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Відкрито Київську секцію SPE 

Society of Petroleum Engineers (SPE) – найбільша у 
світі нафтогазова спільнота, членами якої є понад 
140 000 професіоналів із 144 країн світу. Саме 
фахівцями SPE  створена система оцінки запасів 
вуглеводнів PRMS, яка успішно застосовується у 
провідних країнах. АГКУ спільно із держорганами та 
депутатами активно працюють над імплементацією 
PRMS в Україні.

Відкриття Київської професійної секції SPE дозволить 
українським працівникам нафтогазовидобувної 
індустрії отримати новий досвід, підвищити свої 
навики, дізнатися більше про новітні технології у 
секторі, а також пришвидшити перехід України на 
міжнародні стандарти оцінки ресурсної бази. 
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2021 рік був доволі успішним для газовидобувної галузі в усьому світі. Після 
рекордного зниження цін на вуглеводні у пандемічний 2020 рік, ціни на газ у 
2021 році показали впевнене зростання і навіть побили рекорди. Природний 
газ перманентно  підвищує своє стратегічне  значення для глобальної 
економіки. 

Для вітчизняного газовидобування 2021 рік став особливо успішним, адже 
приватні газовидобувні компанії вперше в історії України видобули рекордні 
5 млрд м3 і впевненно зайняли долю 25% усього вітчизняного газовидобутку.

Україна підписала дві УРП із іноземним 
інвестором

Дві угоди про розподіл вуглеводневої продукції підписано із 
іноземним інвестором – компанією ЕР Ukraine B.V., яка входить до 
центральноєвропейського енергетичного холдингу EPH. Він 
включає в себе понад 70 підприємств у Чехії, Словаччині, Німеччині 
та інших країнах. 

Згідно підписаних угод, ЕР Ukraine B.V. розроблятиме Охтирську та 
Грунівську площі. Відповідно до конкурсних умов, мінімальний 
обсяг інвестицій у розробку двох площ за перші п’ять років складе 
близько 1 млрд грн. За цей час буде пробурено 9 пошукових 
свердловин та проведено 3D сейсміку на площі 500 км2. 

ДТЕК Нафтогаз встановив 
новий рекорд добового 
видобутку газу серед 
незалежних компаній, 
збільшивши обсяги 
до 6.4 млн м3. 

Верховна Рада 
України підтримала у 
другому читанні та в 
цілому законопроєкт 
№ 3790 щодо 
вдосконалення 
механізму 
прозорості у 
видобувних галузях. 

Дві нафтогазові ділянки продано за майже 
395 млн грн 

Під час електронних торгів на платформі ProZorro.Продажі 
реалізовано дві нафтогазові ділянки за майже 395 млн грн. 
Спецдозволи надано терміном на 20 років.

Жуківську площу придбала компанія «Горизонти», яка входить в 
групу компаній Західнадрасервіс. Ділянка знаходиться на 
Полтавщині і займає 57.7 км2. Під час торгів ціна лоту зросла в 
17 разів – до 90 млн грн. 

Південно-Русанівську ділянку (Сумська та Полтавська обл.) 
придбало АТ «Укргазвидобування» за понад 304 млн грн. Площа 
об’єкта – 317.2 км2. У межах ділянки знаходиться 16 ліквідованих 
нафтогазових свердловин. 

Данііл Майданік 
Почесний Президент

Асоціації газовидобувних компаній України

www.agpu.org.ua

Укргазвидобування 
розпочинає 
другий етап із 
залучення 
партнерів для 
збільшення 
видобутку газу на 
35-ти виснажених 
родовищах згідно 
проєктів РЕС. 

З 1 травня 2022 року 
Україна переходить 
на енергетичні 
одиниці обліку 
природного газу, 
тобто кВт-год. 

НКРЕКП  
відтермінувала 
впровадження плати 
за нейтральність 
балансування 
на 1 рік та 
продовжила дію 
першого етапу на 
період 2021/2022.
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Середній добовий видобуток газу за 2021 
рік, млн м3 

У 2021 році загальний видобуток природного газу в Україні 
склав 19.8 млрд м3, що на 2% менше, ніж роком раніше.

Криза в енергетичному секторі продовжується через 
аномальні стрибки цін на вуглеводні.

Рекордно низька вартість газу у 2020 році зупинила 
інвестиційну діяльність, що позначилося на загальному 
падінні обсягу видобутку.

Незалежним підприємствам вдалося наростити 
газовидобуток до рекордних 5 млрд м3 за рік.

Державні компанії працювали над стримуванням падіння: 
Укрнафта зростала останні 7 місяців, а Укргазвидобування 
переломила негативний тренд у грудні.

Оптова ціна на газ за 2021 рік, 
$/тис. м3, без ПДВ 

Ще ніколи галузь не стикалася з настільки 
непередбачуваною та нестабільною ситуацією на ринку.

Низька наповненість ПСГ, високі ціни на LNG в Азії, новини 
щодо запуску ПП-2, обмеження у використанні вугілля та 
відновлення економік держав стали причиною рекордного 
зростання цін.

У 2021 році, середня ціна на європейському хабі TTF, 
враховуючи вартість транспортування, склала 16 685 грн 
($617), що на 310% більше від минулорічних показників.

Середня митна вартість імпортованого газу склала 
12 449 грн ($460), збільшившись на 220%.

Ціна природного газу на УЕБ за умови 100% передоплати, 
порівняно із минулим роком зросла на 265% і склала 
13 426 грн ($497).

Кількість активних бурових верстатів в 
Україні та Європі з початку року, од.

Сприятлива цінова кон’юнктура стала основною 
передумовою активізації робіт на сервісному ринку як в 
Україні, так і в світі. 

В Україні загальна кількість верстатів, задіяних в бурінні 
нових свердловин зросла на 11 од. (+38%) з початку року. 

Решта країн Європи зросли на 7 од. (+16%) відносно 
пікового значення у листопаді 2021 року.

Тренд на збільшення обсягів буріння залишається 
основним у 2022 році.

Зважаючи на те, що світ відмовляється від вугілля –  саме 
газ, як більш чистіший ресурс, користуватиметься великим 
попитом в найближчі 15-20 років.

www.agpu.org.ua

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

Джерело: оперативні дані ОГТСУ

Джерело: дані АГКУ, дані Baker Hughes Rig Count

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Укргазвидобування Укрнафта Незалежні

2019 2020 2021

Середня митна вартість TTF+
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