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За крок до реформи надрокористування

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та 
природокористування рекомендував до голосування у 
другому читанні Проєкт Закону № 4187д «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства у сфері користування 
надрами». 

Асоціація разом із профільним міністерством, ДГС, 
депутатами та експертами брала активну участь у 
доопрацюванні законопроєкту, який є надзвичайно 
важливим для сфери надрокористування. 

Нагадаємо, документ передбачає комплексну реформу 
галузі, лібералізацію обігу спеціальних дозволів, 
модернізацію проведення е-аукціонів, спрощення та 
пришвидшення отримання спецдозволів, оцінку запасів 
корисних копалин за міжнародними стандартами та 
забезпечення ефективного використання надр. 

«Я переконаний, що масштабна дерегуляція стане 
ключовим фактором розвитку українського 
надрокористування та залучення іноземних інвестицій 
задля повоєнного відновлення України», - наголосив 
виконавчий директор Асоціації Артем Петренко.

Газ

∞.Уряд передав 12.7 млрд грн НАК «Нафтогаз України» для 
закупівлі газу. Раніше Україна отримала ці кошти від уряду 
Канади. Також цього тижня Норвегія виділила нашій країні 
€195 млн для закупівлі газу, до цього €300 млн на ці 
потреби погодився надати ЄБРР. «Це надзвичайно 
важлива частина підготовки до того, аби стабільно пройти 
складну зиму», - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

∞ З початку року термінал в порту Свіноуйсьце (Польща) 
прийняв 50 суден зі скрапленим природним газом, що на 
20 танкерів більше, ніж за аналогічний період 2021 року. 

∞ Норвезька Equinor разом із партнерами - Wintershall DEA, 
Petoro та Shell планують інвестувати $1.44 млрд у 
розвиток арктичного глибоководного газового родовища 
Irpa в Норвезькому морі. Видобування планують 
розпочати у 2026 році. За попередніми прогнозами, 
арктичний проєкт має забезпечити щорічне виробництво 
20 млрд м3 газу для експорту в Європу через наявну 
інфраструктуру сусіднього шельфового родовища Aasta 
Hansteen та магістральний газопровід Polarled.

∞ Катар та Китай підписали 27-річний контракт на 
постачання газу майбутнього видобутку, що є 
найтривалішою угодою, яка коли-небудь була укладена. 
Згідно домовленостей китайська компанія Sinopec 
законтрактувала 4 млн т LNG на рік, видобуток якого 
розпочнеться з 2026 року із проєкту розширення 
Північного родовища у Перській затоці – North Field 
East та North Field South. Нагадаємо, Катар вже є
найбільшим у світі експортером газу, і його 
розширений проєкт зміцнить цю позицію та 
допоможе гарантувати довгострокові 
постачання газу до Європи.

газового конденсату з 2017 року. Згідно офіційних даних, 
доходи країни від реалізації нафти зросли у вісім разів з 
березня по серпень 2022 року порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. 

∞ росія втратила понад 90% свого ринку в північних країнах 
Євросоюзу. Щотижневі прибутки країни-терористки від 
торгівлі нафтою впали до найнижчого рівня з початку січня. 

рф погрожує скоротити транзит через Україну

Країна-терористка продовжує робити те, що вміє 
найкраще: шантажувати, використовуючи енергетику як 
зброю. На початку тижня «газпром» пригрозив скоротити 
транзит газу через Україну. Причиною назвали нібито 
«осідання» в нашій країні російського палива, яке 
призначене Молдові. 

Оператор ГТС України у відповідь на російську маячню 
заявив, що всі обсяги, які були прийняті на точці входу з рф 
«Суджа», зокрема, для подальшого транспортування 
споживачам Молдови, були передані на точках виходу в 
повному обсязі. Також додали, що це підтверджено всіма 
необхідними документами, які підписані з суміжними 
операторами, одним з яких є сам «газпром». 

Нагадаємо, що з початку вересня 2022 року Молдова 
запровадила віртуальний реверс з Україною. Погрожуючи 
зменшити обсяги транспортування в Молдову, рф 
намагається позбавити цю країну можливості 
використовувати українські ГТС та підземні сховища газу і 
заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим 
посиливши залежність від російського газу на початку 
опалювального сезону.

Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину повідомив, що ті 
обсяги газу, які російський монополіст називає залишками 
в Україні, є заощадженнями та резервами країни, що 
зберігаються в українських ПСГ. 

«Нехай і тут буде ясно, що ці обсяги були і будуть 
повністю оплачені нашою країною. «газпром» у вже 
звичному, недружньому стилі загрожує нам подальшим 
скороченням постачання газу. Вони звинувачують Україну 
та Молдову у брехні. Для ясності весь газ, що 
поставляється до Молдови, потрапляє в нашу країну. Весь 
газ, що постачається на правий берег, оплачується і 
оплачуватиметься нами. Тиск, шантаж, погрози більше не 
мають місця. Водночас, ми працюємо над своєю 
енергетичною незалежністю», - заявив чиновник. 

Нафта і нафтопродукти

∞ 23 листопада, через масований ракетний обстріл 
російськими окупантами території України, на кілька 
годин було зупинено транзит нафти на українській ділянці 
південної гілки нафтопроводу «Дружба». «Якщо країна-
терорист знищує енергосистему, то відбуваються 
проблеми з прокачкою», – повідомив міністр енергетики 
Герман Галущенко.

∞ Країни ЄС не змогли домовитися щодо стелі ціни на 
російську нафту. Єврокомісія запропонувала обмеження в 
обсязі  $65 доларів за барель, але Польща та країни Балтії 
відкинули пропозицію як надто щедру до Москви. 
Водночас, кілька країн, зокрема Греція та Мальта, не 
хочуть опускати ціну нижче $70.

∞ Болгарія домовилася з рф про експорт нафтопродуктів 
до кінця 2024 року попри попередження Єврокомісії, що 
це порушить введене проти росії ембарго.

«Я переконаний, що масштабна дерегуляція стане 
ключовим фактором розвитку українського 
надрокористування та залучення іноземних інвестицій 
задля повоєнного відновлення України», - наголосив 
виконавчий директор Асоціації Артем Петренко.




