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Вкрай низькі ціни на вуглеводні та падаючий попит на цей ресурс через пандемію 
коронавірусу роблять неможливим подальші інвестиції в один із найбільш 
бюджетоутворюючих секторів України.

Зменшення інвестування у нове буріння відобразиться на показниках видобутку 
вуглеводнів вже у наступні 1-3 роки. Скорочення інвестицій також означатиме відсутність 
роботи для великої кількості людей не тільки у цій сфері, але й у суміжних. Крім того, 
страждатиме державний та місцевий бюджети, які недоотримають левову частку податків.
 
Світовий досвід показує, що сьогодні уряди країн вводять додаткові методи для  захисту та 
підтримки нафтогазовидобутку. Українська індустрія також потребує державної підтримки 
та запровадження фіскальних стимулів для продовження інвестиційної діяльності.

Вітчизняний газовидобуток потребує державної підтримки 

Рекордне зниження світових цін на нафту і газ разом із поглибленням економічної кризи, спричиненої COVID-19, становлять 
масштабну загрозу для вітчизняного видобутку. АГКУ звертає увагу на високий ризик повного згортання інвестиційної 
діяльності, що спричинить зменшення видобутку у короткострокій перспективі.

Серед першочергових кроків, які критично необхідні галузі:

∞.. продовження строку незмінності оподаткування видобутку вуглеводнів із нових свердловин з 5 до 10 років;

∞   запровадження стимулюючої ренти для відновлення свердловин, що будуть повернуті до роботи шляхом капремонту;

∞   впровадження стимулюючих ставок ренти для видобування нафти та конденсату із нових свердловин;

∞ запровадження стимулів для видобутку нетрадиційних покладів вуглеводнів із розробленням прозорої методики                                    
їх визначення.

Водночас, з метою збільшення видобування та надання підтримки бюджетоутворюючій індустрії, необхідно комплексно 
переглянути ставки оподаткування видобутку вуглеводнів в Україні і привести їх до середньоєвропейських показників. 

Конкурси УРП та проєкт PEC: міжнародні 
інвестори готові інвестувати у газовидобуток 

Румунська компанія Expert Petroleum стала переможцем 
проєкту Production Enhancement Contract. У перші 5 років 
компанія інвестує близько 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння 
свердловин і розвиток інфраструктури на виснажених 
родовищах Укргазвидобування  в Західній Україні. Партнерство 
між УГВ та  Expert Petroleum дозволить отримати додатково 
принаймні 300 млн куб. м газу впродовж 5-ти років.

Уряд затвердив переможців 3 конкурсів з укладення угод про 
розподіл продукції: британська компанія York Energy (Ічнянська 
площа) та європейський енергетичний холдинг EPH (Охтирська 
та Грунівська ділянки). Нагадаємо, що відповідно до конкурсних 
умов мінімальний обсяг інвестицій у розробку трьох площ за 
перші п’ять років складатиме 70 млн доларів США.

Олександр Романюк 
очолив дивізіон «Розвідка 
та видобування» НАК 
«Нафтогаз України», 
генеральним директором 
АТ «Укргазвидобування» 
призначено Олену Кобець. 

Компанія ДТЕК Нафтогаз 
у травні досягла 
видобутку 5 млн 
кубометрів газу на добу, 
що є рекордним 
показником  для 
вітчизняного приватного 
газовидобування. 

Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України 
розділено на два відомства. 
В.о. Міністра енергетики є 
Ольга Буславець, Міністром 
захисту довкілля та природних 
ресурсів призначено Романа 
Абрамовського. 

Розблоковано діяльність газовидобувних 
підприємств в період карантину

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 3438, який 
врегульовує проведення громадських обговорень 
відповідно до Закону про ОВД на період дії карантину. В цей 
час громадські обговорення планованої діяльності після 
подання звіту ОВД будуть проводитися виключно у формі 
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді). 

Прийняття документу дозволить газовидобувним компаніям 
поновити заблоковані з початку карантину процедури 
оцінки впливу на довкілля і отримати відповідні висновки. 
Без них газовидобувники не могли проводити жодних робіт 
на ділянках, тобто буріння свердловин та видобуток газу не 
здійснювалися. 

Віктор Гладун,  
CEO JKX Oil&Gas Group та 

Полтавської газонафтової компанії

www.agpu.org.ua

На аукціон 31 серпня 
виставлено 
Будищансько-Чутівську 
площу із понад 
20 млрд 
перспективних 
ресурсів газу. 
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Середній добовий видобуток 
газу за I півріччя, млн м3 

За I півріччя було видобуто 10,2 млрд м3 газу, 
що на 3% менше від показників 2019 року.

Незалежні компанії продемонстрували 
зростання газовидобутку на 7,6%.

Укрнафта підвищила показники видобування 
на 1,3% порівняно із аналогічним періодом 
минулого року.

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

Протягом 6 місяців 2020 року ціни на 
вуглеводні в Україні та світі 
продемонстрували рекордне зниження. 

Так, середня ціна на оптовому ринку впала 
майже на 52% і склала 3825 грн ( $149). 

Ціна для побутових споживачів знизилась на 
48% і становила 3861 грн ($151).
 
Середня митна вартість імпортованого газу 
також продемонструвала зниження і cклала 
4160 грн ($161).

Кількість активних бурових 
верстатів в Україні та Європі, од. 

Відповідно до даних Baker Hughes Rig Count, 
протягом I півріччя в Україні  стабільно 
знижувалась кількість активних бурових 
верстатів.

Подібна тенденція чітко відповідає ситуації в 
Європі, де кількість активних бурових 
верстатів зменшилась майже на 20% з 
початку року.

Зниження попиту на вуглеводні через 
економічну кризу, спричинену Covid-19, та 
рекордний об’єм газу в підземних сховищах 
залишаються основними причинами 
негативної тенденції. 

www.agpu.org.ua
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