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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Президент України підписав проєкт Закону 
№ 4187

Євроінтеграційний доопрацьований законопроєкт 
№ 4187, який передбачає масштабну реформу сфери
надрокористування, підписано Президентом України.
Документ набирає чинність 28 березня 2023 року.

Прозорі та зрозумілі правила, зменшення чиновницького 
впливу на сектор стимулюватимуть компанії активніше 
інвестувати в галузь, що в результаті позитивно вплине 
на державний бюджет та українську економіку. 

Ключові положення законопроєкту передбачають: 
дерегуляцію сектору, діджиталізацію та спрощення 
доступу до геоінформації; запровадження міжнародних 
стандартів оцінки запасів; вільний обіг спецдозволів; 
встановлення плати за продовження дії ліцензії, якщо 
видобуто менше 5% запасів та заборону – якщо видобуток 
менше 1%; спрощення доступу до земельних ділянок; 
створення економічного паспорту; заборону доступу до 
сфери надрокористування резидентів держави-агресора. 

Газ

∞.Нафтогаз законтрактував 350 млн м3 газу у норвезької 
компанії Equinor, ще 100 млн м3 придбав на ринку в 
авторизованих ЄБРР продавців.

∞ Україна зобов'язалася перед МВФ сформувати новий 
склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» до кінця 
січня 2023 року.

∞ Через потужний шторм видобуток газу в США зазнав 
найбільшого короткострокового падіння за більш ніж 
десятиліття. У розпал негоди видобуток скоротився 
приблизно на 10% порівняно з попереднім днем, 
внутрішній попит на газ виріс до максимуму з початку 
2019 року. 

∞ Туреччина відкрила нове газове родовище в Чорному 
морі із запасами 58 млрд м3. Завдяки новому відкриттю та 
переоцінці існуючих покладів запаси газу країни в 
Чорному морі  досягли 710 млрд м3.

∞ Італійська Eni до 2025 року запустить у Конго другий 
плавучий LNG-термінал потужністю 2.4 млн т на рік. 
Перший термінал Tango FLNG потужністю 0.6 млн т на рік 
розпочне роботу вже наступного року. 

∞ Equinor вкладе $1.3 млрд у модернізацію LNG-заводу 
Hammerfest в Норвегії.

∞ Американський завод Freeport LNG річною потужністю 
15 млн т вкотре переніс відновлення роботи після аварії у 
червні.

Нафта і нафтопродукти

∞.«Укрнафта» замовила в американської компанії Miller and 
Lents проведення незалежної оцінки запасів нафти і газу.

∞ За даними The Wall Street Journal, у грудні експорт 
російської нафти морським шляхом знизився на 22% 
порівняно із середнім показником за 11 місяців 2022 року. 
Покупцями кривавих енергоресурсів є Індія, Китай, 
Туреччина і Болгарія, яка має звільнення від санкцій ЄС.

∞ Японія збирається імпортувати свою першу за пів року 
партію сирої нафти з росії, оскільки уряд змушує 
імпортерів енергоносіїв накопичувати паливо, щоб 
уникнути майбутнього дефіциту. 

∞ Казахський нафтопровідний оператор «КазТрансОйл» 
направив «транснєфті» запит на транспортування своєї 
нафти нафтопроводом «Дружба» до Німеччини з 
наступного року.

∞ росія ввела заборону на експорт нафти країнам, 
які прописують у контрактах стелю ціни. 
Указ набуває чинності з 1 лютого і діятиме 
до 1 липня 2023 року.

  У  2022 році «Укргазвидобування» пробурило 
47 нових свердловин 

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» 
Олексія Чернишова, компанія максимально наблизилася 
до довоєнних показників навіть попри те, що 
інфраструктура УГВ неодноразово піддавалася атаці 
росіян.

Він також повідомив, що через об’єктивні причини 
скорочення видобутку відбулося на сході України. 
Водночас на заході країни «Укргазвидобування» збільшило 
обсяги виробництва газу. 

До слова, у жовтні буровий підрозділ УГВ – «Укрбургаз» – 
встановив рекорд із місячної проходки буріння - 30 505 м.

Повністю вийшли з російського ринку лише 
вісім міжнародних енергетичних компаній

За даними дослідження LeaveRussia, яке проводить KSE 
Institute, станом на грудень 2022 року лише вісім 
іноземних енергетичних компаній повністю припинили 
бізнес в росії. Це британська Shell, американські Baker 
Hughes, Parker Drilling Company, Halliburton, італійські 
Enel та Eni, австрійська Petro Welt Technologies, 
норвезька Equinor. 

Три компанії, що входять до світового ТОП-100 
енергетичних компаній – Shell, Baker Hughes та Enel – 
платили в бюджет рф $95 млн податків.

Загалом же, зі 169 іноземних компаній у звичному режимі в 
росії працюють 79, 41 підприємство призупинило 
діяльність або відмовилося від нових інвестицій, ще 
41 компанія на етапі виходу із російського ринку.




