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ОГЛЯД
Огляд видобутку
за квітень 2018р
У квітні ситуація на в сфері видобутку
газу і нафти продовжувала залишатися складною. Загальний обсяг видобутку газу зменшився на 30 млн куб м
або 1,7% у порівнянні з квітнем минулого року. Обсяги падіння видобутку
нафти були ще більш відчутними – 7%.
Стагнація відбувається як у державних компаній «Укргазвидобування» і
«Укрнафта», так і в середовищі приватних видобувників. Створені державою впродовж 2016-2017рр стимули
для газовидобувних компаній поки не
принесли помітних результатів.
Разом з тим, помітне пожвавлення
на ринку послуг буріння, сервісів та
інтенсифікації. В Україні з’являються
нові гравці з Хорватії, Білорусі, Китаю,
Румунії. Українські компанії теж інтенсивно проводять модернізацію обладнання, впроваджують нові технології.
Однак, в цілому, українські приватні
бурові і сервісні компанії мають значно
менші технічні і фінансові можливості
у порівнянні з більш крупними іноземними конкурентами. Як наслідок,
українські бурові і сервісні компанії
більш обережні на тендерах, не поспішають заявлятися, не демпінгують,
і як наслідок, програють. Наприклад,
на першому тендері «Укргазвидобування» з залучення зовнішнього підрядника з 18 лотів, в 17 перемогли
іноземні компанії. На другому тендері, з 7 лотів, всі сім забрали китайські компанії. Те саме можна сказати
і про закупівлю бурових установок.
З трьох оголошених «Укргазвидобування» тендерів єдиний український
виробник бурових установок компанія
Discovery Drilling Equipment не приймала участі в жодному. Хоча, зрештою, виступила партнером німецької
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Середньомісячні котирування на нафту Brent (ICE Index), $/бар.

Середньомісячні котирування на газ на хабі CEGH, €/MWh

Середньомісячні котирування на газ на TGE (POLPX), PLN/MWh
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Bentec, яка перемогла в тендері на
виробництво 5-ти важких бурових
установок. В невеликих тендерах в
українських сервісних компаній значно більше шансів на перемогу, і вони
цим активно користуються.

Державні компанії

ТОП-10 приватних видобувних компаній газу в Україні,
4 міс 2018, млн куб м, %

Видобуток газу в Україні,
квітень 2012-2018*, млрд куб м
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У квітні обсяг видобутку «Укргазвидобування» склав 1 200 млн куб м,
що відповідає показникам минулого
року. Всього за 4 міс 2018р компанія
видобула 5 млрд куб м, у порівнянні з
минулим роком приріст склав 70 млн
куб м або 1,4%. Видобуток газового
конденсату і нафти у квітні зменшився
на 7,5% до 37,5 тис т.
Помітний спад у темпах приросту видобутку газу визначають одразу кілька факторів. По-перше, висока база
минулого року, в березні 2017р було
введено високопродуктивну свердловину дебетом 1 млн куб м на рік.
По-друге, порушення режимів експлуатації свердловин з метою швидко
наростити видобуток газу у попередні
роки призвів до швидкого виснаження свердловин. По-третє, на початку
цього року сталося кілька ускладнень
в бурінні, зокрема, вийшли з ладу
одразу 4 бурові верстати «Укрбургаз», що складає 10% всього діючого
бурового парку компанії, також були
серйозні ускладнення у бурових підрядників.
Однак в другій половині 2018р очікується, що ситуація з видобутком газу
покращиться.
В квітні «Укргазвидобування» оголосила тендер на 200 операцій капітального ремонту свердловин із застосуванням колтюбінгового обладнання.
Очікувана вартість робіт - 376,3 млн
грн. Термін виконання 12 місяців з моменту підписання контрактів.
Помітно активізувалося буріння зовнішніми підрядниками, хорватська
Crosco приступила до буріння трьох
нових свердловин, а китайські підрядники обіцяють завезти 18 бурових
установок.
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Стало відомо, що «Укргазвидобування» проведе модернізацію ще 12 бурових «Уралмаш 4Е» за 1,5 млрд грн,
вже оголошено відповідний тендер.
У попередньому тендері з модернізації 15 бурових «Уралмаш 4Е» минулого року перемогла китайська
компанія Sichuan Honghua Petroleum
Equipment.
Крім того, «Укргазвидобування» оголосила про закупівлю 10 бурових
верстатів для капітального ремонту свердловин в рамках кредитного
проекту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Планується
купити 5 верстатів вантажопідйомністю 125т (437 млн грн) і 5 вантажопідйомністю 180т.
Мобільні бурові планується використовувати для капітального ремонту свердловин глибиною до 6 000 м і
експлуатаційного буріння свердловин
на нафту і газ глибиною до 2 800 м.
Всього компанія має намір залучити
$76 млн позики від ЄБРР і Європейського інвестиційного банку для закупівлі установок капітального ремонту
свердловин та компресорного обладнання.
Також «Укргазвидобування» оголосило допорогову закупівлю 4 комплексів цементувального обладнання.
«Укрнафта» у квітні видобула 117 тис
т нафти (падіння 5%) та 83 млн куб м
газу (падіння 17%).
Компанія затвердила буріння двох
нових свердловин на родовищах у
Львівській та Сумській областях. Бурові роботи заплановано розпочати в
серпні-вересні.
«Укрнафта» концентрується на недорогих і ефективних проектах, що
дозволять компанії стабілізувати видобуток. Зокрема, «Укрнафта» закупить 6 бурових насосів типу F-1300 з
дизельним приводом на 100 млн грн.
Компанія продовжує реорганізацію
структури. Зараз всі окремі структурні
одиниці, що надають нафтопромислові сервісні послуги, консолідовані
в рамках одного структурного підрозділу «Управління нафтопромислового
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4міс 2012-2018*, млн т

Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd

3

Exploration & Production
Щомісячний огляд

ТРАВЕНЬ, 2018

expro.com.ua

сервісу». Продовжуються проблеми з
подовженням дії спецдозволів. Однак, у квітні Київський апеляційний
адміністративний суд підтвердив вимоги «Укрнафти» про визнання протиправною бездіяльність Державної
служби геології та надр. Нагадаємо,
що Держгеонадра відмовляються
продовжувати строки дії 11 спеціаль-

них дозволів «Укрнафти». Однак, зараз згідно рішення суду, Держгеонадра змушені подовжити їх дію . Поки
що говорити про вирішення проблеми
передчасно. Цього року закінчується
термін дії 27 спецдозволів на які припадає 53% річного видобутку нафти та
30% видобутку газу.
Зовнішня економічна кон’юнктура,

Видобуток газу в Україні у 2016-2018 р., млрд куб м

Видобуток газу приватними компаніями, квітень 2014-2018, млн куб м

Середньодобовий видобуток природного газу
в Україні, в 2017-2018 рр. млн куб м

підвищення цін на нафту, сприяє фінансовому оздоровленню «Укрнафти».
Крім того, з травня компанія перейшла до реалізації газу на відкритих
аукціонах на «Українській енергетичній біржі», до цього «Укрнафта» постачала газ на «Дніпроазот». За умови
збереження таких сприятливих обставин, проблема податкової заборгованості «Укрнафти» може бути вирішена
вже наступного року.
Дещо
стабілізувалася
ситуація навколо іншої держкомпанії
«Чорноморнафтогаз». У квітні у
зв’язку з закінченням опалювального сезону, «Чорноморнафтогаз» суттєво зменшив видобуток газу до 400
тис куб м, через падіння споживання.
Компанія не має змоги постачати газ у
систему магістральних газопроводів і
зав’язана виключно на поставки газу
до м. Генічеськ Херсонської області.
У квітні президент Петро Порошенко
підписав закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо стабілізації діяльності «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою
окупацією території України».
Документ передбачає продовження
терміну дії спеціальних дозволів, що
розташовані на тимчасово окупованій
території, а також заборону до 1 січня
2019р на порушення справ про банкрутство компанії і припинення провадження у справах, до 1 січня 2017р.
Наступним кроком Держгеонадра
продовжили 19 спецдозволів «Чорноморнафтогаз».

Приватні компанії
В групі приватних видобувних компаній помітний суттєвий спад видобутку.
У квітні обсяги видобутку газу склали
346 млн куб м, що на 14 млн (3,7%)
менше ніж у квітні минулого року.
Найбільша приватна газовидобувна
компанія «Нафтогазвидобування»,
входить в структуру «ДТЕК Нафтогаз»
видобула майже 140 млн куб м газу,
що відповідає показникам минулого
року. При цьому, видобуток конденса-
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ту зменшився на 10% до 4,1 тис т. Вже
в червні очікується завершення буріння свердловини №43 на Семиренківськову родовищі, буровим підрядником виступає «Бєлоруснєфть».
Друга за обсягами видобутку
Burisma Group у квітні почала буріння двох свердловин на Водянівському родовищі у Харківській області.
Про це повідомив директор компанії
ТОВ «Полтавська бурова компанія»
Олександр Патернак, яка виступає
підрядником робіт. Зокрема, буріння
свердловини №7 проектною глибиною
5900 метрів було розпочато 5 квітня.
Компанія планує здати об’єкт до кінця
року. Буріння здійснюється верстатами американського виробництва SK
3000 (680 метричних тонн) і SK 2000
(500 метричних тонн). Оператором
Водянівського родовища і замовником послуг буріння є компанія «Сістемойлінженірінг» (входить в Burisma
Group).
Компанія «КУБ-Газ» (контрольний
пакет належить Burisma Group) приступила до буріння нової свердловини
NY-3 на Західно-Ольгівській нафтогазової площі, проектною глибиною
2300 м. Також в компанії планують
провести 3D-сейсмічні роботи на даній площі в 2018-2019 рр, що допоможе визначити подальші перспективи.
За останні 4 роки «КУБ-Газ» вдвічі
скоротила видобуток газу.
Третя приватна компанія «Укрнафтобуріння» в квітні освоїла нову свердловину №44 глибиною в 4 500 м. Строк
буріння та кріплення склав 126 днів.
Початковий добовий дебіт природного газу склав 100 тис куб м та 7 т
конденсату. У квітні видобуток «Укрнафтобуріння» склав 38,5 млн куб м,
приріст 30% у порівнянні з квітнем
минулого року.
Британська JKX Oil & Gas Plc, в Україні
представлена СП «Полтавська нафтогазова компанія», вирішила піти зі
Словаччини та Угорщини і зосередитися на Україні і РФ. Компанія має намір реалізувати всі свої активи в Угорщині і Словаччині, на початку лютого
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2018р рада директорів JKX прийняла
рішення про відхід зі Словаччини, де
компанії належало по 25% в ліцензіях на розробку чотирьох родовищ:
Svidnik, Medzilaborce, Snina і Pakostov.
Компанія вирішила піти через протести на місцевому рівні і відсутності
співпраці з боку влади в Словаччині
плани оператора з буріння (Alpine Oil
& Gas) неодноразово зривалися, в результаті чого партнери стали розглядати різні варіанти подальших дій. 16
березня 2018р JKX офіційно повідомила про відмову від ліцензій Svidnik,
Medzilaborce і Snina на користь інших
сторін в спільному підприємстві. Ці активи були повністю знецінені на суму
$7,9 млн. Відносно Угорщини компанія відновила в лютому минулого року
виробництва продукції на Hajdunanas
вперше за останні три роки. В 2017р
середній видобуток газу склав 0,7 млн
куб футів добу, а середнє виробництво
конденсату - 12,5 барелів на добу.
В даний час JKX здійснює повне відчуження (full divestment) часток в ліцензіях, що у неї залишаються. Мова
йде про 6 ліцензій загальною площею
200 кв км. Згідно з документом, в минулому році списання по угорських
активах склало $3,6 млн, і вони були
знецінені до нуля.
Cadogan Petroleum розширить видобуток нафти на Львівщині. Про це
було повідомлено на зустрічі голові Львівської облдержадміністрації
Олега Синютки із представниками
Cadogan Petroleum. Під час розмови
гості повідомили про бажання компанії розширити свою діяльність та
збільшити обсяг видобування нафти
на Львівщині. Компанія нещодавно
змінила команду, і попри те, що є британською, увесь її штат складається з
українських фахівців. «Плануємо інвестувати в нашу діяльність ще 100 млн
грн. Якщо динаміка буде позитивна,
збільшуватимемо інвестиції», – розповів головний виконавчий директор
Cadogan Petroleum Гвідо Мікелотті.
Група компаний «Західнадрасервіс»
в травні ввела в експлуатацію Гірське
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газове родовище у Львівській області.
На родовищі пробурено 3 свердловини загальним дебітом 150 тис куб м.
Буровим підрядником виступила бурова компанія «Горизонти».
Активно розширюють свою діяльність
іноземні бурові компанії. Китайські бурові компанії повідомили про плани
завезти 18 бурових установок в Україні. Зокрема Xinjiang Beiken Energy
Engineering Co (XBEE) привезе 14
бурових, ще 4 привезе Zhongman
Petroleum and Natural Gas Group.
Ще одна бурова компанія хорватська
Crosco Integrated Drilling & Well
Services Ltd розпочала буріння 3-х
нових свердловин у Полтавській області за контрактами «Укргазвидобування». Співробітництво ПАТ «Укргазвидобування» з Crosco передбачає
буріння 12 свердловин. Загальна вартість робіт становить €47 млн. Crosco
вже закінчила буріння 2-х свердловин
на Яблунівському родовищі та розпочала буріння 2-х нових на цьому
самому родовищі. Буріння ще одної
свердловини Crosco розпочала на
Ланнівському газоконденсатному родовищі.

Держрегулювання
Кабінет міністрів України утворив
тимчасовий консультативно-дорадчий орган - координаційну раду з
питань впровадження реформ у паливно-енергетичному секторі. Очолив її прем’єр-міністр Володимир
Гройсман. Про це стало відомо під
час засідання уряду. До складу ради
увійшли перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр
енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, міністр фінансів
Олександр Данилюк, міністр юстиції
Павло Петренко, голова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики і
комунальних послуг, Дмитро Вовк
(за згодою). До складу ради також
був включений представник адмі-
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ністрації президента Володимир
Клавдіїв.
До складу комісії за згодою також
можуть увійти посол США; голова
представництва Європейського Союзу в Україні; голова представництва
Європейського банку реконструкції і
розвитку в Україні; директор Світового банку у справах України, Білорусі
та Молдови і постійний представник
Міжнародного валютного фонду в
Україні.
Поки невідомо які саме повноваження матиме координаційна рада, однак, враховуючи головування Гройсмана, можна передбачати, що рада
буде провідником ідей уряду.
Кабінет міністрів скасував платежі
для надрокористувачів за приріст
запасів копалин, а також за продовження дії спецдозволів. Відповідне
рішення про коригування урядових
постанов №954 і 615 від 30 травня
2011р Кабмін прийняв на засіданні в
середу. При цьому, до офіційної публікації, рішення ще буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій МЕРТ.
Документ також виключає норму про
відмову в продовженні терміну дії
спецдозволу, якщо надрокористувач
має борги по ренті. Така зміна пов’язана з рішенням суду за позовом
«Укрнафти». Документ також містить
пункт про обов’язкове оприлюднення
на сайті Держгеонадр інформації про
видачу спецдозволів поза аукціоном
(протягом 5 днів з моменту прийняття таких рішень). Крім того, Держгеонадр ставиться в обов’язки оприлюднення інформації про подані заяви
на продовження спецдозволів. Крім
цього, Кабмін дозволив приватним
компаніям передавати спецдозволу
пов’язаним суб’єктам, що полегшить
співпрацю з іншими підприємствами.
Державні компанії захищено від виведення їхніх дозволів у приватну
власність.
Передавати дозвіл для компаній, у
статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності, навіть якщо ця частка є мінімальною (1%).
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Також Кабмін відстрочив виконання
оцінок впливу на довкілля (ОВД) для
видобувачів. Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2011р
№ 594 і № 615». Постанова встановлює
перехідний період для надрокористувачів при проведенні процедури ОВД.
Зокрема, у разі відсутності у надрокористувача результатів оцінки впливу
на довкілля (ОВД), він має до 18 червня 2018р внести до Єдиного реєстру
з ОВД відповідне повідомлення про
наміри здійснити таку процедуру.
4 квітня на засіданні Комітету з питань
паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки депутати схвалили проект закону
№6229 «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» до другого
читання. Законопроект передбачає
імплементацію в Україні стандарту
Ініціативи прозорості видобувних галузей та європейського законодавства в частині посилення прозорості
видобувного сектору. Прийняття закону допоможе покращити доступ до
інформації про сплачені податки від
видобувної діяльності на центральному та регіональному рівнях, посилить
взаємодію та обмін інформацією між
компаніями та органами влади.
Напружена ситуація залишається у
Полтавській області, де облрада продовжує відмовляти в погодженні видачі нових спеціальних дозволів для
«Укргазвидобування» Відповідні рішення були прийняті на сесії облради
12 квітня. Йдеться про Матвіївське і
Горобцовско-Відраденське родовища. «Укргазвидобування» планувала
отримати нові спецдозволи на них у
зв’язку з розширенням меж ліцензованих ділянок.
Також Держгеонадр відмовила
«Укргазвидобування» у видачі спеціального дозволу на геологічне
вивчення та розробку Салакарськой
площі, що знаходиться в акваторії
Азовського моря. Позицію геологічної служби підтримав Окружний
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адміністративний суд Києва, в якому
«Укргазвидобування»
намагалася
оскаржити відмову у видачі ліцензії.
Про це йдеться в рішенні суду від 20
квітня, оприлюдненому в держреєстрі. Площа Салакарської ліцензованої ділянки складає близько 970
кв км. Документи на видачу ліцензії
терміном на 30 років «Укргазвидобування» направила в Держгеонадр
ще в лютому 2017р. Розглядаючи
скаргу УГВ, Окружний адмінсуд дійшов висновку, що у держкомпанії
немає правових підстав отримувати
спецдозвіл на цю площу без проведення аукціону.
Держгеонадр надала «Укрнафті» в
термін до 1 липня усунути порушення
умов користування надрами на 77 родовищах «Укрнафти».
Також Держгеонадра анулює 13 спецдозволів на видобування надр, що
перебували в користуванні підприємств, що допустили порушення у
сфері надрокористування. Протягом І
кв 2018р фахівці Департаменту геологічного контролю провели 76 планових
та 7 позапланових перевірок, а також
склали 21 протокол про адміністративні правопорушення. За поданням Департаменту державного геологічного
контролю Комісією з питань надрокористування прийнято рішення про зупинення дії 2 дозволів, анулювання (в
т.ч. в судовому порядку) 13 дозволів та
поновлення дії 43 дозволів. Держгеонадр рекомендує виставити на аукціон
9 нафтогазоносних ділянок, мова йде
9 ліцензійних ділянок, які в основному
знаходяться в Східному регіоні України. Це - Дніпропетровська, Харківська,
Сумська та Полтавська області. Загальна територія яких становить більше 1,5
тис кв км. «За попередніми підрахунками ресурсний потенціал вуглеводнів
на запропонованих ділянках, складає
більше 30 млн т умовного палива. Також, в планах Держгеонадр в цьому
році виставити на аукціон більше 40
нафтогазоносних ділянок», - заявив
нинішній очільник Служби Олег Кирилюк.
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Видобуток газу в Україні, квітень 2018

Компанії
Видобуток, всього
Укргазвидобування
Укрнафта
Чорноморнафтогаз
НАК Надра України (ДП Західукргеологія)
Приватні компанії, всього
Нафтогазвидобування
Burisma Holdings, зокрема:
Еско-Північ
Перша українська газонафтова компанія
Системойліженерінг
ПАРІ
Надрагаз
Куб-Газ
Нафтогазопромислова геологія
Укрнафтобуріння
Девон (в т.ч. Укрнафтобуріння)
Geo-Alliance, зокрема:
Природні Ресурси
Східний геологічний союз
Smart Energy, зокрема:
Укргазвидобуток
Regal Petroleum
Пром-Енерго Продукт
Полтавська газонафтова компанія PPC/JKX
Група "Західнадрасервіс", зокрема:
Горизонти
Геологічне бюро "Львів"
Західнадрасервіс
Прикарпатська енергетична компанія
Нордік
ЕНЕРГІЯ-95 (Гравеліт-21)
Надра ГеоІнвест (Газ-МДС)
Стрийнафтогаз
Сiрiус 1
Укргаз Інвест
Укркарпатойл
Укр. Бурова Компанія
Актив Газ Ресурс
Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ
МАККОМ-ГРУП
ТНГК
СП "Бориславська нафтова компанія"
Укр-Аз-Оіл
Шахта ім. О.Ф. Засядько
СУКП "Дельта"
Сахалінське
Пласт
Група "ГазенергоУкраїна": зокрема
Укрнафтогазінвест
Трубопласт
Молтекс нафта і газ (Капітал ойл)
Рожнятівнафта
Газінвест
Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd

млн куб м

квітень
квітень 2017
2018
1,670.4
1,699.0
1,240.7
1,238.8
83.0
100.1
0.4
0.6
0.08
0.12
346.3
359.6
139.58
139.42
71.69
77.93
38.15
44.81
8.54
9.28
10.92
6.33
1.66
1.54
1.37
1.03
11.05
14.73
0.21
38.46
29.66
10.02
0.00
16.56
19.74
16.25
19.33
0.31
0.41
20.36
15.81
8.91
9.22
8.81
3.97
2.63
2.62
11.78
12.56
8.17
2.98
0.47
0.59
0.06
0.01
3.53
0.37
0.04
0.06
4.07
1.95
6.26
7.51
4.26
8.73
3.74
2.97
1.15
1.72
0.98
0.93
1.30
0.91
1.04
1.01
0.82
0.15
0.34
0.59
0.60
0.69
0.48
1.35
0.06
0.66
0.22
0.37
0.30
0.39
0.28
0.27
0.19
0.20
0.16
1.94
0.10
0.38
0.10
0.30
0.00
0.08
0.05
0.00
0.08
0.07
0.00
0.24
7

%

квітень 2018 /
квітень 2017
98.3
100.2
82.9
71.7
64.4
96.3
100.11
91.99
85.14
91.99
172.49
107.79
133.08
75.03
129.66
83.91
84.07
76.68
128.79
96.68
222.00
100.57
93.79
273.91
79.47
844.00
945.11
66.67
208.30
83.40
48.81
125.93
66.86
105.40
143.38
102.97
538.54
57.63
87.19
35.44
9.59
59.69
78.24
103.70
95.00
8.25
26.53
33.33
0.00
117.91
-

млн куб м
4 міс 2018
6,775.7
5,004.0
344.3
4.8
0.39
1,464.0
536.67
284.62
164.15
32.99
28.49
6.79
5.72
46.48
0.00
149.6
40.1
69.5
68.11
1.41
81.46
35.67
34.90
10.45
46.94
30.49
1.90
0.15
11.65
0.13
16.65
25.66
21.12
14.09
5.23
4.46
4.87
4.21
3.69
1.20
2.50
2.04
0.60
1.07
1.24
1.13
0.82
0.32
0.54
0.54
0.00
0.24
0.27
0.00

%

4 міс 2017
6,797.2
4,934.5
411.2
1.6
0.41
1,100.0
555.96
332.09
199.04
35.01
25.20
6.23
4.12
61.63
0.86
128.7
19.5
76.8
74.94
1.84
64.06
36.87
16.70
10.49
55.46
11.37
2.79
0.16
1.65
0.22
6.55
30.36
35.09
3.36
6.76
4.89
0.98
4.03
3.03
2.73
2.77
2.69
2.26
1.16
1.62
1.06
0.92
7.90
1.59
1.28
0.31
0.07
0.29
1.80

4 міс 2018/ 4 міс
2017
99.7
101.4
83.7
300.0
96.7
133.1
96.53
85.71
82.47
94.24
113.06
108.99
138.78
75.41
0.00
116.26
205.29
90.54
90.89
76.60
127.16
96.75
208.93
99.64
84.64
268.24
68.24
97.90
708.18
59.09
254.06
84.53
60.19
419.35
77.37
91.16
495.22
104.47
121.69
43.92
90.20
75.93
26.68
92.06
76.48
106.60
89.13
4.05
33.92
42.19
329.90
91.16
-
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Видобуток нафти та газового конденсату в Україні, квітень 2018

Компанії

тис т

%

квітень 2018 квітень 2017
Видобуток, всього
Укргазвидобування
Укрнафта
Приватні компанії, всього
Burisma Holdings, зокрема:
Перша українська газонафтова компанія
Системойліженерінг
Еско-Північ
Нафтогазопромислова геологія
КУБ-Газ
Техноресурс
УкрКарпатОйл ЛТД
Укрнафтобуріння
Девон
Нафтогазвидобування
Geo-Alliance, зокрема:
Природні Ресурси
Східний геологічний союз
Полтавська газонафтова компанія PPC/JKX
Smart Energy, зокрема:
Укргазвидобуток
Regal Petroleum
Пром-Енерго Продукт
Бориславська нафтова компанія
Рожнятівнафта
Cахалінське

172.1
37.5
117.0
22.6
5.173
0.127
0.736
4.213
0.090

185.0
40.6
123.6
21.7
3.696
0.115
0.464
3.069
0.040

0.007
4.599
4.562

0.008
3.761
0.000
4.612
4.068
3.607
0.325
2.702
1.226
0.320
0.754
0.152
0.935
0.038
0.012

4.141
3.743
3.438
0.305
2.875
1.678
0.300
1.238
0.140
0.000
0.025
0.010

квітень 2018 /
квітень 2017
93.0
92.5
94.6
104.4
139.962
110.435
158.621
137.276
225.000
87.500

тис т

%

4 міс 2018

4 міс 2017

706.0
155.2
470.4
67.1
13.195
0.619
1.946
16.532
0.294

724.7
160.7
489.5
63.8
12.055
0.550
1.781
13.339
0.121

4 міс 2018/
4 міс 2017
97.4
96.6
96.1
105.3
109.5
112.5
109.3
123.9
243.0

0.033

100.0

121.298

0.033
18.257
18.549

89.8
92.0
95.3
93.8
106.4
136.9
93.8
164.2
92.1
0.0
65.8
83.3

16.787
11.868
14.559
1.347
11.087
6.654
1.190
4.901
0.563
1.735
0.130
0.038

13.936
1.181
18.800
11.708
14.264
1.377
10.611
4.922
1.265
3.047
0.610
3.650
0.154
0.041

133.1
89.3
101.4
102.1
97.8
104.5
135.2
94.1
160.8
92.3
47.5
84.4
92.7

МІЖНАРОДНІ РИНКИ
Китай ставить рекорди
З чистого імпортера енергоресурсів Китай перетворюється на експортера нафтопродуктів
Євген Скрипка
Китай продовжує займатися трансформацією свого енергосектору. Піднебесна
перетворилася на експортера нафтопродуктів, однак продовжує нарощувати
обсяги імпорту нафти, які в минулому
місяці досягли нового рекордного рівня.
Як повідомляє агентство Platts в квітні
обсяги імпорту нафти в країну зросли на
14,7% або 5,1 млн т в порівнянні з квітнем
2017 року, досягнувши рекордного рівня - 39,46 млн т, або 9,64 млн бар./добу.
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Попередній рекорд був встановлений в
січні цього року, склавши 9,61 млн бар./
добу. У порівнянні з березнем обсяг експорту в квітні збільшився на 4,1%.
В минулому році Китай став найбільшим
імпортером нафти в світі, обійшовши
США, які продовжують нарощувати
власний видобуток. У минулому році
Китай імпортував не більше 37 млн т
нафти в місяць. Однак ще збільшив імпорт. За даними Reuters, в І кварталі
обсяг імпорту нафти на 7% в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року,
до 112,07 млн т, або 9,09 млн бар./добу,
збільшившись в середньому на 595 тис.
бар./добу.
Обсяги споживання нафти в Китаї ростуть
швидше, ніж очікували галузеві аналіти-

8

ки. Така картина спостерігалася і в минулому році. Такий попит на нафту буде
підтримувати зростання цін. За логікою,
це повинно було б мати навіть більший
ефект, ніж оголошені санкції США щодо
Ірану, які, скоріше за все, в цьому році не
призведуть до суттєвого зменшення експорту вуглеводнів Тегераном.
Проте геополітичні ризики завжди мають
великий вплив на нафтові котирування.
Побоюючись політичних негараздів в
історично нестабільному регіоні, Китай
намагається диверсифікувати джерела
поставок, поступово знижуючи свою залежність від країн Близького Сходу. За
інформацією EIA, в 2017р 56% імпорту
нафти в Китай надходило з країн ОПЕК,
тоді як в 2012р- 67%. Натомість за останні
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п’ять років суттєво збільшили свої частки
на китайському ринку Росія і Бразилія: з
9% до 14% і з 2% до 5% відповідно.
За даними Bloomberg, РФ в 2017р збільшила поставки до Китаю на 7,3 млн т у
порівнянні з попереднім роком. Серед
країн, які істотно наростили обсяги експорту в Піднебесну, також опинилися
США, Ангола та Малайзія. США в 2017 р
збільшили поставки до Китаю на 7,2 млн
т, тоді як Ангола - на 6,7 млн т.
Нагадаємо, що у січні 2018р запрацював
реконструйований нафтопровід Східний
Сибір - Тихий океан (ССТО), потужності
якого були збільшені до 600 тис. бар./
добу. Це дозволить Росії і далі нарощувати поставки в Китай. Уже у 2016р Росія обійшла Саудівську Аравію, ставши
найбільшим постачальником нафти в
Піднебесну. За даними EIA, у 2017 р. РФ
експортувала в країну 1,2 млн бар./добу,
тоді як Саудівська Аравія - 1,0 млн бар./
добу.
Проте Китай, скоріше за все, продовжуватиме купувати нафту з Ірану,
про що свідчить реакція китайських
урядовців на введення США санкцій
щодо країни Перської затоки. Одним
із найпростіших способів обійти санкції США можуть бути контракти на
поставку сировини, номіновані в юанях. Нещодавно такі контракти стало
можливим укладати на Шанхайській
біржі.
Видобування просідає
Обсяги власного видобутку нафти в
Китаї в останні роки знижуються. За
даними EIA, у 2016р в Піднебесній
було зафіксовано найбільший спад
видобутку нафти серед країн не-О-

ПЕК, а в 2017р, за попередніми оцінками, відбулося друге за величиною
зниження. Обсяги виробництва нафти
і газового конденсату в Китаї в 2017
році становили в середньому 4,8 млн
бар./добу, що на 2% нижче, ніж в 2016
році. У 2018 і 2019 роках EIA очікує подальшого падіння видобутку нафти в
країні.
У той же час споживання рідкого палива
продовжує стрімко зростати. За даними
EIA, в 2017р обсяг споживання нафтопродуктів в Китаї виріс на 400 тис. бар./
добу (до 13,2 млн бар./добу), що є найбільшим показником зростання в світі.
Китай демонструє найвищі темпи збільшення споживання протягом останніх
дев’яти років поспіль.
Переробка
Серед причин зростання імпорту нафти
головна - це збільшення потужностей
НПЗ Китаю. Країна скасувала обмеження як на імпорт нафти, так і на експорт
нафтопродуктів. У 2015р Китай видав ліцензії на імпорт нафти незалежним НПЗ
північно-східного Китаю вони збільшили
завантаження підприємств.
За даними EIA, обсяги виробництва
нафтопродуктів заводами Китаю в
2017р збільшилися приблизно на 500
тис. бар./добу, до 11,4 млн бар./добу.
У планах Китаю продовжувати збільшувати потужності своїх НПЗ. До кінця 2019 р в Китаї планується відкрити
1,4 млн бар./добу нових потужностей з
переробки нафти. З огляду на очікуване скорочення власного видобутку нафти в Китаї, імпорт буде продовжувати
зростати. Щонайменше, в наступні два
роки.

Зміни обсянів імпорту нафти в Китай у 2017 році за країнами, млн т
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Експорт нафтопродуктів
Велика частина імпортованої нафти не
споживається в Китаї. У квітні об’єм обсяги експорту склали 5,12 млн т (на 46,3%
більше, ніж за аналогічний період минулого року), а в березні сягнули рекордного рівня - 6,7 млн т. Отже, чистий експорт нафтопродуктів в минулому місяці
склав 2,11 млн т, що вдвічі більше, ніж в
квітні 2017р.
Китай перетворюється на одного з основних експортерів нафтопродуктів в
Азії, якими донедавна вважалися Південна Корея та Індія. Свій внесок у цей
процес роблять і приватні міні-НПЗ, або
так звані “чайники”. За повідомленням
Reuters, декілька чайників нещодавно
відкрили нові установки для первинної
та вторинної переробки сировини.
За даними Oil Price, китайські НПЗ переробили в березні 12,13 млн бар./добу нафти, перевищивши попередній рекорд
на рівні 12,03 млн бар./добу, встановлений в листопаді 2017р. Державні НПЗ
збільшують експорт, адже внутрішній
попит не встигає за зростанням виробництва нафтопродуктів. Зокрема, як повідомляв Reuters з посиланням на власні
джерела, в середині квітня Sinopec готувала вже третій великий танкер (VLCC)
дизельного палива для поставки в Європу чи Західну Африку. Тож, не треба
дивуватися, якщо невдовзі китайське
паливо потрапить і на український ринок, який вже бачив нафтопродукти з екзотичних країн Азії на кшталт Індії. Поки
що, державна політика в Україні поки не
сприяє пожвавленню власної нафтопереробки та зменшенню залежності країни від імпортного пального.
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ЗАКОНОДАВСТВО

Юлія Боржемська,
«ДТЕК Нафтогаз»
Основні форми користування
надрами в Україні
Інвестиційний клімат
Україна має на меті до 2035 року зменшити імпортнозалежність енергоресурсів з 51,6% до 33%. Звичайно виконання
такої задачі не можливе без нарощування власних енергоресурсів, зокрема
вуглеводнів. Необхідно заохотити інвесторів вкладати більше коштів у їх розвідку та видобуток. Що для цього потрібно
інвестору? Звичайно - стабільне законодавство, проста і прозора дозвільна

система, ефективний захист інвестицій,
приваблива фіскальна політика та рівний
доступ до надр.
Слід зазначити, що період з 2017 р. – ІІ
квартал 2018 р. є революційним з точки
зору покращень інвестиційного клімату.
Надрокористувачі отримали ряд суттєвих змін:
1. Відмінено преференції держкомпаній
на одержання спецдозволів без аукціону;
2. Починаючи з 2018 року впроваджено
децентралізацію ренти – 5% відрахувань
на користь місцевих громад.
3. Затверджено нові Правила розробки
нафтових і газових родовищ.
4. Відмінено обов’язок надрокоритсувача проводити переоцінку запасів кожні
5 років. Наразі її необхідно проводити
лише у разі перегляду вимог стандартів щодо кількості або якості корисних
копалин, технології їх переробоки, що
призводять до зменьшення сумарних
розвіданих запасів більш ніж на 20% або
росту їх обсягу більш ніж на 50%.
5. Прийнято дерегуляційний закон 2314VIII (колишній законопроект 3096д):
6. Знижено ренту:
• рента для нових газових свердловин
12% (видобуток на глибині до 5000 м) та
6% (видобуток на глибині понад 5000 м);
• рента на нафту знижена з 45% до 21%
(видобуток на глибині до 5000 м) та 29%
до14% (видобуток на глибині понад
5000 м);

• рента для вуглеводнів, видобутих в межах угод про розподіл продукції: 1,25%
для природного газу та 2% - для нафти;
• починаючи з 2019 р. - рента на конденсат буде знижена з 45% до 21% (видобуток на глибині до 5000 м) та 29% до14%
(видобуток на глибині понад 5000 м).
Фактично за останні 3 роки рента на природний газ знижена в >4,5 рази, на нафту
і конденсат - у 1,5 рази. Відновлено економічну доцільність угод про розподіл
продукції.
Вищезазначені реформи є результатом
кропіткої системної роботи депутатів,
Уряду та бізнес спільноти.
Наступним важливим кроком у регуляторній політиці може стати впровадження сучасного Кодексу про надра або
зведення всіх законодавчих вимог для
нафтогазової галузі в одному спеціальному нормативно-правовому акті – Законі України «Про нафту і газ».
Також очікуємо впровадження нового
ризик-орієнтованого підходу до перевірок та функцій контролюючих органів,
де робота контролюючих органів буде
оцінюватись за критерієм відсутності
аварій та ускладнень на виробництві, а
не кількістю приписів та штрафів. Кабінет
міністрів України до 01 липня 2018 року
має розробити і затвердити концепцію
та план заходів з реформування системи
державного нагляду (контролю) з метою впровадження ризик-орієнтованого

Основні зміни дерегуляційного Закону 2314- VIII
•відмінено плату за продовження спецдозволів та плату за
приріст запасів;
• спрощено доступ до земельних ділянок для потреб
надрокористування;
• відмінено ряд погоджень та дозвільних процедур, які
дозволяють скоротити строки буріння, введення об’єктів в
промислову та дослідно-промислову розробку більш ніж на 18
місяців (раніше це займало понад 40 місяців);
• відмінено гірничий відвід для нафтогазової галузі;
• надано право надрокористувачам вільно розпоряджатись
власною геологічною інформацією без погодження
Держгеонадр;
• добровільна реєстрація в Держгеонадрах робіт та досліджень,
пов’язаних з геологічним вивченням надр
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• угода на проведення ГРР з власником землі на етапі переходу від
ДПР до ПР
• свердловини та об’єкти їх влаштування не є об’єктами
містобудування
• право самостійно розпоряджатися власною геологічною
інформацією без погодження державних органів
• анулювання дозволу виключно за рішенням суду
• право використовувати сервітут для розміщення та експлуатації
об’єктів нафтогазової галузі без зміни цільового призначення землі
• зупинення дії дозволу – виключно за результатами заходів,
спрямованих на припинення порушень
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№

СТАВКА РЕНТИ

2019
<5 000 М/
>5 000 М

1

5
6
7
8

2017
<5000М /
>5000М

2016
<5000М/
>5000М

2015

29% / 14%
Природний газ

2
3
4

2018
<5000 М /
>5000М

Нафта
Конденсат
Природний газ
(спільна діяльність)
Природний газ (УРП)
Нафта (УРП)
Конденсат (УРП)
Вуглеводні, видобуті на шельфі

підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах
господарської діяльності. Над впровадженням нового підходу активно працює
Державна регуляторна служба України
разом з BRDO - Офісом ефективного регулювання.
Плани Уряду із залучення інвесторів
до освоєння нових ділянок нафтогазоносних надр
Концепція розвитку газовидобувної
галузі України, затверджена Розпорядженням Кабінету міністрів України від
28.12 2016 р. № 1079-р передбачає збільшення власного видобутку природного
газу до 2020 року з 14,5 млрд м3 до 27,6
млрд м3. Основний обсяг нарощування
обсягів видобутку природного газу має
забезпечити ПАТ «Укргазвидобування».
Зрозуміло, що для підтримання тенденції зростання видобутку необхідне освоєння нових ділянок надр. Разом з тим
у 2017 році Держгеонадрами з різних
причин не проводилося аукціонів щодо
надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами.
В Україні нажаль переважна більшість
спеціальних дозволів на користування
нафтогазоносними надрами надається поза аукціонної процедури, що не
сприяє підвищенню здорової конкуренції, впровадженню сучасних підходів до
освоєння надр, розвитку нафтогазової
галузі в цілому.
У 2018 році Уряд має намір це змінити:
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29% /14%

нові свердловини
12% /6%
29% / 14%
45% / 21%

29% / 14%

29% / 14%

55% / 28%

29% / 14%
45% / 21%

45% /21%
45% / 21%

45% / 21%
45% / 21%

70%

70%

70%

70%

1.25%
2%
2%
11%

29% / 14%
29% / 14%
45% /21%
11%

29% / 14%
45% / 21%
45% / 21%
11%

29% / 14%
29% / 14%
45% /21%
11%

• проект Плану заходів КМУ на 2018 рік
щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України передбачає
проведення:
• 2 аукціонів щодо надання спецдозволів на понад 50 нових ділянок на розвідку та видобуток вуглеводнів;
• 1 міжнародного конкурсу з укладання
угод про розподіл продукції стосовно
щонайменше 5 ділянок нафтогазоносних надр на континентальному шельфі
та виключній морській економічній зон.
Держгеонадра анонсовано готовність у
2018 році виставити на аукціон понад 40
нафтогазоносних ділянок.
Асоціація газовидобувних компаній
України планує запропонувати більше 30
ділянок надр для І-го міжнародного раунду нафтогазових аукціонів і конкурсів в
Україні.
Уряд прагне залучити іноземних інвесторів до освоєння надр, що дозволить
залучити нові технології, досвід міжнародних компаній, підвищити якість
виконання робіт та прискорити строки
видобутку.
Для цього пропонується дещо змінити
підхід до проведення аукціонів щодо
надання спеціальних дозволів на користування надрами та конкурсів на укладання угод про розподіл продукції, а
саме:
1. Визначити перспективні ділянки надр;
2. Підготувати інформацію про аукціон/
конкурс англійською мовою;
3. Підготувати data room кожної ділянки
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з геологічною інформацією;
4. Підготувати опис регуляторних умов
надрокористування англійською мовою;
5. Впровадити електронну платформу
Prozorro або аналогічну для проведення
не тільки аукціонів щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами, а й конкурсів на укладання угод про
розподіл продукції;
6. Провести «road show» – анонсувати аукціони та конкурси, презентувати
Україну на міжнародних галузевих заходах як країну – сприятливу для інвестування у надрокористування.
7. Провести І-й міжнародний раунд нафтогазових аукціонів та конкурсів.
Основні режими користування надрами в Україні. Переваги та недоліки.
В Україні наразі існує два основних
режими користування надрами. Це
спеціальний дозвіл на користування
надрами та угода про розподіл продукції. Іноземні інвестори, що тільки
планують увійти на ринок України надають перевагу угодам про розподіл
продукції, оскільки почувають у цьому режимі більш захищеними в чужій
країні. Інвестори, що вже працюють в
Україні, надають перевагу режиму користування надрами на підставі спеціальних дозволів, адже він простіший
для управління проектом.
Обидва режими мають свої переваги та
недоліки. Основні характеристики цих
режимів наведені нижче:
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ПІДСТАВА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
Підстава одержання надр у
користування
Обмеження площі ділянки
Строк користування надрами
Строк оформлення прав на
користування надрами
Стабілізаційне застереження від змін в
законодавстві
Пільги при ввезенні та вивезенні
обладнання, працевлаштуванні
іноземців
Право застосовувати міжнародний
арбітраж
Компенсація витрат
Обмеження щодо експорту продукції
Участь держави в управлінні проектом

Серед переваг спеціального дозволу на
користування надрами можна виділити
такі як:
• наявність достатньої законодавчої
бази для регулювання відносин у сфері
надрокористування;
• наявність для вирішення поточних питань спеціалізованих державних органів, які мають експертизу в надрокористуванні;
• більш просте і зручне управління проектом ніж на підставі угоди про розподіл
продукції;
• режим надрокористування на підставі
спеціальних дозволів на користування
надрами багато років працює в Україні, а
тому зарекомендував себе як стабільний.
Звичайно серед недоліків слід виділити:
• часту зміну основних «правил гри» кілька разів на рік;
• відсутність гарантованого доступу до
земельних ділянок в разі одержання
спецдозволу;
• відсутність ефективної співпраці між
Держгеонадрами та органами місцевої
влади щодо надання надр у користування;
• практика надання спеціальних дозволів поза аукціонної процедури;
• відсутність достатньої інформації у відкритому доступі щодо заяв та ділянок
надр, що надаються у користування поза
аукціону;
• відсутність доступу до нових нафтога-
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ
НАДРАМИ

УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Аукціон/ поза аукціону

Конкурс

500 км2 (суходіл), 1000 км2 (шельф)
20 років (суша) та 30 років (шельф)

50 років

6-9 місяців

12-18 місяців

Аукціон/ поза аукціону

Конкурс

-

+

-

+

-

+
+
може бути передбачене умовами конкурсу

зоносних ділянок надр через відсутність
самих аукціонів.
Серед переваг режиму надрокористування на підставі угод про розподіл продукції можна виділити такі:
• відсутність обмеження розміру ділянки
надр;
• тривалий строк дії угоди (50 років);
• можливість захисту прав інвестора у
міжнародному арбітражі;
• стабілізаційне застереження від змін в
законодавстві на весь період дії угоди;
• пільги з працевлаштування іноземців;
• пільги щодо ввезення та вивезення обладнання, що застосовується для виконання угоди.
Разом з тим угоди про розподіл продукції мають суттєві недоліки.
• Як відомо жодної УРП не реалізовано
в Україні з 1999 р. – з моменту прийняття Закону України про угоди про розподіл продукції (на конкурсній основі було
укладено чотири угоди – щодо Прикерченської, Скіфської, Юзівської та Олеської
площ, також було укладено угоди поза
конкурсної процедури шляхом трансформації спеціального дозволу на УРП),
але жодна з них не виконується.
• Угоди про розподіл продукції мають
негативну репутацію як непрозорого інструменту.
• Режим угод про розподіл продукції
дозволяє передати всі надра «в одні
руки» на довгий строк, адже угода може
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укладатися щодо окремих ділянок надр
геологічно і територіально не пов’язаних
між собою, як на суші так і на шельфі.
• Держава не спроможна виконати гарантії, надані інвестору в межах угоди
про розподіл продукції, зокрема щодо
застосування законодавчої бази, що діяла на момент укладання угоди. На практиці це практично не можливо виконати.
Разом з тим, відсутня достатня законодавча база для реалізації угод про розподіл продукції.
• Строк укладання угод про розподіл
продукції є занадто довгим, також є не
прозорою процедура внесення змін до
укладених угод, вирішення поточних питань з Міжвідомчою комісією.
• Конкурсна вимога до інвестора брати
участь в угоді про розподіл продукції разом з господарським товариством, 100%
статутного капіталу якого належать
державі, або товариством, створеним за
його участі, із зазначенням частки участі
такого товариства в угоді про розподіл
продукції. Взагалі участь національної
нафтогазової компанії в угоді про розподіл продукції разом з інвестором є
розповсюдженою практикою у світі, але
в Україні Закон допускає ситуацію, коли
«державним партнером» стає недержавна компанія – підприємство з невизначеною часткою участі державного товариства. Така частка може становити й 1%.
Чи відповідає це інтересам держави?
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«Державний партнер» не просто бере
участь в угоді про розподіл продукції, а й
за конкурсними умовами може бути призначений оператором угоди.
Угоди про розподіл продукції є ефективним механізмом залучення інвестицій у
надрокористування у світі. Для того, щоб
цей режим нарешті запрацював в Україні, доцільно впровадити певні зміни, а
саме:
• Затвердити типову форму угоди про
розподіл продукції, яка включала б незмінну частину умов та особливі умови,
що можуть бути запропоновані інвестором. Це б значно спростило процес погодження та укладання угоди.
• Запровадити електронні міжнародні
конкурси на базі системи Prozorro або
аналогічній. Це дозволить підвищити
довіру до процедури обрання переможця конкурсу.
• Також слід скасувати конкурсну вимогу
до інвестора укласти угоду про розподіл продукції з товариством, де частка
участі держави менше 51%. Конкурс на
обрання такого «державного партнера»
має також проводитись в електронному
вигляді на базі системи Prozorro або ана-

логічної.
• Необхідно встановити чіткий і прозорий порядок внесення змін до угод
про розподіл продукції та погодження
поточних питань – з чітким алгоритмом
дій та строками. Також слід виключити
політичну складову при укладанні та реалізації угод про розподіл продукції. Обслуговування укладених угод має бути
адміністративною функцією державного
органу влади, що здійснює управління у
сфері користування надрами, має штат
професійних фахівців у цій галузі.
• Покращення на користь інвестора
мають застосовуватись автоматично.
Доцільно передбачити декларативний
принцип надання згоди інвестором виконувати ті чи інші умови поточного законодавства.
• Гарантії, які надає держава інвестору в межах угоди, мають виконуватись.
Доцільно переглянути гарантії щодо
застосування законодавства, що діяло
на момент укладання угоди про розподіл продукції та гарантувати стабільність
лише ключових умов законодавства, що
впливають на виконання угоди, на фінансово-економічну модель тощо.

• Необхідно переглянути критерії надання ділянки надр у користування на умовах угод про розподіл продукції, адже ті
критерії, що існують на сьогодні дозволяють передати будь-яку ділянку надр у
користування на умовах угод. Основним
критерієм застосування режиму угод про
розподіл продукції має бути необхідність
залучення значних грошових і технічних
ресурсів, великі ризики для інвестора на
етапі геолого-розвідувальних робіт.
• Необхідно скасувати положення, що
передбачають можливість передачі у користування на підставі угод про розподіл
продукції розрізнених ділянок надр, що
не мають єдину геологічну структуру та
жодним чином не пов’язаних між собою.
За умови продовження співпраці державних органів, депутатів та бізнес
спільноти щодо реформування нафтогазової галузі, імплементації ІІІ Енергетичного пакету, інтеграції з енергетичним
ринком Євросоюзу, енергетична безпека
та інвестиційна привабливість України
зростатиме. Україна має реальну можливість не просто досягнути енергетичної
незалежності, а й стати впевненим експортером енергоресурсів до країн ЄС.
ОРГАНІЗАТОР

20-21, вересня 2018
Україна м. Одеса

ГАЛУЗЕВИЙ МЕДІАПАРТНЕР

КЛЮЧОВІ ТЕМИ
Державна політика щодо
збільшення видобутку
нафти і газу в Україні

Світова практика
розробки нафтогазових
родовищ на шельфі

Геологія покладів
Чорного моря

Сучасні технології
видобутку вуглеводнів

Юридичні питання
щодо розподілу
продукції

Транспортування
нафти та газу

Фінансування
проектів видобутку
нафти і газу в Україні

Інфраструктура
проектів на шельфі
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ГАЗОВИЙ ОГЛЯД
Огляд ринку природного
газу в квітні 2018р
Внутрішній ринок В квітні 2018р зростаючий тренд ціни на газ продовжився
після закінчення опалювального сезону. Навчені досвідом попереднього
місяця імпортери більш сміливо стали прокачувати обсяги газу, навіть по
відносно високим цінам. Далеко не у
всіх постачальників в квітні операції з
постачання газу були прибутковими.
Промислові та бюджетні споживачі досить важко сприймають підвищення
ціни газу після закінчення опалювального сезону. Перед подачею номінації
на квітень на аукціонах з продажу газу
вітчизняного видобутку ціна була зафіксована на рівні 8640-8700 грн/тис куб
м. Після терміну подання номінації, 21
березня НАК «Нафтогаз України» оприлюднив свій прейскурант на газ квітня.
Думки більшості трейдерів підтвердились – ціна «Нафтогазу» на квітень суттєво підстрибнула, більше ніж на 700
грн/тис куб м в порівнянні з цінами березня, і становили 8670,00 грн/тис куб м
за передплатою та 9543,60 грн/тис куб
м при інших умовах оплати. Крім того в
квітні «Нафтогаз» також запропонував
ринку (трейдерам) на продаж свій газ
в ПСГ за ціною 9476,40 грн/тис куб м.
Схожа цінова політика спостерігалась
у видобувників. Наприкінці березня на
аукціонах з продажу квітневого газу
з ресурсів СП ПГНК було зафіксоване
зниження ціни до 8400 грн/тис куб м.
Проте, таке зниження ціни квітневого
газу було короткотерміновим. На початку квітня більшість промислових та
бюджетних споживачів припинила споживання природного газу. Однак зменшення попиту на газ не призвело до подальшого зменшення ціни на газ квітня
та травня. Ціна на квітневий ресурс з середини квітня знову почала зростати до
8900 грн/тис куб м. Несприятлива цінова кон’юнктура на європейському ринку
призвела до зменшення прокачування
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Баланс ринку природного газу України у 2017-2018 рр., млн куб м

Розмитнений природний газ, квітень 2018, %

* - ПРОМЕНЕРГО РЕСУРС, ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП, ЮГ ГАЗ, ТРАФІГУРА
ЮКРЕЙН, ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ, ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ, ЛЮКС КРАЇНА, РАЙТ
ПАУЕР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА

Продавці природного газу на кордоні в Україну, квітень 2018, %

** - ENGIE, ARCELORMITTAL ENERGY, NAFTA
GAZ TRADING LTD, MAGYAR FOLDGAZKERESKEDO, BARTER S A, ONICO ENERGIA SP, MOL
HUNGARIAN OIL AND GAS, TRAFIGURA TRADING, UNIPER, TRAMETA KFT, NITROFER GMBH,
ELEMENT ALPHA SA, RIGHT POWER A S
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обсягів газу з європейського напрямку.
Загалом впродовж квітня імпорт газу
склав всього 390 млн куб м. Однією з головних подій у квітні став вихід на біржу
найбільшої нафтовидобувної компанії
України ПАТ «Укрнафта» з пропозицією
значних обсягів газу, які раніше спрямовувались на Дніпроазот за договором оренди виробничих потужностей.
Всього «Укрнафта» через публічні аукціони наприкінці квітня-початку травня
реалізовано 16 млн куб м квітневого
ресурсу. При підбитті підсумків роботи
в квітні у багатьох трейдерів з’явились
надлишки квітневого ресурсу. Тому на
початку травня перед поданням звітності Оператору ГТС ціна на газ квітня
показала зниження до 8650 грн/тис
куб м. В квітні 2018 року споживання
природного газу на території України за
даними ПАТ «Укртрансгаз» склало 1,836
млрд куб м, імпортовано 0,39 млрд куб
м, відібрано з ПСГ 0,248 млрд куб м.

Базова ціна газу ПАТ «Укртрансгаз», 2017-2018, грн/тис куб м (з ПДВ)

* При розрахунку вартості послуги з балансування включається/виключається послуга зі
зберігання природного газу у разі її фактичного надання/не надання

Імпорт газу в Україну у 2017-2018 рр., млн куб м

Імпорт
Впродовж березня на територію України було імпортовано 0,39 млрд куб

Мінімальні ціни розмитненого імпортного газу, квітень 2018, $/тис куб м
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м газу. Обсяги реверсних поставок в
квітні зменшились в порівнянні з березнем 2018р на 42,1% (-284 млн куб
м), а в порівнянні з квітнем 2017р –
зменшились на 27,8% (-150 млн куб
м). Спотові ціни на європейському
ринку коливались в діапазоні 18,5
– 20,5 EUR/MWh. Впродовж квітня
операторами ринку було завершене
митне оформлення поставок газа в
березні-квітні 2018р в обсязі близько
0,710 млрд куб м. Серед закордонних постачальників природного газу
для потреб вітчизняних споживачів в квітні, як і в березні, перші місця за обсягами займають АХРО, DXT
Commodities (DUFENERGY), RWE. Слід
зазначити, що НАК «Нафтогаз України» через свою дочірню швейцарську
компанію розмитнив близько 20 з 476
млн куб м. Нові компанії серед імпортерів газу (ТОВ «Люкс країна» та ТОВ
«Райт пауер енерджі Україна») завершили митне оформлення 213 тис куб м
пробних поставок імпортного ресурсу.
Постачальниками газу для зазначених компаній стали ELEMENT ALPHA
SA (Угорщина) та RIGHT POWER AS
(Словаччина) відповідно. Також ТОВ
«Євроенерготрейд» здійснила поставку імпортного ресурсу через не дуже
відому польську компанію BARTER
SA. Можливо, вітчизняні трейдери відкривають дочірні європейські
структури для імпорту газу через них.
Виходячи зі статистики видобування,

квітень 2017

квітень 2018

+/-

Видобування, млрд куб м
Імпорт, млрд куб м
Відбір з ПСГ, млрд куб м
Залишки в ПСГ, млрд куб м
(на кінець місяця)
Споживання
(з урахуванням ВТВ), млрд куб м

1,699
0,540
0,213

1,670
0,390
0,248

- 0,029
- 0,150
+ 0,035

8,438

7,934

- 0,504

2,040

1,836

- 0,204

Імпорт газу по напрямках
у квітні 2018, %

Імпорт газу по напрямках
у січні-квітні 2018, %

імпорту та відбору з ПСГ, добове споживання природного газу на території
України в квітні 2018р зменшувалось з
111 до 35 млн куб м. В квітні почався
сезон закачування природного газу
до ПСГ. Максимальний обсяг відбору
з ПСГ склав близько 46 млн куб м на
добу, максимальний обсяг закачування до ПСГ – 40 млн куб м на добу . Станом на кінець квітня 2018 року обсяг
природного газу в ПСГ складав 7,934
млрд куб м. Станом на 25.05.2018 запаси газу в ПСГ складають близько
9,24 млрд куб м.

Валютний ринок

Обмінний курс євро до гривні на міжбанківському ринку у квітні-травні
формувався під впливом двох протилежних тенденцій: з одного боку
– нерівномірної динаміки курсу гривні
до долару на внутрішньому ринку, а
з іншого – курсової динаміки євро по
відношенню до долару США на світових ринках (тренд на зміцнення долару продовжився). Протягом звітного
періоду курс гривні до євро (продаж)
зміцнився з 31,33 до 30,52. Більша
частина котирувань проводилась у

Запаси газу в українських ПСГ у 2014-2018 р., млн. м3 при 20оС
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коридорі 30,5-31 грн/євро. Протягом
місяця попит і пропозиція валюти були
достатньо збалансованими. Наступного місяця, враховуючи початок літнього ділового циклу, слід очікувати
помірний тиск на курс гривні, починаючи з другої декади місяця можливий
початок стабільного літнього ревальваційного циклу гривні, який буде певною мірою залежати від відновлення
співпраці із МВФ. У травні відбулась
часткова реінвестиція коштів нерезидентів, вкладених в українські ОВДП,
внаслідок чого, тиск на курс гривні на
валютному ринку був мінімізований.
Станом на цей час, у НБУ є адекватні
інструменти для згладжування курсових коливань. Базовий прогноз щодо
співвідношення гривні до євро, слід
очікувати курс у коридорі 30+.

Імпорт газу в Україну у квітні 2016-2018 р., млн куб м

Імпорт газу в Україну у січні-квітні 2016-2018 р., млн куб м

Держрегулювання
Впродовж квітня-травня не було
проведено жодного засідання Національної комісії (НКРЕКП), через недієздатність Комісії та переходом в
завершальну стадію конкурсу щодо
відбору нового складу НКРЕКП. Станом на кінець травня нарешті стали
відомі результати конкурсу, президент
Петро Порошенко відібрав 5 кандидатів для призначення на посади членів
НКРЕКП. Олександр Формагей (співробітник «Укргідроенерго»), Олена
Антонова (ДТЕК), Оксана Кривенко
(співробітник апарату НКРЕКП), Дмитро Коваленко («Укренерго») та Євген
Магльований (співробітник Держенергоефективності). В той же час, незважаючи на непрацездатність Регулятора, ліцензіати на енергетичних ринках
сплатили наприкінці квітня внесок на
регулювання в розмірі 0,02% від чистого доходу платника внеску від провадження ліцензованої діяльності за
І квартал 2018р (близько 20 млн грн з
постачальників природного газу) на
забезпечення стабільної та плідної роботи НКРЕКП.
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Котирування газу на європейських хабах, квітень 2018, €/MWh

Обсяги та ціни природного газу на торгах УЕБ у 2017-2018 рр.

Прейскурант на природний газ із ресурсів НАК «Нафтогаз України» з 1 червня 2018 року

Категорії
споживачів
І
ІІ
ІІІ
ІV
V

Умови застосування ціни

Ціна природного газу за
тис куб м, грн (з ПДВ)

Місячні обсяги використання природного
газу: від 50 тис. куб. м. За відсутності
заборгованості перед Компанією за
попередні періоди

За умови попередньої оплати до періоду
(календарний місяць) поставки газу
За умови оплати протягом або після періоду
(календарний місяць) поставки газу

10 893,60

Місячні обсяги використання природного
газу: до 50 тис. куб. м включно
Місячні обсяги використання природного
газу не регулюються. За наявності
заборгованості перед Компанією за
попередні періоди
Місячні обсяги використання природного
газу не регулюються
Місячні обсяги використання природного
газу не регулюються

Відповідно до укладеного договору

10 893,60

Відповідно до укладеного договору

10 893,60

Відповідно до укладеного договору

9 952,80

Відповідно до укладеного договору

10 893,60

Споживання мазуту в Україні у січні-квітні 2018 року, тис. т
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Споживання природнього газу по областях України у
квітні 2018 року, млн куб м

Споживання мазуту по областях України у квітні
2018 року, тис. т

Регіон

Регіон

УКРАЇНА - ВСЬОГО
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
М.КИЇВ

Квітень 2018 р. 01-04.2018 р.
1,970.6
42.5
21.0
202.4
147.6
30.9
19.6
61.3
79.0
95.0
17.2
34.8
86.5
61.3
190.4
119.1
26.3
59.2
21.9
189.8
14.7
30.9
194.6
12.4
34.3
177.8

16,367.0
460.6
242.3
1,753.7
1,060.6
342.2
240.2
627.1
564.2
975.7
221.4
319.2
875.0
465.5
1,035.0
1,001.7
301.7
479.7
329.4
1,481.0
232.3
429.1
926.5
203.9
318.4
1,480.6

УКРАЇНА-ВСЬОГО
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
М.КИЇВ

Березень 2018 р. 01-03.2018 р.
17.5
0.3
0.0
0.1
2.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.1
6.1
0.0
1.0
6.2
0.3
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

132.6
0.9
0.1
3.0
7.6
1.4
0.0
3.8
0.1
4.7
1.4
0.3
23.8
0.1
6.2
51.9
0.4
0.0
0.0
16.1
0.1
0.8
0.1
0.0
0.2
9.6

Споживання природного газу на підприємствах ТКЕ України, січень-березень 2018, млн куб м

Підприємства

Україна всього
Генеруючі компанії-оператори ТЕС всього
Дніпроенерго
Запорізька ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС
Донбасенерго
Слов'янська ТЕС
Західенерго
Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС
Центренерго
Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
Трипільська ТЕС
Східенерго
Курахівська ТЕС
Луганська ТЕС
ТЕЦ та котельні всього
Київенерго
Київська ТЕЦ-5
Київська ТЕЦ-6
Котельні ТМ та ЖТЕ(Київ ПТМ)
Дніпродзержин. ТЕЦ
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Калуська ТЕЦ
Краматорська ТЕЦ
Кременчуцька ТЕЦ
Криворізька ТЦ
Миколаївська ТЕЦ
Миронівська ТЕC
Одеська ТЕЦ
Охтирська ТЕЦ
Сєвєродонецька ТЕЦ
Сумська ТЕЦ
Уманський ТК
Харківська ТЕЦ-5
Херсонська ТЕЦ
Черкаська ТЕЦ
Чернігівська ТЕЦ
Білоцерківська ТЕЦ
Енергія и газ України Лукойл
Енергія Новий Розділ
Енергія Новояворів.
Єврореконстр(Дарн ТЕЦ)
Зуївська ТЕЦ
КП"Теплоенергетик" Кіровогр.
Львівська ТЕЦ Львівтеплоен.
Нафтогазовид.Комп.(ЕСХАР)
Харківська ТЕЦ-3
Шосткінська ТЕЦ

Обсяг

1921.51
55.17
17.58
5.57
8.88
3.13
2.81
2.81
21.76
13.47
0.89
7.40
8.13
3.95
1.73
2.46
4.89
1.54
3.35
1866.33
910.33
307.56
230.51
372.26
36.75
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0.16
13.29
77.25
79.21
29.75
0.00
41.40
9.77
53.29
16.73
1.56
178.16
35.67
28.30
18.23
48.81
0.00
25.45
24.82
54.87
0.00
14.32
55.84
0.47
91.81
20.11
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Щомісячне видання EXPRO Monthly належить та розповсюджується
компанією Exploration&Production Consulting (EХPRO LLC)
РЕДАКЦІЯ EXPRO
Петро Білян, випусковий редактор
Степан Білян, більд редактор
Володимир Дольник, менеджер проекту
Олександр Завгородній, менеджер проекту
Геннадій Кобаль, керівник та засновник проекту

ТОВ "ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД
ПРОДАКШН КОНСАЛТИНГ"
04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 78-А, офіс 55
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ПІДПИСКА
Незалежна консалтингова компанія Exploration & Production Consulting (EXPRO) є провідною структурою
на ринку інформаційних послуг нафтогазовидобувної галузі України. EXPRO публікує спеціалізовані видання:
Weekly EXPRO (тижневі дайджести) та Monthly EXPRO (щомісячні огляди).
Запрошуємо зробити передплату на наші видання.
Вартість підписки:
«Базовий пакет», вартість в міс., грн.

Видання 2018
Weekly EXPRO (4-5 випусків)
Monthly EXPRO
Разом (Weekly+Monthly)

Українська
мова

4 000
6 000
9 500

Англійська
мова

6 000
9 000
14 250

Разом
(укр+англ)

9 500
14 250
22 500

Знижка при підписці Знижка при підписці
на 6 міс.
на 12 міс.
-5%
-5%
-5%

-10%
-10%
-10%

«Бізнес пакет», вартість в міс., грн.

Видання
Weekly EXPRO (4-5 випусків)
Monthly EXPRO
Разом (Weekly + Monthly)

Разом
(укр.+англ.)
19 900
21 900
40 000

«Бізнес пакет» передбачає, окрім підписки на видання, також розміщення інформації про компанію:
це може бути стаття про компанію, новини, тощо.
Реклама*. Вартість розміщення рекламного блоку, вартість в міс., грн

Періодичність
Weekly EXPRO (1 публікація)
Weekly EXPRO (4 публікації)
Monthly EXPRO (1 публікація)

А4

½ А4

1/3 А4

25 000
50 000
25 000

13 000
26 000
13 000

9 000
18 000
9 000

* Готовий макет надається «замовником» у форматах jpg, eps, indd.
З питань передплати, співпраці та пропозицій звертатися:
Володимир Дольник, менеджер проекту: тел.: +380 63 202 03 69 e-mail: volodymyrdolnyk@gmail.com
Олександр Завгородній, менеджер з розвитку бізнесу: тел.: +380 97 233 90 65, e-mail: zavgorodniy@expro.com.ua
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