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Розпочався дев’ятий місяць війни, за 245 днів 

Україна зазнала:

ВІЙНА СУТТЄВО КОРЕГУЄ МАЙБУТНЄ, АЛЕ ЯКЩО ДЛЯ 

УКРАЇНИ ВОНО ЯСКРАВЕ, ТО ДЛЯ ОКУПАНТА - ТРАГІЧНЕ

2

березень

24.10.22

 Масових обстрілів критичної, військової та 

цивільної інфраструктури, яку цілодобово 

відновлюють аварійно-ремонтні групи

 Кровожерливих наступів окупантів, які, втікаючи, 

стали одним з основних донорів військової амуніції

 Зниження видобутку, який вдається стабілізувати, 

натомість, країна-терорист демонструє вільне 

падіння

 Зупинку буріння нових свердловин в більшості 

регіонів, проте на сході є перспективи до його 

відновлення, а на заході робота залишається 

стабільною

 Значне зменшення кількості оперуючих сервісних 

компаній, що з іншого боку, відкриває нішу для 

решти іноземних лідируючих партнерів



ГАЛУЗЬ ПРАЦЮВАЛА, ПРАЦЮЄ ТА ПРАЦЮВАТИМЕ 

НА БЛАГО УКРАЇНИ
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 Успіхи Збройних Сил України на фронті 

збільшують активність у секторі

 Завдяки нашим захисникам, 

нафтогазовидобувні компанії відновлюють 

роботу там, де це було раніше неможливо

 Йдеться як про нарощення обсягів буріння, 

так і здійснення ремонтних та 

інтенсифікаційних робіт на свердловинах

 Успішна Україна є привабливою, зокрема, для 

колег із Канади, які наприкінці вересня під час 

вебінару відзначили героїзм українців та 

обговорили перспективи подальшого 

співробітництва

Що хотів окупант? Що відбувається в реальності?

Занепад та знищення 

економіки

Відібрати перспективи 

енергонезалежності

Залякати ударами по 

критичній інфраструктурі

Посіяти паніку Війна спонукає до нових 

ефективних рішень

Хоробрість України стала 

візитівкою для співпраці

Ми заряджені 

перемагати

Мир настане, але 

на наших умовах

На фото боєць першої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна



ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ЦЬОГО Є БЕЗПРЕЦЕНДЕТНА 

РОБОТА В РАМКАХ УРП
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750
Інвестицій у 

газовидобуток у 

2021 р., млн грн

14
Свердловин 

пробурено з 

початку війни

Приватного 

видобутку у регіоні 2/3

Видобуток у 2021 р. 

(+37% до 2020 р.), 

млн м3
280

 Всім відомо, що підписання УРП – це 

лише перший крок довгого шляху

 Україна вже має цей досвід, проте 

жоден з іноземних нафтогазових 

гігантів так і не розпочав видобуток 

згідно цих проектів

 Однак, вже зараз, під час війни, є 

газовидобувник, який 

продемонстрував зацікавленість та 

ефективну роботу у цьому напрямку

 Так, першовідкривачем видобутку за 

УРП в Україні стала компанія групи 

«Західнадрасервіс» – «Велл Ко»



ЕФЕКТИВНА РОБОТА ЦЕ ЧАСТИНА УСПІХУ, ОДНАК 

НЕОБХІДНИЙ ЧІТКИЙ ЗАХИСТ ВІД КОЛАПСУ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ
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80.81

131.53

101.93
94.07

106.80

172.01

235.62

203.72

Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

$2 480, або 90 680 грн 

за 1 000 м3

Повномасштабний наступ 

спровокував зростання цін
07.03 вартість ф’ючерсів 

на квітень досягала $2 800

Європа вводить шостий та сьомий пакети санкцій проти рф, остання ж, зупиняє 

транзит через ГВС «Сохранівка», намагається створити техногенну катастрофу 

різко змінюючи тиск на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород

газпром рекордно зменшує 

транзит через Україну до 

рівня 1991 року

Зафіксовано витік газу на ПП-1 

та ПП-2, газові сховища Європи

заповнено на 94%

Змінено підхід до визначення бази 

оподаткування газу в Україні, 

Харківський контрнаступ, 26.08 

пікова вартість ф’ючерсів TTF -

$3 559, або 130 177 грн

 2022 рік насичений на 

події театру воєнних дій, 

економіки та політики. 

Усе це має прямий 

вплив на газову цінову 

кон’юнктуру

 Газ залишається основним 

видом викопного палива, а 

його роль стала більш 

значущою, про що, зокрема, 

свідчить його включення до 

зеленої таксономії ЄС

 Війна раз і назавжди позбавить 

Європу газової залежності від 

рф, з тим, Україна також має 

бути незалежною від 

турбулентності іноземних 

ринків

Середня ціна ф'ючерсів TTF (М+1), EUR/MWh



НОВА БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ БОРОНИТЬ ВНУТРІШНЬОГО 

ВИРОБНИКА ВІД НЕСПРАВЕДЛИВОГО ПІДХОДУ
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Середньозважена ціна у 
договорах купівлі-

продажу за 
результатом викупу

Нафтогазом газу 
приватних компаній на 
ліцензованих біржах

Середньозважена ціна, 
що склалася за 

результатами торгів на 
організованих товарних 

ринках

Середньоарифметична 
ціна UA VTP Gas price 

згідно звітів Argus 
European Natural Gas і
ICIS European Spot Gas 

Market

НАФТОГАЗ БІРЖА
ЦІНОВІ 

АГЕНТСТВА

НАЙВИЩИЙ ПОКАЗНИК З ТРЬОХ

для газу видобутого з 1 серпня 2022 року

База оподаткування:
Захист для 

споживачів

Розвиток газового 

ринку України

 Перекоси на ринку 

Європи призводили до 

перевищення суми 

податкових зобов’язань 

над сумою доходів 

приватних компаній

 Ціна з якої газовидобувники сплачували 

ренту іноді перевищувала ціну реалізації у 

декілька разів

 Компанії були вимушені закачувати великі 

обсяги газу до ПСГ через брак попиту

 Хоча рівень споживання 

відновити складніше та 

значно довше, держава 

дослухалася до 

пропозицій сектору та 

змінила підхід



ОКРІМ ВИРОБНИКІВ, МИ МАЄМО ПАМ’ЯТАТИ І ПРО 

НАШИХ СПОЖИВАЧІВ
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Внутрішній 

видобуток
Транзитний та 

імпортний газ

Існуючий 

комбінований 

режим ГТС

Оптимізація ГТС передбачає:  Окупант вже неодноразово здійснював атаки на 

систему газопроводів України

 Президент України у нещодавньому зверненні 

акцентував увагу на потенційному ударі по 

українській ГТС з метою запуску ПП-2

 Наразі питання оптимізації є як ніколи актуальним

 Вона передбачає виділення окремих потоків та ПСГ 

для транспортування газу власного видобутку та 

імпортного / транзитного ресурсу, а також:

Скорочення імпорту 

та зростання рентних 

надходжень

Зменшення витрат 

Оператора ГТС на 

обслуговування

Захист внутрішніх 

споживачів від 

необґрунтованих 

тарифів

Нівелювання ризиків 

зупинки транзиту

Вирішення питання з 

вмістом СО2

Збільшення 

видобутку за рахунок 

оптимізації тисків

Нарощення темпів 

буріння нових 

свердловин



НАСТАВ ЧАС ПРИБРАТИ І ЮРИДИЧНІ 

НЕУЗГОДЖЕННОСТІ – ЗАКОНОПРОЕКТ № 4187
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 Підтриманий з боку законотворців 

та проголосований у першому 

читанні

 Реформує рудиментарні складові 

чинного регуляторного 

середовища

 Передбачає запуск ринку обігу 

ліцензій та глобальні зміни в 

питаннях дерегуляції

 Потребує прийняття в цілому та 

запуску в роботу

ЗАКОНОПРОЕКТ № 4187: 



СЕРЕД МОЖЛИВОСТЕЙ - ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ 

РЕАЛІЗОВУВАТИ СВІЙ ЕНЕРГЕТИЧНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ
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 Воднева стратегія ЄС передбачає, що до 2030 року в 

Україні буде 10 ГВт потужностей для виробництва так 

званого «зеленого водню». Загальний потенціал України

у водневій економіці сягає близько 100 ГВт до 2050 року

Водень

 Виробники біометану вже можуть подавати ресурс 

відповідної якості до ГТС та ГРМ. В перспективі 

українська ГТС може транспортувати природний газ із  

вмістом водню до 5%. Сьогодні в ЄС 96% газових мереж 

вже готові транспортувати газ з вмістом водню

Система газопроводів

H2

1

2

3

 До кінця 2022 року в Україні запрацюють перші два 

біометанові заводи, потужністю 3 та 10 млн м3 газу на рік. 

Вже підписані меморандуми на експорт біометану в ЄС. 

Загальний потенціал виробництва біометану в Україні 

сягає 7-8 млрд м3 до 2030 року

Біометан



ДЛЯ УКРАЇНИ НЕМАЄ НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО, 

ОСОБЛИВО ЗА УМОВ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ
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KEEP CALM 

AND

ВІРИМО В ЗСУ

Котик ЗСУ ©Kira Corporal

 Газовидобувники продовжують сумлінно 

сплачувати податки, допомагають ЗСУ та 

громадянам, які постраждали від війни

 Контрнаступ на Харківщині та звільнення 

окупованих  територій призвели до зростання 

видобутку у деяких компаній на 30-40%

 На цих територіях вже відновлюється буріння 

нових свердловин, а компанії формують плани 

на 2023 рік

 Збереженню активності сприяє й наявність 

можливостей для розвитку – Держгеонадра

запропонувала 8 нафтогазових ділянок на 

е-аукціонах, ще 32 планується виставити згодом



У АСОЦІАЦІЇ ПОПОВНЕННЯ – СТРИЙНАФТОГАЗ
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 «Стрийнафтогаз», створена наприкінці 

2014 року з метою нарощення 

видобутку вуглеводнів у Карпатському 

нафтогазоносному регіоні 

 Входить до топу найбільших платників 

податків Львівської області

 Займається пошуком, розвідкою, 

геологічним вивченням, бурить нові 

свердловини та активно видобуває 

корисні копалини

 Кооперація відповідальних 

газовидобувників сьогодні є 

надзвичайно актуальною та у пріоритеті



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


