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Розвиток вітчизняного газовидобутку повинен продовжуватися, не зважаючи на наявну 
епідеміологічну та складну економічну ситуацію в країні та світі. Надзвичайно важливим є 
збереження стабільної фіскальної політики в секторі, продовження модернізації галузевого 
законодавства та залучення нових інвесторів шляхом проведення нафтогазових аукціонів і 
конкурсів. 

Галузь очікує, що вже в найближчі місяці буде прийнято нову редакцію Кодексу про надра. 
Цей єдиний кодифікований документ у сфері надрокористування має відповідати 
найкращим світовим практикам та міжнародним стандартам. Без сумніву, оновлення 
Кодексу дозволить підвищити ефективність використання українських надр, що в свою чергу 
стане фундаментом для зростання економіки України та збільшення видобутку природного 
газу. 

Спрощення доступу до нафтогазоносних 
надр

Уряд оновив важливі постанови щодо надання спецдозволів 
на користування надрами (№848 і №615), які прискорять 
проведення електронних аукціонів і сприятимуть розвитку 
галузі:

∞...прибрано погодження обласними радами надання 
ділянок надр у користування;

∞ ліквідовано усі непрозорі механізми отримання нових 
площ поза аукціоном; 

∞  дозволено резервування ділянки ще до її виставлення на 
аукціон.

3 конкурси УРП: Міжвідомча комісія 
обрала переможців 

1 квітня Міжвідомча комісія з організації укладення та 
виконання угод про розподіл продукції оголосила назви 
компаній-переможців 3 конкурсів УРП. 

За результатами оцінки заявок:

∞ Європейський енергетичний холдинг EPH (Nafta) 
рекомендований переможцем конкурсу з розробки двох 
нафтогазових ділянок - Охтирської та Грунівської;

∞ Британська компанія York Energy рекомендована 
переможцем конкурсу з розробки Ічнянської площі.

Відповідно до конкурсних умов мінімальний обсяг 
інвестицій у розробку трьох ділянок за перші п’ять років 
складатиме 70 млн доларів США.

Протягом місяця Уряд має розглянути рекомендації 
Міжвідомчої комісії та затвердити переможців конкурсів.

Укргазвидобування 
презентувало програму 
нарощення видобутку газу – 
«Тризуб» в основі якої три 
напрями: надглибоке буріння, 
розробка покладів газу зі щільних 
порід та морського шельфу.

EITI Ukraine запустила 
онлайн-платформу, яка 
відкриває дані щодо 
видобування природних 
ресурсів, спецдозволів на 
використання надр, сплати 
податків тощо.

Цьогоріч Держгеонадра готує до 
виставлення на аукціони та 
конкурси ділянки загальною 
площею 30 000 км2. На 
конкурси УРП на шельфі 
Чорного моря буде 
запропоновано два блоки. 

В Держгеонадрах створено Єдине вікно 
та запускають Електронний кабінет

Державна служба геології та надр України запустила в 
роботу Єдине вікно надрокористувача - сервіс з надання 
консультацій щодо комплектності та коректності  
підготовки документів на продовження та поновлення 
спеціальних дозволів на користування надрами.                        
Щоб скористатися послугою потрібно попередньо 
зареєструватися на e.vikno@geo.gov.ua.

У квітні Держгеонадра планує ввести у роботу Електронний 
кабінет надрокористувача. На першому етапі передбачено 
надання, продовження строку дії, переоформлення, 
внесення змін та реєстрація спецдозволів, а також 
інтеграція з Публічною кадастровою картою України. 

На другому етапі (з червня 2020 року) надрокористувач 
матиме можливість подавати звіти онлайн, відслідковувати 
статус документів і номінувати ділянку на аукціон.

Сергій Глазунов, 
Генеральний директор

групи компаній Smart Energy

www.agpu.org.ua



ЄДИНИЙ ГОЛОС ГАЛУЗІ

ДАЙДЖЕСТ І КВАРТАЛ 2020

Середній добовий видобуток 
газу за I кв., млн м3 

У І кварталі 2020 року Україна видобула          
5,1 млрд м3 газу, що на 3% менше, ніж роком 
раніше. Основна причина – скорочення 
видобутку УГВ на 6,5%.

В той же час, Укрнафта підвищила свої 
показники на 2,6%, незалежні компанії 
показали зростання газовидобутку  на 8,2%.

Оптова ціна на газ за I кв., 
$/тис. м3, з ПДВ 

На початку 2020 року середньозважена ціна 
газу на європейських хабах продемонструвала 
суттєве зниження і склала $113/тис. м3. 
Причинами падіння є рекордний  об’єм газу в 
підземних сховищах, тепла зима і глобальне 
поширення Covid-19.

Завдяки лібералізації ринку газопостачання 
та світовій тенденції, ціна для побутових 
споживачів зменшилась на 43% порівняно з 
аналогічним періодом минулого року і 
склала 3988 грн ($160).

Середня митна вартість 1000 м3 
імпортованого газу в І кварталі становила 
4997 грн ($199), а середня ціна на оптовому 
ринку – 5601 грн ($224).

Кількість активних бурових 
верстатів в Україні та Європі, од. 

Згідно з даними Baker Hughes Rig Count                
у  І  кварталі 2020 року спостерігалась 
поступова тенденція до зменшення кількості 
задіяних у бурінні верстатів в Європі. Це 
пов’язано із скороченням витрат на буріння у 
зв’язку зі зниженням попиту та спадом 
економічної активності через  Covid-19.

Через негативні фактори можна 
прогнозувати і подальше скорочення 
кількості активних верстатів в Європі. 

Натомість, показники обсягів буріння в 
Україні демонструють стабільність і 
залишаються на одному рівні протягом                
4 місяців поспіль.

www.agpu.org.ua

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Укргазвидобування Укрнафта Незалежні

2018 2019 2020

Джерело: оперативні дані ОГТСУ.
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Джерело: Нафтогаз, Мінекономіки, УЕБ.
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Джерело: Baker Hughes Rig Сount.
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