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Після минулорічного безпрецедентного зниження, зараз ціни на газ мало не 
щодня б’ють рекорди і є максимальними за усю історію. Такі коливання несуть 
значні ризики для стабільного розвитку економіки України, яка суттєво 
залежить від імпорту блакитного палива. Дивлячись на те, як світові ринки 
реагують на його дефіцит, вкотре пересвідчуюся у тому, що природний газ ще 
зарано «списувати з рахунків». 

Тому нафтогазовий сектор є і залишається перспективним напрямком, у який 
треба вкладати інвестиції та створювати умови для його подальшого розвитку.

Модернізовано форми актів перевірок 
Геоконтролю

За ініціативи АГКУ спільно із Держгеонадрами та 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів було 
напрацьовано важливий документ для сфери 
надрокористування. У ньому, зокрема, усунено дублювання 
повноважень інших органів державного нагляду (контролю) в 
сфері дотримання екологічного, податкового та гірничого 
законодавства. Перевірки з одного й того самого питання, 
але різними державними органами не лише негативно 
впливали на діяльність надрокористувачів, а й могли 
породжувати корупцію.

АГКУ закликає не змінювати склад 
Міжвідомчої комісії

Асоціація газовидобувних компаній України звернулася до 
Уряду та особисто до Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля із закликом не змінювати склад Міжвідомчої комісії 
з організації та виконання угод про розподіл продукції. 
Будь-які зміни призведуть до порушення державою своїх 
зобов’язань, взятих під час підписання УРП, а також 
унеможливлять вчасне прийняття потрібних документів, без 
чого реалізувати масштабні нафтогазові проєкти буде 
неможливо.

Зрив угод про розподіл продукції призведе до втрати 
мільярдних інвестицій в сектор, завдасть нищівного удару по 
іміджу України на міжнародній арені та стане негативним 
сигналом для іноземних інвесторів.

Згідно дослідження 
British Petroleum 
Statistical Review of 
World Energy 2021, 
збільшення попиту на 
природний газ в 
наступні 15-20 років 
буде спостерігатися у 
більшості розвинених 
країн світу.

Geo Alliance Group 
отримала 
спецдозвіл на 
користування 
надрами Софіївської 
ділянки, яку компанія 
розроблятиме згідно 
підписаної угоди про 
розподіл продукції.

Презентовано Ukraine Oil & Gas Industry 
Guide 2021  

Ukraine Oil & Gas Industry Guide 2021 – це унікальний 
аналітичний путівник для міжнародних інвесторів, який 
знайомить із нафтогазовидобувним сектором України та 
інвестиційними можливостями, які тут можна реалізувати. 

Він підготовлений фахівцями Асоціації, Міністерства 
енергетики України, Групи Нафтогаз, Державної служби 
геології та надр України, юридичної фірми CMS Cameron 
McKenna Nabarro Olswang та урядового офісу із залучення та 
підтримки інвестицій UkraineInvest.

Завантажити путівник можна на сайті Асоціації за 
посиланням: www.agpu.org.ua

Максим Квасоля, 
фінансовий директор 

Geo Alliance Group

www.agpu.org.ua

Верховна Рада України 
прийняла проєкт 
Закону №4578-1 щодо 
окремих питань 
приєднання до 
газотранспортної або 
газорозподільної 
системи.

Верховна Рада 
прийняла у першому 
читанні проєкт 
Закону №3790 щодо 
вдосконалення 
механізму прозорості 
у видобувних галузях.

Державна служба 
геології та надр 
України  
виставила 5 
вуглеводневих 
ділянок на 
онлайн-аукціони, 
які відбудуться 20 
жовтня. 

СО2 у видобутому газі

На порядку денному - обговорення питання вмісту діоксиду 
вуглецю у природному газі, як це передбачено 
Техрегламентом. Наразі в Україні на жодному 
газовидобувному підприємстві не застосовуються технології 
з вилучення СО2 із природного газу. Наша країна також не 
має практичного досвіду з уловлювання та поводження з 
діоксидом вуглецю і в інших секторах економіки. 

Питання вилучення та утилізації діоксиду вуглецю потрібно 
вирішувати на державному рівні, адже воно стосується не 
лише натофгазовидобутку, а й інших секторів економіки.
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Середній добовий видобуток газу 
за III квартал, млн м3 

За 9 місяців 2021 року в Україні видобуто   
14.73 млрд м3 газу, що на 3.3% менше від 
минулорічних показників.

Попри загальне падіння, незалежним 
газовидобувникам вдалося збільшити свої 
показники на 1.2%.

Оптова ціна на газ за ІII квартал, 
$/тис. м3, без ПДВ 

У ІІІ кварталі ціни на газ в Україні та світі сягнули 
абсолютних рекордів.

Високий попит на газ через відмову від вугілля 
спричинив поточну ситуацію на ринку. 

Так, середня ціна на європейському хабі TTF, 
враховуючи вартість транспортування до 
кордону України, склала 17 005 грн ($633). Відтак, 
за три місяці вона збільшилась на 77%.

Середня митна вартість імпортованого газу 
склала 11 895 грн ($443), збільшившись на 266%, 
порівнюючи з аналогічним періодом у 2020.

Ціна природного газу на УЕБ за умови 100% 
передоплати, порівняно із минулим роком 
зросла на 227% і склала 12 123 грн ($451).

Кількість активних бурових 
верстатів в Україні та Європі, од. 

Висока вартість вуглеводнів в Україні та світі 
залишається основним стимулом для буріння 
нових свердловин. 

З урахуванням сприятливої цінової 
кон’юнктури, кількість активних бурових 
верстатів в Україні зросла на більше ніж 
третину, порівнюючи з аналогічним періодом 
минулого року. 

За умов відсутності нових епідемічних та 
кризових потрясінь, відновлення темпів буріння 
планується на 2022-2023 роки.

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


