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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Газ

∞.ОГТСУ пропонує європейським операторам ГТС 
уніфікувати вимоги до якості газу, що допоможе 
розблокувати Трансбалканський коридор. Це підвищить 
безпеку постачання та сприятиме пожвавленню 
транскордонної торгівлі.

∞ Найбільший німецький імпортер газу Uniper ініціював 
арбітражний розгляд проти «газпром експорт» та вимагає 
відшкодування збитків через недопостачання газу з 
червня. У компанії зазначили, що були змушені 
закуповувати недопоставлені обсяги газу за вищою ціною 
і наразі витрати становлять не менше €11.6 млрд та 
продовжуватимуть зростати до кінця 2024 року. 
Нагадаємо, 14 липня російський монополіст заднім 
числом поінформував Uniper, Eni, Engie та OMV, 
оголосивши форс-мажор щодо недопоставок газу.

∞ Норвегія виділить понад €4 млн на посилення безпеки 
інфраструктури нафтогазової галузі через диверсії на 
«Північних потоках». 

∞ За даними Bloomberg, з січня по вересень 2022 року ЄС 
витратив рекордні €12.5 млрд на російський LNG – це в 
п'ять разів більше, ніж роком раніше. Серед європейських 
країн лише Велика Британія та країни Балтії припинили 
купувати зріджений природний газ із рф.

∞ QatarEnergy слідом за угодою з китайською Sinopec 
оголосила про підписання контракту з Німеччиною на 
постачання газу з проєкту розширення родовища North 
Field терміном на 15 років. Передбачається, що термінал у 
німецькому Брунсбюттелі з 2026 року отримуватиме до 
2 млн т катарського LNG (2.8 млрд м3).

∞ «газпром» консервує обладнання на компресорних 
станціях «Портова» та «Слов’янська», які подавали газ до 
«Північних потоків». Нагадаємо, обидва трубопроводи 
не працюють через вибухи на них.

Нафта і нафтопродукти

∞. Країни Європейського Союзу попередньо погодили 
обмеження ціни на російську нафту -  $60 за барель з 
механізмом коригування, який дозволить утримувати 
обмеження на рівні 5% нижче ринкової ціни. 
Огляди рівня прайс-кепів будуть проводитися кожні 
два тижні.

∞ Ціна акцій найбільшого світового нафтотрейдера 
Trafigura Group зросла на 247% за останній фінансовий рік. 

∞ Цього тижня ціна на сиру російську нафту у портах 
Новоросійська та Приморська, звідки її перевозять до 
західних країн, впала до $52 за барель. Це значно нижче за 
граничну суму, яку пропонує ЄС, а також закладену 
вартість в бюджеті рф.

 ∞ Італійський уряд схвалив запровадження 
тимчасового управління на НПЗ російського 
«лукойла» на Сицилії. 

 ∞ Уряд Італії схвалив запровадження тимчасового 
управління на нафтопереробному заводі російського 
«лукойла» на Сицилії, щоб уникнути його закриття через 
ембарго на нафту з рф.

∞ Кремль розробляє проєкт указу, який заборонить 
компаніям з рф і будь-яким трейдерам, продавати 
російську нафту країнам, які приєднаються до механізму
обмеження ціни. 

Реформі надрокористування бути!

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні 
євроінтеграційний законопроєкт  № 4187 (доопрацьований), 
який передбачає масштабну реформу сфери 
надрокористування в Україні. Документ дерегулює сектор 
користування надрами, забезпечує прозорі правила, 
осучаснює та спрощує доступ до геоінформації, скасовує 
архаїчні погодження, а також зменшує надмірний 
державний вплив на галузь. 

Ключові положення законопроєкту:
∞ підсанкційні особи та резиденти держави-агресора не 
матимуть доступу до сфери надрокористування; 
∞ економічний паспорт дозволить українцям отримати 
частину доходу від рентної плати за користування 
надрами;  
∞ спрощення доступу до земельних ділянок;
∞ вільний обіг спецдозволів;
∞ запровадження міжнародних стандартів оцінки запасів; 
∞ дерегуляція, діджиталізація та спрощення доступу до 
геоінформації;
∞ встановлення плати за продовження дії ліцензії, якщо 
видобуто менше 5% запасів та заборона – якщо видобуток 
менше 1%. 

Зрозуміла, прозора та модернізована система 
користування надрами підвищить конкуренцію, що у 
підсумку стимулюватиме бізнес активніше інвестувати в 
розробку українських надр. Це стане ключем у 
повоєнному відновленні України.

Проєкт Закону набирає чинності через три місяці з дати 
офіційного опублікування. 

Нафтогазову ділянку продано за рекордну суму 

На електронних аукціонах на платформі Prozorro.Продажі 
три ділянки було продано за понад 1 млрд 322 млн грн. 

Майорівська площа в Полтавській області була реалізована 
за 1 млрд 102 млн грн, що стало новим рекордом в 
історії нафтогазових аукціонів України. Фінальна ціна 
лоту зросла у 27 разів або 2 600% від стартової, що вкотре 
демонструє ефективність продажу спеціальних дозволів 
на електронних торгах. Переможцем стала компанія 
ДТЕК Нафтогаз.  

Ще одну площу на Полтавщині - Бірківсько-Зіньківську - 
було продано за 211 млн грн – зростання від стартової 
ціни у чотири рази. Ділянка також дісталася ДТЕК 
Нафтогаз.

Переможцем з продажу Рибницької площі на Івано-
Франківщині стало Укргазвидобування,  що підкреслює 
правильний вектор компанії та важливість подальшого 
розвитку газовидобувної галузі. Лот продано за понад 
9 млн грн. 

Проведені аукціони демонструють, що навіть під час війни, 
перебуваючи під щоденними обстрілами, Україна крокує в 
майбутнє. Газовидобувні компанії вірять в нашу країну, 
інвестують значні кошти у видобуток газу задля зміцнення 
енергетичної безпеки. 


