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Вісім угод про розподіл продукції були підписані пів року тому і більшість 
компаній вже отримали спеціальні дозволи на користування надрами. 
Теоретично, це означає, що після оголошення дати початку робіт, вони 
можуть приступати до освоєння нафтогазових площ. Але на практиці ситуація 
зовсім інша: через законодавчі прогалини газовидобувники не можуть 
повноцінно проводити роботи на ділянках, адже підписаними угодами 
передбачено схвалення цілого ряду документів. 

Наголошую, що надзвичайно важливим є оперативне внесення змін у 
профільне законодавство та розроблення нових документів задля старту 
проєктів, адже Україна має бути зацікавлена в якнайшвидшій розробці 
нафтогазових ділянок.

Удосконалення профільного законодавства

Верховна Рада підтримала у І читанні доопрацьований законопроєкт №4187 щодо 
удосконалення законодавства у сфері надрокористування. Документ передбачає 
лібералізацію обігу спецдозволів, модернізацію проведення електронних 
аукціонів, спрощення та пришвидшення отримання спеціальних дозволів на 
користування надрами, оцінку запасів корисних копалин за міжнародними 
стандартами тощо. До ІІ читання законопроєкт ще потрібно доопрацювати задля 
нівелювання можливих ризиків та негативного впливу на добросовісних 
надрокористувачів.

Комітет ВРУ з питань економічного розвитку підтримав для розгляду у І читанні 
проєкт Закону №4344 щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі. 
Серед основних положень документу – удосконалення процедури проведення 
конкурсів на укладення УРП, а також процесу підписання та виконання цих угод.

Галузь закликає ліквідувати законодавчі 
прогалини, які стримують реалізацію УРП

Для початку робіт на нафтогазових ділянках УРП необхідно 
врегулювати ряд законодавчих питань. Йдеться про удосконалення 
звітності та адміністрування за проєктами УРП, модернізацію Закону 
України "Про угоди про розподіл продукції", а також податкове, 
банківське та валютне законодавство. 

На цьому наголосили учасники круглого столу на тему: «УРП – шлях 
до інвестицій та енергетичної незалежності України».  Захід 
організовано виданням “Українська правда” разом з ВГО “Федерація 
роботодавців нафтогазової галузі”, агентством OilPoint за участі 
Асоціації газовидобувних компаній України. 

Нафтогаз Розвідка та 
Видобування  придбав 
за понад 120 млн грн 
спецдозвіл 
на користування 
Юліївським 
родовищем.

Група компаній 
«Західнадрасервіс», 
яка працює на 
Західній Україні, 
приєдналася до 
Асоціації 
газовидобувних 
компаній України.

Технічний регламент LPG 
перенесено до 5 листопада 

Кабмін переніс на пів року (до 
5 листопада) набрання чинності 
Техрегламенту з якості скрапленого 
газу. Зважаючи на те, що перенесення 
відбувалося вже двічі, газовидобувники 
звертаються до Національного 
агенства акредитації України із 
закликом активізувати роботу щодо 
затвердження органу з оцінки 
відповідності. Без відповідного 
оцінювання постачання LPG на ринок 
заборонено. 

Артем Петренко, 
виконавчий директор 

Асоціації газовидобувних компаній 

України

www.agpu.org.ua

Газовидобувна індустрія  
не підтримує 
законопроєкт №5390, 
який містить ряд 
негативних новел, що 
можуть створить правову 
неузгодженість та 
призвести до потенційних 
зловживань в обранні 
переможців конкурсів та 
укладенні УРП.

Асоціація стала  
асоційованим 
членом ВГО 
«Федерація 
роботодавців 
нафтогазової 
галузі».  
Сторони підписали 
меморандум про 
взаєморозуміння та 
співпрацю. 

За підсумками 2020 
року підприємства 
АГКУ увійшли у 
ТОП-200 найбільших 
компаній України за 
сумою сплати 
податкових платежів
на основі даних від 
Державної податкової 
служби України.  
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Середній добовий видобуток газу 
за I півріччя, млн м3 

За I півріччя в Україні видобуто 9.75 млрд м3 газу, 
що на 4% менше показників минулого року.

Як державні, так і приватні компанії
продемонстрували зниження обсягів видобутку.

Зменшення видобування є світовим трендом та 
закономірним наслідком різкого падіння цін та 
економічної кризи у 2019-2020 роках.

Оптова ціна на газ за І півріччя, 
$/тис. м3, без ПДВ 

З квітня 2021 року ціни на вуглеводні в Україні та 
світі почали різко зростати і досягли рекордних 
показників за останні декілька років.

Так, середня ціна на УЕБ збільшилася на 78% і 
склала 6 793 грн ($245). Середня ціна на 
європейському хабі TTF, враховуючи вартість 
транспортування, склала 8 809 грн ($318), що 
становить зростання на 169%.

Середня митна вартість імпортованого газу 
також виросла на 112% і становила 7 351 грн 
($265).

Кількість активних бурових 
верстатів в Україні та Європі, од. 

Згідно даних Baker Hughes Rig Count, в Україні 
та Європі у I півріччі спостерігалась тенденція 
до поступового збільшення активних бурових 
верстатів. 

Про суттєве зростання говорити поки зарано, 
адже інвестиції у буріння можливі лише за 
умови стабільної цінової коню’нктури.

Саме тому, збереження сприятливих цін на 
вуглеводні стане основним підгрунтям до 
збільшення обсягів буріння наприкінці року.

www.agpu.org.ua

Джерело: УЕБ, Мінекономіки, Нафтогаз Трейдинг, Powernext/EEX

Джерело: оперативні дані ОГТСУ

Джерело: дані АГКУ, дані Baker Hughes Rig Count
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Середня митна вартість TTF+

Українська енергетична біржа Нафтогаз Трейдинг для промисловості
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Україна Решта Європи


