу

 За відсутності стимулювання 

обсяги видобутку приватних 

компаній були б меншими 

майже на 20% від нинішнього 

результату

 Саме тому, створення 

додаткових бар’єрів 

та перепон для 

стабільної роботи 

сектору негативно 

вплине на індустрію



ЄДИНИЙ ГОЛОС ГАЛУЗІ
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93%

видобутку газу

26 тис.

робочих

місць

надходжень до 

держбюджету

5%


