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Ціни на газ на європейських хабах та на кордоні України*, Day Ahead Market (€/MWh, грн/тис куб м)

Дата поставки 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun
GPL 22.02 21.86 21.84 22.15 22.34
NCG 21.88 21.67 21.58 22.01 22.07
TTF 21.84 21.65 21.53 21.94 22.01
CEGH 22.43 22.14 22.10 22.62 22.72
Ціна на кордоні (в українській ГТС), 
грн/тис куб м 9273.14 9214.82 9152.51 9318.09 9345.71

* - при розрахунку ціни імпортного газу в український ГТС враховуються котирування газу на Європейських хабах, середня вартість 
транспортування до кордону з Україною, вартість входу в українську ГТС, офіційні курси валют та податок на додану вартість.

Динаміка котирувань на нафту 
Brent (ICE Index), 2017-2018, $/бар

Ціна природного газу на хабі CEGH, 
2017-2018, €/MWh

Огляд новин

На минулому тижні «Укртрансгаз» ого-
лосив 12 тендерів на закупівлю газу 
для виробничо-технологічних потреб 
та балансування сумарним об'ємом 
2,437 млрд куб м і загальною очікуваною 
вартістю 21,2 млрд грн. Відзначається, 
що кінцева вартість газу, що підлягає 
оплаті буде визначатися з урахуванням 
котирувань на німецькому газовому хабі 
NetConnect Germany (NCG) в період по-
ставки палива.
Крім того, «Укртрансгаз» оголосив тен-
дер з очікуваною вартістю в 2,5 млрд 
грн на реконструкцію компресорної 
станції «Яготин». Завершення процеду-
ри та підписання угоди з переможцем у 
торгах планується здійснити до 1 жовт-
ня 2018р. Важливим критерієм є те, що 
буде враховуватися коефіцієнт корисної 
дії, в першу чергу рівень витрат газу. 
Серед інших інфраструктурних новин 
варто відзначити, що «Укргазвидобу-
вання» продовжила договори оренди 7 

дожимних компресорних станцій (ДКС) 
з компанією «Карпатигаз» терміном до 
30 квітня 2019р. І це не дивлячись на 
судовий розгляд ініційований «Укр-
газвидобування» в Стокгольмському 
арбітражі. Нагадаємо, що «Укргазви-
добування» прагне розірвати спільну 
діяльність з «Карпатигаз» (дочірня ком-
панія шведської Misen).
Великий резонанс на ринку викликало 
загострення протистиояння операторів 
газорозподільчих мереж з одного боку 
та «Нафтогазу» і «Укртрансгазу» з іншо-
го. За даними «Укртрансгазу» зараз за-
боргованість за послуги балансування 
газу зросла до 25,56 млрд грн. Компа-
нія подала 35 справ на загальну суму 
близько 15,1 млрд грн щодо примусо-
вого стягнення заборгованості.
З іншого боку оператори мереж напо-
лягають, що заборгованість роздута 
штучно, через впровадження коефіцієн-
тів з боку «Укртрансгазу». Через штучно 
створені борги більшість підприємств 
теплокомуненерго фактично опинилися 

банкротами. Тому сотні міст і мільйони 
споживачів залишаться без опалення 
і водопостачання. «Асоціація газового 
ринку України» просить прем'єра допо-
могти у вирішенні ситуації з боргами за 
небаланси газу. 
Великий інтерес, і не менший скепсис, 
у учасників ринку викликало бажання 
«Нафтогазу» вийти на ринок купівель 
газу у приватних українських видобув-
ників. Спочатку у червні «Нафтогаз» 
оголосила тестову закупівлю газу за 
ціною 6 900 грн за тис куб м (без ПДВ). 
Це близько на 1000 грн менше ціни на 
ринку. Очевидно, що бажаючих про-
дати газ не знайшлося та і проблем з 
реалізацією на ринку нема. Тепер на 
липень «Нафтогаз» пропонує 7629 грн 
за тис. куб м (без ПДВ). Однак така ціна 
залишається нижче ринкової на 250 
грн. Більш того, вже в липні очікується 
пожвавлення на ринку закупівель газу 
з боку промислових підприємств, тому 
знайти вільного газу на ринку буде ще 
менше.

ТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

Gas&Oil
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ДЕРЖАВНІ КОМПАНІЇ

«Нафтогаз» збільшує ціну 
пропозиції на закупівлю 
газу на внутрішньому 
ринку у липні

НАК «Нафтогаз України» у липні цього року 
планує здійснити закупівлю природного 
газу власного видобутку у приватних га-
зодобувних підприємств України за ціною 
7629,00 грн за тис куб м (без ПДВ). У червні 
«Нафтогаз» оголошував тестову закупівлю 
газу за ціною 6 900,00 грн за тис куб м (без 
ПДВ). Незважаючи на те, що червень тра-
диційно є сезоном низького попиту на газ, 
«Нафтогаз» не отримав жодної пропозиції 
від постачальників газу, яких не влашту-
вала запропонована ціна. Тому компанія 
збільшила запропоновану ціну на липень. 
Довідково: згідно постанови КМУ від 22 
березня 2017р № 187 «Про затвердження 
Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення загальносуспіль-
них інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу» ціна реалізації 
газу для забезпечення потреб населення 
складає 4942 грн. за 1000 куб м, без ПДВ.

«Укргазвидобування» 
продовжила на рік оренду 
ДКС «Карпатигаз»
ПАТ «Укргазвидобування» продовжила 
договори оренди 7 дотискних компресор-
них станцій (ДКС) з компанією «Карпати-
газ» терміном до 30 квітня 2019р. Про це 
йдеться в повідомленні компанії Misen 
Enterprises, яка володіє «Карпатигаз». 
Йдеться про Хрестищенську, Юліївську 
(обидві - Харківська обл.), Східно-Пол-
тавську, Розпашновську, Абазовську (всі - 
Полтавська обл.), Летнянську і Свидниць-
ку ДКС (обидві - Львівська обл.).
Договори оренди передбачають, що весь 
обсяг вуглеводнів, отриманий за допомо-
гою ДКС протягом всього терміну дії орен-
ди, є власністю «Укргазвидобування».
Раніше держкомпанія відзначала, що 

підписання договорів оренди ДКС жод-
ним чином не впливає на судовий процес, 
який було розпочато з ініціативи «Укргаз-
видобування» в Арбітражному інституті 
Торгової палати Стокгольма щодо розі-
рвання договору про спільну діяльність з 
«Карпатигаз» і Misen Enterprises AB (Шве-
ція).

«Укртрансгаз» оголосив 
тендери на закупівлю газу 
очікуваною вартістю 21,2 
млрд грн
ПАТ «Укртрансгаз» 22-23 червня оголоси-
ло 12 тендерів на закупівлю газу для ви-
робничо-технологічних потреб та балан-
сування сумарним об'ємом 2,437 млрд куб 
м і загальною очікуваною вартістю 21 202 
млн грн (без ПДВ).
Тендерні пропозиції приймаються до 23-
24 липня (залежно від лота), аукціони від-
будуться 28-29 серпня.
Кінцева вартість газу, що підлягає оплаті 
«Укртрансгазом» на користь переможців 
тендерів, буде визначатися з урахуванням 
котирувань на німецькому газовому хабі 
NetConnect Germany (NCG) в період по-
ставки палива.

Шведський апеляційний 
суд переконався 
у безпідставності 
тверджень «Газпрому» 
Апеляційний суд округа Свеа, Швеція, 
сьогодні вирішив переглянути своє попе-
реднє рішення про призупинення вико-
навчих дій щодо рішення Стокгольмсько-
го арбітражу по транзитному контракту 
між «Нафтогазом» та «Газпромом». Сьо-
годнішня заява «Газпрому» щодо того, що 
суд залишив своє попереднє рішення без 
змін, не відповідає дійсності.
Сьогоднішнє рішення означає, що, ви-
вчивши аргументи, надані «Нафтогазом», 
суд відхилив безпідставне твердження 

«Газпрому» щодо того, що значні частини 
обґрунтування транзитного рішення були 
начебто написані адміністративним Се-
кретарем.  
Однак суд залишив в силі тимчасове при-
зупинення виконавчих дій за грошовими 
вимогами «Нафтогазу» через інші причи-
ни. Сьогодні компанія не мала нагоди на-
дати свої контраргументи щодо цих при-
чин. «Нафтогаз» планує подати до суду 
додаткове звернення з викладенням цих 
фактів і сподівається на перегляд остан-
нього рішення.
Поточне рішення не є обов'язковим до 
виконання судами інших юрисдикцій. Від-
повідно, «Нафтогаз» продовжить свої дії 
щодо стягнення заборгованості «Газпро-
му» у інших юрисдикціях.

«Укргазвидобування» за 
травень 2018р сплатила 
до місцевих бюджетів 
98,5 млн грн
АТ «Укргазвидобування» за травень 2018р 
спрямувало до місцевих бюджетів, на 
території яких компанія веде видобуток 
вуглеводнів, 98,5 млн грн від рентних пла-
тежів.
5% від рентних платежів за травень 2018р 
надійшло до бюджетів різних рівнів 11 об-
ластей.
Більша частина цих коштів сконцентрова-
на у двох газовидобувних областях: Хар-
ківській і Полтавській.
Так, за травень 2018р місцеві бюджети різ-
них рівнів у Харківській області отримали 
50,25 млн грн, у Полтавській області – 40,7 
млн грн, у Львівській – 3,15 млн грн та у 
Дніпропетровській – 2,77 млн грн.
Решту 1,63 млн грн рентних платежів за 
травень 2018р було направлено до Іва-
но-Франківської, Луганської, Сумської, Во-
линської, Чернівецької, Закарпатської та 
Донецької областей.
За січень-травень 2018р Укргазвидо-
бування спрямувало 481,07 млн грн від 
рентних платежів до місцевих бюджетів.
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ПРИВАТНІ КОМПАНІЇ

«Укрнафтобуріння» 
встановило рекорд 
з добового дебіту 
природного газу

Компанія «Укрнафтобуріння» успішно 
освоїла свердловину №20, в результаті 
чого добовий дебіт на Сахалінському ро-
довищі досяг рекордної позначки – по-
над 2 млн куб м природного газу. Про це 
повідомили в компанії.
Під час випробування горизонту В-16 на 
глибині 5 тис м було отримано комерцій-
ний приплив газоконденсатної суміші з 
дебітом 260 тис куб м газу і 50 т газового 
конденсату.
Основним підрядником при будівництві 
свердловини №20 виступила бурова 
компанія «Укрбурсервіс».
«Результати освоєння свердловини до-
сить істотні. Крім того, цією свердловиною 
компанія відкрила новий поклад, який 
раніше не був залучений в промислову 
розробку. Це стало можливо завдяки 
глибокому аналізу геолого-промислових 
даних, а також інтерпретації 3D сейсміч-
них даних» – прокоментував Володимир 
Новіков, керівник департаменту геології.
«Укрнафтобуріння постійно нарощує тем-
пи та обсяги видобутку газу і конденсату 
на Сахалінському родовищі. Наша ко-
манда продемонструвала позитивний 
результат буріння та освоєння свердло-
вин, який став уже закономірним. Ми 
плануємо зберегти позитивну динаміку 
буріння і видобутку вуглеводнів на най-
ближчі 2 роки» – зазначив Михайло 
Бакуненко, Голова Правління ПрАТ «ВК 
«Укрнафтобуріння».

Burisma Group вийшла 
в лідери з видобутку 
нафти і газового 
конденсату 
Операційні компанії Burisma Group 
збільшили видобуток нафти і газо-

вого конденсату до 10 тис. куб м на 
місяць. Це дозволило зайняти перше 
місце за обсягами видобутку нафти і 
конденсату серед приватних нафто-
газовидобувних компаній України за 
підсумками травня. Про це заявив 
СЕО Burisma Group, прогнозуючи річ-
ний результат видобутку нафти і га-
зового конденсату на рівні понад 100 
тис. т.
«На початку року ми ввели в експлуа-
тацію свердловину №2 на Південно-Бо-
риславській площі, отримавши хороші 
показники видобутку нафти. Також 
ми маємо 250% збільшення видобутку 
газового конденсату на Карайкозів-
ському родовищі – до 180 т на добу», – 
прокоментував результати СЕО Burisma 
Group Тарас Бурдейний. Цього року 
планується продовжити облаштування 
і видобуток нафти і газового конденсату 
на Південно-Бориславській площі, де 
P2-резерви нафти і конденсату станов-
лять понад 8 млн т.
За даними Міненерговугілля в січні-бе-
резні 2018р приватні компанії збіль-
шили видобуток нафти на 5,3%. Так, 
найбільший приватний виробник нафти 
«Полтавська газонафтова компанія» 
збільшила виробництво на 21,5% до 6,7 
тис. т. Також приватні компанії збільши-
ли виробництво конденсату на 8% до 
58,6 тис т.

АМКУ дозволило 
«ГК «Содружество» 
придбати долю у 
виноробній компанії 
«Південна винокурня»
Антимонопольний комітет України надав 
дозвіл для ТОВ «ГК «Содружество» при-
дбати 25% і більше акцій ПАТ «Південна 
винокурня». Відповідне рішення коміте-
ту №301-р від 14.06.2018р було опубліко-
ване 23 червня.
Компанія «Південна винокурня» за-
ймається виробництвом та реалізацією 

коньяків, виноградного сусла, вина, а 
також закупівлею та реалізацією сіль-
ськогосподарської продукції. Виробничі 
потужності підприємства розташовані у 
Херсонській області. 
За даними Агентства з розвитку інфра-
структури фондового ринку, компаніям із 
групи «ГК «Содружество» вже належить 
32,3% акцій виноробної компанії.
ТОВ «Група компаній «Содружество» - фі-
нансово-промислова група, що включає 
більше 30 підприємств і дочірніх фірм, 
компаній різних напрямків діяльності. 
Основними напрямками є: газова галузь, 
сільське господарство, інвестиції та роз-
виток. «Содружество» володіє частками 
в ПАТ «Херсонгаз», ДП «Газпостач», ДП 
«Облгазпостач», ПАТ «Кременчукгаз», 
ПАТ «Гадячгаз».

JKX переобрала 
Бакуненко членом 
ради директорів

Акціонери компанії JKX Oil & Gas (Ве-
ликобританія) підтримали переобрання 
членом ради директорів Михайла Баку-
ненко. Про це йдеться в повідомленні 
компанії на сайті Лондонської фондової 
біржі.
Бакуненко був введений до складу ради 
директорів в червні 2017р.За його пере-
обрання проголосувало 99,4% присутніх 
на зборах акціонерів.

Павло Фукс 
переоформлює газові 
родовища в Україні на 
нові дочірні компанії
Засновник російської MosCityGroup 
бізнесмен Павло Фукс переоформлює 
десятки газових родовищ в Україні на 
нові дочірні компанії. Про це повідомляє 
«Економічна правда» (ЕП).
У 2017р фірма «Голден Деррік» віднови-
ла півтора десятка ліцензій на нафтога-
зові площі в Полтавській області. Тепер 
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«Прикарпаттрансгаз» 
проведе 
техобслуговування 
одоризаторів газу за 
майже 3,8 млн грн
Філія управління магістральних газопро-
водів «Прикарпаттрансгаз» (Івано-Фран-
ківськ) ПАТ «Укртрансгаз» за результа-
тами відкритих торгів 6 червня уклала 
договір з київським ТОВ «Норма плюс» 
на техобслуговування одоризаторів газу 
за майже 3,8 млн грн. Про це написали 
«Наші гроші. Львів» з посиланням на си-
стему «Прозорро».
Згідно з умовами договору, фірма має 
провести технічне обслуговування одо-
ризаторів газу на 17 газорозподільних 
станціях в Івано-Франківській, Терно-
пільській, Закарпатській та Одеській об-
ластях до грудня цього року.
На торгах із «Норма плюс» змагалась ще 
одне київське ТОВ «Діаконт», яке про-
грала з дорожчою на 1 тис грн ціною.
Кінцевими бенефіціарами компанії-пе-
реможця «Норма плюс» є Петро Куліні-
чев та Вікторія Жданенко. Остання до 
січня цього року також володіла ТОВ 
«Діаконт» спільно з киянкою Іриною 
Дудкою. Нині власниками ТОВ «Діаконт» 
є Ірина Дудка, Валерій Чалайдюк та Ми-

кола Дроган, який також є керівником.
Раніше «Норма плюс» та «Діаконт» у 
складі своїх пропозицій надали сертифі-
кати та повідомлення про оцінку, видані 
російським підприємством з ідентичною 
назвою, як в одного з учасників – ЗАТ 
«Діаконт», яке до того ж перебуває під 
санкціями РНБОУ.
Торік «Діаконт» отримав лише два пі-
дряди на майже 360 тис грн, натомість 
«Норма плюс» у 2017р отримало замов-
лень на 142,6 млн грн. від структурних 
підрозділів ПАТ «Укртрансгаз» та ДП 
«Енергоатом».
Київська компанія «Норма плюс» також 
фігурує у кримінальному провадженні 
за фактом змови з посадовими особами 
ПАТ «Укртрансгаз» під час проведення 
конкурсних торгів в Харківській області. 
Слідство вважає, що за сприяння служ-
бових осіб «Укртрансгазу» у 2017р було 
створено штучні умови для перемоги у 
конкурсних торгах ТОВ «Газпромбудмон-
таж», ТОВ «Норма Плюс», ПАТ «ПВІ ЗІТ 
Нафтогазбудізоляція».

Стартова ціна 
конфіскованих у 
«Газпрому» 40,2% акцій 
«Газтранзиту» знижена 
на 25%

Стартова ціна конфіскованих у росій-
ського «Газпрому» 40,2174% акцій ПАТ 
«Газтранзит» (Київ) знижена на 25% (на 
157 686,914 тис. грн) - до 473 060,742 тис. 
грн ($18 млн).
Згідно з повідомленням про проведення 
аукціону на фондовій біржі ПФТС 30 лип-
ня 2018р, гарантійний внесок для участі 
в торгах складає 94 612,148 тис грн ($3,6 
млн). Аукціон 18 червня не відбувся че-
рез відсутність заявок.
Як повідомлялося, в січні 2016р Анти-
монопольний комітет України оштрафу-
вав ПАТ «Газпром» на 85 млрд грн ($3,2 
млрд) за зловживання монопольним 
становищем на ринку транзиту природ-
ного газу України. Потім це рішення було 
кілька разів підтверджено українськими 
судами. Пізніше сума штрафу вже зросла 
до 172 млрд грн ($ 6,4 млрд) за рахунок 
пені за його несплату.
«Газпрому» і «Нафтогазу України» нале-
жать по 40,2% акцій «Газтранзиту», ще 
19,6% акцій - турецької Turusgas.
«Газтранзит» створено в листопаді 1997р 
для реалізації міжурядових угод між 
Україною і РФ, а також «Газпромом» і 
«Нафтогазом України» (тоді – «Укргаз-
пром») щодо збільшення обсягів тран-
зиту російського газу до Туреччини і на 
Балкани.
«Газтранзит в 1999-2001рр реалізував 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Фукс передає ці спецдозволи близьким 
структурам, щоб не допустити повернен-
ня ділянок державі.
За даними ЕП, компанія «Голден Дер-
рік», перейменована в «Іст Юроуп Петро-
леум», створила 18 дочірніх компаній, які 
вказують основним видом своєї діяльно-
сті розвідувальне буріння та видобуток 
вуглеводнів.
На кожну з них команда Фукса готується 
передати по одній ліцензії.
Наприклад - на ТОВ «ГЛК-інвест» будуть 
оформлені права розробки Гулаковскої 
нафтогазової площі, на ТОВ «ЗВС інвест» 
- Зуївської, на ТОВ «НДК інвест» - Но-

во-Диканської, на ТОВ «РНК інвест» - Ру-
новщинської.
Назви «дочок» (три великі літери) відпо-
відають назві ліцензії на ділянку.
Як повідомлялося, у вересні 2016р піс-
ля більше двох років судових розглядів 
компанія «Голден Деррік» повернула 
собі право на розробку українських газо-
вих родовищ.
Зокрема, Державна служба геології та 
надр в кінці серпня - на початку верес-
ня відновила «Голден Деррік» дії трьох 
спеціальних дозволів (ліцензій) на газові 
площі в Полтавській, Харківській і Дні-
пропетровській областях.

ТОВ «Голден Деррік» отримала скан-
дальну популярність у 2011р на про-
тязі якого їй на позаконкурсній осно-
ві було видано більше двох десятків 
спеціальних дозволів на користуван-
ня надрами. Такі успіхи пов'язували 
з лобіюванням бізнесу компанії міні-
стром енергетики Едуардом Ставиць-
ким, який представляв інтереси Олек-
сандра Януковича.
Наразі 33% ТОВ "Голден Деррік" во-
лодіє державна НАК «Надра України». 
Решта 67% - офшору Hartlog Limited з 
орбіти власника MosCityGroup Павла 
Фукса. 
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першу фазу проекту з нарощування по-
тужності магістрального газопроводу 
- будівництво компресорної станції (КС) 
«Тарутине» (Одеська обл.). Це дозволило 
збільшити пропускну спроможність га-
зопроводу на 3,9 млрд куб м в рік - до 20 
млрд куб м в рік. Промислова експлуата-
ція нової станції почалася в травні 2001р. 
У червні 2005р між одним з лупінгів і пе-
реходом через Дунай в районі КС «Орлів-
ка» «Газтранзит» ввів в експлуатацію тех-
нологічну перемичку довжиною 1,6 км 
з вузлом редукування газу. Реалізовані 
заходи дозволили збільшити пропускну 
спроможність газопроводу Ананьїв - Ти-
располь - Ізмаїл до 21,6 млрд куб м в рік.
У структурі компанії також головний офіс, 
який займає триповерховий особняк 
в центрі Києва, і житлове містечко об-
слуговуючого персоналу КС «Тарутине» 
(Одеська обл.).
«Газтранзит» за підсумками 2017р одер-
жав чистий збиток 45,516 млн грн про-
ти 232,295 млн грн чистого прибутку в 
2016р. Чистий дохід скоротився на 46,8% 
- до 353,265 млн грн.

«Укртрансгаз» оголосив 
тендер на 2,5 млрд грн 
для реконструкції КС 
Яготин
«Укртрансгаз» оголосив тендер з очіку-
ваною вартістю в 2,5 млрд грн на закупів-
лю робіт по об’єкту «Реконструкція ком-
пресорної станції «Яготин». Завершення 
процедури та підписання угоди з пере-
можцем у торгах планується здійснити 
до 1 жовтня 2018р. 
З цим тендером «Укртрансгаз» впрова-
джує кращі світові практики закупівель, 
а саме закупівлю згідно EPC-контрак-
ту. Таким контрактом передбачено,  що 

переможець тендеру повинен зробити 
проектно-вишукувальні роботи, вико-
нати постачання обладнання, провести 
будівельно-монтажні роботи та спільно 
з замовником ввести об’єкт в експлуа-
тацію. Впровадження такого типу контр-
актування дає можливість не прив’язу-
ватися на етапі тендеру до конкретного 
виробника обладнання, що має призве-
сти до суттєвого розширення конкурен-
ції та, як наслідок, виконання проекту на 
найбільш привабливих умовах.
Важливо й те, що умови тендеру містять 
не лише цінові критерії. Одним із голов-
них додаткових критеріїв оцінки є коефі-
цієнт корисної дії основного обладнання, 
яке буде запропоновано в тендерних 
пропозиціях учасників. Цей параметр 
характеризує рівень  витрат паливно-
го газу на модернізованій КС «Яготин». 
Врахування цього параметру при виборі 
переможця фактично дозволяє обра-
ти рішення, яке має найнижчу сукупну 
вартість володіння (TCO, Total Cost of 
Ownership), що призведе до зниження 
фінансових витрат «Укртрансгазу» в май-
бутньому.
До 2021р на станції планується споруди-
ти новий компресорний цех з встанов-
ленням 4 газоперекачувальних агрегатів 
з приводом від газотурбінних двигунів 
потужністю 14-16 МВт кожний. Рекон-
струкція дозволить забезпечити тран-
спортування 50 млн куб м газу на добу, 
або 16,5 млрд куб м на рік.
«Укртрансгаз» як оператор ГТС України 
визначив КС «Яготин» одним із пріо-
ритетних об’єктів для модернізації. Ця 
компресорна станція є однією з ключо-
вих в забезпеченні транспортування газу 
власного видобутку з газопромислових 
управлінь «Шебелинкагазвидобування» 
та «Полтавагазвидобування», а також 
приймає участь в процесі закачуван-

ня газу в ПСГ (підземні сховища газу). 
Станція компримує (стискає) газ для 
його подальшого транспортування ма-
гістральними газогонами «Шебелинка 
– Диканька – Київ», «Шебелинка – Пол-
тава – Київ», «Єфремівка – Диканька – 
Київ». Навіть у випадку реалізації сцена-
рію «нульового транзиту» цей об’єкт буде 
задіяний у транспортуванні природного 
газу споживачам України.

Україна почне 
опалювальний сезон 
з 17 млрд куб м газу 
в сховищах
Україна почне опалювальний сезон 2018-
2019рр з 17 млрд куб м газу в підземних 
сховищах (ПСГ). Про це на селекторній 
нараді у вівторок повідомив заступник 
міністра енергетики та вугільної промис-
ловості Анатолій Корзун.
«Розроблено план накопичення 130 тис 
тонн мазуту, де він потрібен, і закачуван-
ня 17 млрд куб м газу в підземні схови-
ща», - сказав він.
Також до початку опалювального сезо-
ну запаси вугілля на складах теплоелек-
тростанцій повинні скласти 2,6 млн т, з 
яких 1 млн т - вугілля антрацитної групи, 
а 1,6 млн т - вугілля газової групи.
Нагадаємо, в 2017р відбір газу з підзем-
них сховищ стартував 24 жовтня, коли 
в них було трохи менше 17 млрд куб м, 
заповненість становила 54%.
У 2016р добір газу стартував 16 жовтня. 
На той час в сховищах знаходилося 14,7 
млрд куб м, а заповненість становила 
всього 48%. Станом на 23 червня 2018р 
в українських ПСГ знаходилося 10,797 
млрд куб м, за станом на 8 квітня, коли 
завершився опалювальний сезон, було 
7,435 млрд куб м.
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«Асоціація газового ринку 
України» просить прем'єра 
допомогти у вирішенні 
ситуації з боргами за 
небаланси газу

«Асоціація газового ринку України» зверну-
лася до прем'єр-міністра України Володи-
мира Гройсмана з проханням допомогти у 
вирішенні ситуації з боргами за небаланси 
газу, повідомив глава об'єднання Олек-
сандр Овдієнко на прес-конференції в 
агентстві «Інтерфакс-Україна» у вівторок.
«Ми вважаємо, що опалювальний сезон 
2018-2019рр знаходиться під загрозою. У 
зв'язку з цим звернулися з листом до уря-
ду», - сказав він.
В асоціації вважають незаконною практику, 
коли НАК «Нафтогаз України» відмовляється 
підтверджувати номінації теплокомуненер-
го-боржників, а подальше їх споживання 
кваліфікує, як несанкціоноване, виставляю-
чи облгазам рахунки за балансування сис-
теми.
«Закликаємо вас, спільно з керівниками 
місцевого самоврядування, включитися у 
вирішення проблеми штучних боргів, ство-
рених «Нафтогазом». Необхідно надати їм 
максимальної публічності, створити робочі 
групи із залученням фахівців комунально-
го господарства, правоохоронців, громад-
ських активістів та ЗМІ, інакше вже цієї зими 
без централізованого опалення можуть за-
лишитися сотні міст», - йдеться в листі асо-
ціації до прем'єра. Як повідомлялося, НАК 
«Нафтогаз України», спираючись на статтю 
12 "Положення про спецобязанностях на 
ринку газу (PSO)", затвердженого постано-
вою Кабміну №187 від 22 березня 2017р, 
відмовляється підтверджувати номінації 
тепловиків на поставку газу при рівні роз-
рахунків за попередній період нижче 90% і 
відсутності договору реструктуризації.
Подальший відбір газу такими тепловиками 
«Укртрансгаз» кваліфікує як несанкціонова-
ний, видається припис оператору газофих 
мереж (облгазу або міськгазу) про відклю-
чення споживача. Оскільки оператор мереж 

в опалювальний період відключити тепло-
генеруюче підприємство не в змозі – «Укр-
трансгаз» починає виставляти йому рахунки 
за балансування. Згідно із законодавством, 
газ для балансування «Укртрансгаз» заку-
повує на ринкових умовах, а плату за балан-
сування виставляє, помноживши його ціну 
на 1,2 - таким чином, вартість балансування 
в рази перевищує ціну газу для населення 
(в рамках PSO).

Кабмін пропонує Раді 
відкласти до квітня 
2019р реорганізацію  
Держенергонагляду
Кабінет міністрів України пропонує Вер-
ховній Раді відкласти до 31 березня 2019р 
реорганізацію Державної інспекції з екс-
плуатації електричних станцій і мереж та 
Державної інспекції з енергонагляду за ре-
жимами споживання електричної і теплової 
енергії до центрального органу виконавчої 
влади «Державна інспекція з енергетич-
ного нагляду» (Держенергонагляд).
Відповідний законопроект №8527 зареє-
стрований в Раді 25 червня.
Уряд мотивує свою пропозицію затримками 
у відборі керівника нового органу, складно-
щами з забезпеченням його фінансування, 
а також необхідністю своєчасної підготовки 
до осінньо-зимового сезону.
Як повідомлялося, згідно з чинним зако-
нодавством реорганізація двох інспекцій в 
Держенергонагляд повинна була відбутися 
до 11 червня 2018р.

В липні-серпні Кабмін 
запустить аукціони на 
користування надрами
Кабінет мністров України має намір в лип-
ні-серпні 2018р вжити заходів для подаль-
шого систематичного проведення аукціонів 
з продажу спецдозволів на користування 
надрами, заявив прем'єр-міністр Володи-
мир Гройсман з парламентської трибуни в 
п'ятницю. «Системне впровадження аукціо-
нів на залучення інвестицій у видобуток - я 

думаю, є всі підстави вважати, що в липні, 
максимум серпні, ми зможемо це врегу-
лювати на рівні постанов Кабміну. Вчора з 
цього приводу я проводив нараду, постав-
лені конкретні завдання з конкретними ви-
конавцями і строками . На виконання цього 
протоколу будуть підготовлені рішення уря-
ду, які повинні бути розглянуті і схвалені», 
- сказав він. Як повідомлялося, Державна 
служба геології та надр України оголоси-
ла про проведення аукціону 25 жовтня, на 
який будуть виставлені спеціальні дозволи 
на Липовецьку і Черницьку газоконденсатні 
площі (обидві - Львівська обл.).

«Укртрансгаз» і НКРЕКП 
знайшли «арбітра» для 
обговорення поправок до 
Кодексу ГТС
«Укртрансгаз» та НКРЕКП заявили, що 
Центр переговорів та вирішення спорів 
Енергетичного Співтовариства сприятиме 
їхнім переговорам щодо впровадження по-
правок до Кодексу ГТС, котрі повинні всту-
пити в силу до 1 серпня 2018р.
Зміни до Кодексу газотранспортної систе-
ми були прийняті 27 грудня 2017р, і вони 
мали на меті забезпечити щоденне балан-
сування, що має вирішальне значення для 
подальшого розвитку ринку. Серед інших 
покращень були введені в дію певні поло-
ження Регламенту Комісії (ЄС) № 312/2014 
щодо встановлення Кодексу про мережу з 
газопостачання газотранспортних мереж.
Центр переговорів та вирішення спорів при-
значив генерального секретаря газового 
підрозділу Енергетичного співтовариства 
Предрага Гружичіча (Predrag Grujicic) по-
середником у суперечці. Нагадаємо, Центр 
переговорів та вирішення спорів було за-
сновано 25 жовтня Секретаріатом Енерге-
тичного Співтовариства. Запуск Центру став 
відповіддю на сигнали щодо того, що аль-
тернативні шляхи вирішення енергетичних 
спорів уже не відповідають потребам наці-
ональних органів та акціонерів, особливо 
середніх та малих підприємств і споживачів.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ЗАКОНОДАВСТВО
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«Укртрансгаз» заявив про 
25,5 млрд грн боргів за 
послуги балансування
За повідомленнями оператора ГТС 
«Укртрансгазу», станом на 31 травня 
2018р заборгованість за послуги ба-
лансування газу зросла до 25,56 млрд 
грн. Загальна заборгованість контра-
гентів перед Укртрансгазом за надані 
послуги балансування зросла на 19 
млн грн порівняно до попереднього 
місяця. Оператори газорозподіль-
чих мереж оскаржують нарахуван-
ня заборгованості. За даними «Укр-
трансгазу», значний обсяг небалансу 
формується через відбір газу підпри-
ємствами ТКЕ і віднесення обсягів 
постачання номінацій (заявок) на НАК 
«Нафтогаз України». Однак «Нафтогаз 
України» не підтверджує такі номінації 
(заявки).
На сьогодні в судах на розгляді вже 
знаходиться 35 справ на загальну суму 
близько 15,1 млрд грн щодо примусо-
вого стягнення заборгованості в рамках 
претензійно-позовної роботи оператора 
ГТС з боржниками за послугу балансу-
вання.
Серед найбільших боржників: ПАТ «До-
нецькоблгаз» – близько 3,8 млрд грн, 
ПАТ «Криворіжгаз» – 3 млрд грн, ПАТ 
«Дніпропетровськгаз» – 1,9 млрд грн, 
ПАТ «Київоблгаз» – 1,4 млрд грн, ПАТ 
«Луганськгаз» – 1 млрд грн

Оператор ГТС завищив 
заборгованість 
«Хмельницькгазу» 
до 111 млн грн
Оператор ГТС штучно збільшив заборго-
ваність за газ для виробничо-технологіч-
них потреб. «Укртрансгаз» неправомірно 
застосував до компанії коефіцієнт ком-
пенсації обчислення обсягів відібраного 
ресурсу. Сума сумнівно нарахованого 
боргу становить 111,08 млн грн. Про це 

йдеться у повідомленні компанії «Хмель-
ницькгаз»
«Укртрансгаз» цілеспрямовано та необ-
ґрунтовано штучно збільшує суму забор-
гованості компанії. Оператор ГТС штучно 
збільшує суму заборгованості «Хмель-
ницькгаз» за послуги балансування, 
застосовуючи коефіцієнт 1,2 до вартості 
газу, використаного на виробничо-техно-
логічні потреби. Згідно діючої угоди між 
«Хмельницькгаз» та оператором ГТС під-
вищуючий коефіцієнт не застосовується, 
якщо розмір небалансу не перевищує 
5%.  «Укртрансгаз» подав до Господар-
ського суду Хмельницької області позов 
про стягнення з «Хмельницькгаз» за-
боргованості за послуги балансування та 
штрафних санкцій на суму 75,67 млн грн. 

«Укртрансгаз» приписує 
«Чернігівгазу» борги за 
послуги балансування

ПрАТ «Укртрансгаз» робить спробу стяг-
нути через суд з ПАТ «Чернігівгаз» сум-
нівний борг за послугу балансування на 
суму понад 118 млн грн., з яких майже 25 
млн грн. складають штрафні санкції. Не-
щодавно відбувся суд першої інстанції, 
який виніс рішення на користь «Черні-
гівгазу», відмовивши позивачу в позові 
у повному обсязі. Про це йдеться у пові-
домленні «Чернігівгаз».
«Укртрансгаз» подав позов до суду» за 
начебто існуючу заборгованість облгазу 
за послугу балансування, що виникла 
впродовж 2016-2017 рр. По суті «Укр-
трансгаз» штучно збільшив заборгова-
ність газорозподільної компанії за газ 
для виробничо-технологічних потреб 
- за негативний місячний небаланс пози-
вач замість компенсуючого коефіцієнта 1, 
неправомірно застосував коефіцієнт 1,2.
В компанії кажуть, що реалізувати на 
практиці вимогу «Укртрансгазу» вклю-
чати наперед виробничо-технологічні 
втрати в заявлені ліміти на газовий мі-
сяць є неможливим. Розмір ВТВ вирахо-

вується по факту закриття балансу при-
родного газу за спеціальною методикою, 
як різниця між кількістю кубометрів ви-
користаних всіма споживачами регіону 
і загальним обсягом, відібраним з точки 
виходу на ГРС. 14 червня 2018 НКРЕКП 
затвердила Тимчасову методику розра-
хунку тарифів на розподіл, виходячи з 
обсягів розподіленого газу. 

«Укртрансгаз» штучно 
збільшив заборгованість 
«Сумигаз» на 85,3 млн грн

Оператор ГТС штучно на 20% збільшив 
суму оплати за послуги балансування 
компанією ПАТ «Сумигаз». Спір вирішу-
ватиметься в судовому порядку. Про це 
повідомляє компанія.
Завищення боргу відбувається через 
безпідставне застосування коефіцієнту 
1,2 до вартості газу, використаного на 
виробничо-технологічні потреби. Дію-
чі угоди між двома операторами ринку 
передбачають застосування коефіцієнта 
більше 1 лише, якщо розмір небалансу 
перевищує 5% від об’єму приведеного 
газу, відібраного з газотранспортної сис-
теми.  «Укртрансгаз» подав до Господар-
ського суду Сумської області позов про 
стягнення з «Сумигаз» заборгованості за 
послуги балансування обсягів природно-
го газу та штрафних санкцій на загальну 
суму 85,3 млн грн. 
У діючій структурі тарифу, встановленому 
НКРЕКП, закладено, що «Сумигаз» ку-
пуватиме на ринку газ для ВТВ за ціною 
6036,00 грн /тис куб м (без ПДВ). При 
цьому у 2017р фактична середньорічна 
ціна склала 8029,61 грн./тис куб м (без 
ПДВ). Середньомісячна ціна за 5 місяців 
поточного року становить 10792,92 грн /
тис куб м (без ПДВ).

«Укртрансгаз»  втричі 
завищив заборгованість 
«Запоріжгаза»

РОЗПОДІЛ ТА СПОЖИВАННЯ



Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd 8

Exploration & Production
Тижневий дайджест

25.06-01.07.2018

ПАТ «Запоріжгаз» 17 травня 2018р от-
римав від «Укртрансгазу» судовий позов 
на суму 385 млн грн. Реальна та доку-
ментально підтверджена заборгованість 
компанії складає 149 млн грн. «Запорі-
жгаз» буде доказувати неправомірність 
дій «Укртрансгазу» в судовому порядку.
«Укртрансгаз» намагається стягнути з 
«Запоріжгаз» вартість газу, який був по-
ставлений і спожитий підприємствам 
теплової енергетики впродовж минулих 
опалювальних періодів. При цьому «Укр-
трансгаз» завищує вартість газу для ТКЕ, 
видаючи його як газ закуплений для по-
слуг балансування. 
Заборгованість перед «Укртрансгазом», 
у розмірі 149 млн. гривень, яку «Запорі-
жгаз» визнає, утворилася через недо-
статність тарифу на розподіл природного 
газу. Для її погашення необхідний тариф, 

який покриватиме всі економічно об-
ґрунтовані витрати компанії.

«Укртрансгаз» подала 
в суд на «Миколаївгаз» 
на 228 млн грн

АТ «Укртрансгаз» намагається стяг-
нути з ПАТ «Миколаївгаз» штучно за-
вищену заборгованість. Оператор ГТС 
неправомірно застосував до компанії 
коефіцієнт компенсації обчислення 
обсягів  відібраного ресурсу. Сума 
сумнівно нарахованого боргу за по-
слуги балансування становить близь-
ко 79 млн грн. Про це повідомили в 
компанії.
14 червня  2018 року ПрАТ «Укртран-
сгаз» звернувся до суду з позовом про 

стягнення з ПАТ «Миколаївгаз» боргу в 
сумі 228,1 млн грн. ПАТ «Миколаївгаз» 
не згодне з такими нарахуваннями, вва-
жаючи що «Укртрансгаз» неправомірно 
застосував завищений коефіцієнт за по-
слуги балансування газу у періоди 2016-
2017рр.
Компанія «Укртрансгаз» заднім числом 
здійснила нарахування за газ, викорис-
таний для виробничо-технологічних по-
треб із застосуванням коефіцієнту 1,2. У 
«Миколаївгаз» вважають такі дії непра-
вомірними.
Фактичний обсяг виробничо-техніч-
них втрат становить 200 тис куб м, що 
складає менше, ніж 5% від обсягу газу,  
відібраного з газотранспортної систе-
ми. Однак, «Укртрансгаз» застосував 
коефіцієнт 1,2 для обчислення обсягів 
компенсації.

СУДОВА ПРАКТИКА

Печерський суд наклав 
арешт на рахунки 
«Газоторгової Компанії»
Печерський районний суд м. Києва 13 
червня 2018, ухвалив накласти арешт на 
грошові кошти трейдера ТОВ «Газотор-
гова Компанія».
За версією слідства, у ході досудового 
розслідування встановлено, що служ-
бові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго 
Компанія» (Далі - ВЕК), ТОВ «Газотор-
гова Компанія» (ГК), ПАТ «Одеський 
припортовий завод» (ОПЗ), ПАТ «Оде-
сагаз», у період 2017-201рр, діючи за 
попередньою змовою, внаслідок несанк-
ціонованого відбору природного газу, 
шляхом зловживання службовим ста-
новищем, вчинили заволодіння майном 
ПАТ «Укртрансгаз» на суму понад 500 
млн грн.
Слідство встановило, що 02.04.2018 Опе-
ратором ГТС було підтверджено номі-
націю ВЕК на транспортування у квітні 
2018р природного газу в обсязі 3 млн куб 
м для ОПЗ та повідомлено про зазначені 
обсяги транспортування оператора ГРС 

- ПАТ «Одесагаз». 06.04.2018 ВЕК було 
подано місячну реномінацію на квітень 
2018р та збільшено обсяг заявленого 
ВЕК для транспортування ОПЗ у квітні 
2018р газу до 13 млн куб м та повідом-
лено «Одесагаз». Проте, станом на кінець 
квітня 2018р, за даними Оператора ГТС 
споживання ОПЗ становило 52 285 тис 
куб м. Таким чином, обсяг природного 
газу, відібраного ВЕК на точці виходу з 
ГТС до ГРС «Одесагаз» в квітні 2018 року 
та обсяг природного газу, спожитий ОПЗ 
в квітні 2018 року, не відповідав та істот-
но перевищив підтверджений Операто-
ром ГТС обсяг природного газу, зазначе-
ний в місячній номінації та реномінації на 
квітень 2018р.
До 12 травня 2018р ВЕК не здійснила ба-
лансування ГТС, зокрема, не повернула 
газ спожитий ОПЗ понад підтверджен-
ні обсяги, чим завдала «Укрнтрансгаз» 
збитків в сумі понад 500 млн грн.
Також збитки утворені внаслідок безді-
яльності службових ВЕК та ГК, яка поля-
гає у неподанні номінацій/реномінацій 
на відповідні обсяги споживання ОПЗ, 
неповідомлення свого споживача про 

відсутність ресурсу газу та нестворені 
належного фінансового забезпечення 
оплати послуг балансування.
Крім того, під час досудового розсліду-
вання встановлено, що привласнений 
газ, у подальшому, був перероблений 
ОПЗ у готову продукцію - карбамід, який 
на даний час може перебувати у власно-
сті компаній фігурантів.
Судом було ухвалено накласти арешт на 
кошти ТОВ «Газоторгова Компанія» у АБ 
«Пiвденний», ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КА-
ПIТАЛ», АБ «УКРГАЗБАНК», «ТАСКОМ-
БАНК», ПАТ «АСВIО БАНК», ПАТ «БАНК 
СIЧ», «АЙБОКС БАНК», «ОЩАДБАНК», та 
«БАНК АЛЬЯНС».
Окремою ухвалою від 07 червня було 
накладено арешт на карбамід марки Б, 
у кількості 3,23 тис т який належить ТОВ 
«Всеукраїнська Енерго Компанія» та зна-
ходиться на баржі «СНКВ-05» та баржі 
«СНКВ-04». Водночас 05.06.2018 (Спра-
ва №  910/6924/18) ПАТ «Укртрансгаз» 
подало позов до «Всеукраїнська Енерго 
Компанія» та «Газоторгова Компанія» 
про стягнення заборгованості за послуги 
балансування обсягів природного газу.



Exploration & Production
Тижневий дайджест

25.06-01.07.2018

Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd 9

DVM TRANSLATIONS - ПРОВІДНА СПІЛЬНОТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ У НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ.
Усвідомлюючи нагальну потребу у професійному, високоякісному та вчасному перекладі, а також 
враховуючи потенційний інтерес до можливості, запропонованій ПАТ «Укргазвидобування» у тен-
дері, оголошеному у електронній системі закупівель, DVM Translations раді запропонувати послуги 
з українського та англійського перекладу тендерної документації, а також будь-які інші 
супутні перекладацькі послуги.
За більш детальною інформацією, звертайтеся за:
dvmtranslation@gmail.com +380 93 771-30-46, +380 63 159 87 10

«Нафтогаз України» 
позивається до 
«Кримгазу» за борг по 
оренді газопроводу

До Господарського суду Київської об-
ласті звернулося НАК «Нафтогаз Укра-
їни» в особі Філії «Центр метрології та 
газорозподільних систем» з позовом 
про стягнення з ПАТ «Кримгаз» 4,5 млн 
грн.
Згідно договору від 01.09.2004, «На-
фтогаз» передав «Кримгаз» в оренду 
газопроводи та споруди на них з метою 
забезпечення безперебійного та беза-
варійного постачання природного газу 
споживачам АР Крим. Загальна вар-
тість орендованого майна складала 8,5 
млн грн. «Нафтогаз» передав, підвід-
ний газопровід до Камиш-Бурунської 
ТЕЦ, що підтверджується наявним у 
матеріалах справи актом прийман-
ня-передачі майна. 
Проте, орендар не оплачував рахун-
ки відповідача. У зв’язку з чим, за пе-
ріод з січня 2014р по червень 2017р за 
«Кримгаз» утворилася заборгованість 
за оренду платежів 2,8 млн грн.
Суд дійшов висновку, що вимоги про 
стягнення 2,8 млн грн боргу є дове-
деними, обґрунтованими, і підлягають 

задоволенню. Крім того, суд зобов’язав 
виплатити: 483,1 тис грн пені, інфляцій-
ні – 1,1 млн грн, 3% річних – 162,1 тис 
грн, та 67,5 тис грн судового збору.

Харківська судова 
адміністрація визнала 
свій борг за газ в суді

ТОВ «Харківгаз Збут» звернулося до 
Господарського суду Харківської об-
ласті з позовом до Територіального 
управління Державної судової адмі-
ністрації України у Харківській області 
про стягнення заборгованості за при-
родний газ. 
Ппредставник відповідача позовні ви-
моги визнав в частині основної забор-
гованості, в решті позову заперечував.
Судом встановлено, що позивачем пе-
редано в період січень-лютий 2018р 
газ на суму 655 тис грн, що підтвер-
джується актами. Однак споживач не 
оплатив поставку газу.
Суд встановив, що позовні вимоги під-
лягають задоволенню у повному обсязі 
і наказав стягнути з Державної судової 
адміністрації 655 тис грн основного бор-
гу. Суд наказав стягнути 20,7 тис грн пені, 
2 тис грн – 3% річних, 3 тис грн інфляцій-
них, та 10,2 тис грн судового збору.

«Житомиргаз збут» 
повертає борги поліції 
через суд

До Господарського суду Житомирської 
області звернулося ТОВ «Житомиргаз 
збут» з позовом до Головного управ-
ління Національної поліції України в 
Житомирській області про стягнення 
615 тис. грн боргу за поставлений газ у 
лютому-квітены 2018.
«Житомиргаз збут» поставив відпо-
відачу – на об'єкти 14 відділень по-
ліції по Житомирській області, газ на 
загальну суму 1,1 млн грн, що під-
тверджується підписаними актами. 
Розрахувався за отриманий газ ча-
стково – 453 тис грн, відповідно на 
день розгляду справи борг складав 
615 тис грн. 
В поліції посилались п.7.2 укладеного 
сторонами договору, в разі неотриман-
ня оплати позивач мав право припи-
нити або обмежити постачання газу. 
Судом не прийняв до уваги вказане 
заперечення, оскільки вказаний пункт 
визначає право позивача, а не його 
обов'язок. Судом вирішено стягнути 
з Нацполіції Житомирської обл на ко-
ристь постачальника 615 тис грн боргу, 
та 9,2 тис грн судового збору.
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ENI повідомила про 
відкриття найбільшого 
газового родовища
Італійська газовидобувна компанія ENI 
повідомила про те, що в районі Синая 
знайдено найбільше газове родовище, 
яке дозволить Єгипту відмовитися від 
ізраїльського імпорту.
Нове відкриття істотно зміцнить позиції 
Єгипту як найбільшого газового поста-
чальника, і може негативно позначи-
тися на поставках ізраїльського газу з 
родовища Левіафан.
У поточній ситуації Єгипет швидше за 
все відмовиться від газового контракту 
з Ізраїлем, укладеного в лютому 2018р.
Єдине, що може вплинути на позицію 
Єгипту, - це поганий стан місцевої інф-
раструктури і дорога розробка, однак 
африканська країна може вдатися до 
допомоги зарубіжних компаній за від-
соток від продажу або поставок.

PGNiG домовилася з 
США про довгострокові 
поставки LNG
Польська енергетична держкомпа-
нія PGNiG підписала угодeу з амери-
канськими Port Arthur LNG та Venture 
Global LNG про довгострокові поставки 
LNG.
PGNiG проведе переговори з обома 
компаніями про умови закупівлі у кож-
ної з них 2 млн т LNG на рік протягом 20 
років, повідомили в компанії.
Поставки газу з проекту Port Arthur 
LNG, штат Техас, почнуться з 2023р. 
Партії з Venture Global LNG будуть від-
вантажуватися на двох терміналах - 
Calcasieu Pass і Plaquemines LNG - в 
штаті Луїзіана, завершення будівництва 
яких заплановано на 2022 рік і 2023 рік 
відповідно. Поставки будуть здійсню-
ватися на базисі FOB, а PGNiG, в свою 
чергу, зможе реалізовувати газ на між-
народних ринках.

Поставки в обсязі 4 млн т LNG в рік 
еквівалентні 5,4 млрд м куб. Щорічне 
споживання газу в Польщі становить 
близько 16 млрд м куб.
«Закупівлі LNG у США дозволять нам 
не тільки ще більше диверсифікувати 
джерела поставок з 2022р, але також 
розвивати трейдинг, і забезпечать 
PGNiG участь на світовому ринку скра-
пленого газу», - прес-служба PGNiG ци-
тує главу компанії.
Проте підписані угоди не зобов'язують 
PGNiG укладати з американськими ком-
паніями остаточний договір.
В рамках стратегії розширення списку 
постачальників Варшава в листопаді 
минулого року підписала контракт з 
Centrica LNG на поставку ЗПГ в 2018-
2022рр. На даний момент PGNiG купує 
велику частину газу, який потім пере-
продує, у Газпрому.

Підписані ключові 
угоди за проектом 
транспортування 
азербайджанського газу 
в Болгарію
Підписані ключові угоди за проектом 
інтерконнектора Греція-Болгарія (IGB), 
який передбачає транспортування 
азербайджанського газу в Болгарію, 
сказали в п'ятницю Trend в компанії 
ICGB AD (оператор проекту).
Як сказали в компанії, ряд документів 
були підписані сьогодні під час п'я-
того наради Групи високого рівня по 
зв'язках між Центральною і Півден-
но-Східною Європою в Софії. В тому 
числі, положення про Міжурядову уго-
ду, яка стане основою для подальших 
переговорів і підписання Міжурядової 
угоди для врегулювання податково-
го режиму між обома країнами; Угода 
про співпрацю між IGB і консорціу-
мом з будівництва Трансадріатичного 
трубопроводу (TAP) по з'єднанню двох 
газопроводів; Меморандум про взає-

морозуміння для забезпечення піль-
гового кредитування з використанням 
державної гарантії уряду Болгарії; 
Спільна декларація між акціонерами 
проектної компанії, що підтверджує 
зобов'язання по розробці остаточного 
бізнес-плану і зобов'язання акціонерів 
почати будівництво; Угода про співп-
рацю між ICGB і грецьким газовим опе-
ратором DESFA.
Відзначимо, що IGB - газопровід, який 
дозволить Болгарії отримувати азер-
байджанський газ, зокрема видобутий 
з другої стадії газоконденсатного родо-
вища Шах Деніз. IGB буде підключений 
до ТАР, за яким газ з Шах Деніз буде 
поставлятися на європейські ринки.

До 2019р Китай стане 
найбільшим у світі 
імпортером природного 
газу
До 2019р Китай стане найбільшим у світі 
імпортером природного газу, йдеться в 
прогнозі Міжнародного енергетичного 
агентства (МЕА).
«В результаті триваючого економічного 
зростання і проведення політики щодо 
зниження рівня забруднення повітря, 
на Китай припаде близько 37 відсотків 
глобального зростання по споживан-
ню природного газу в період з 2017 
по 2023рр. Оскільки внутрішнє вироб-
ництво не впорається зі зростаючим 
попитом, Китай стане найбільшим ім-
портером природного газу , переваж-
но LNG до 2019 року. До 2023рр спо-
живання газу в цій країні досягне 171 
млрд куб м газу», - відзначають фахівці 
МЕА.
Відзначається, що 2017р став роком 
сильного зростання попиту на природ-
ний газ, подстегаемого Китаєм.
Попит на природний газ у 2017р збіль-
шився на три відсотки. Це найвищий 
показник з 2010р. У Китаї попит виріс 
на 15%. Це обумовлено політикою щодо 
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зниження викидів в атмосферу, шляхом 
переходу від вугілля до натурального 
газу, для побутових і промислових по-
треб. 

E.ON закрила операцію з 
продажу своєї частки в 
Uniper фінської Fortum

E.ON оголосила про завершення про-
дажу своєї частки в німецькій компанії 
Uniper фінської Fortum Corporation. Як 
говориться в прес-релізі E.ON, Fortum 
отримала 46,65% акцій Uniper за €3,8 
млрд. Єврокомісія схвалила операцію 
15 червня.

А в кінці квітня покупку Fortum 47% 
акцій Uniper схвалила Урядова комі-
сія РФ з контролю за іноземними ін-
вестиціями. У зв'язку з цим глава Фе-
деральної антимонопольної служби 
Росії Ігор Артем'єв зазначив: «Оскіль-
ки компанію Fortum контролює уряд 
Фінляндії, то їм не можна більше 50% 
купувати згідно з чинним законодав-
ством, - додав глава ФАС. - Тому вони 
отримали практично максимум того, 
що вони просили».
Дана угода привертає особливу ува-
гу в зв'язку з тим, що Uniper є одним 
з партнерів «Газпрому» за проектом 
«Північний потік-2». Раніше президент і 
головний виконавчий директор Fortum 

Пекка Лундмарк заявив в зв'язку з цим, 
що компанія готова підтримати Uniper в 
реалізації проекту.
«Fortum є комерційним гравцем, і тому 
ми не беремо участі в політичній дис-
кусії навколо Nord Stream 2. І звичайно, 
при будь-яких обставинах і розкладі 
ми будемо виконувати всі закони і пра-
вила, встановлені політиками. У Uniper 
є серйозні зобов'язання щодо проекту 
Nord Stream 2 як частини консорціуму 
західноєвропейських компаній. І, зви-
чайно, як майбутній акціонер Uniper, 
ми з абсолютним повагою ставимося 
до всіх зобов'язаннях і готові підтри-
мати Uniper в цьому проекті», - заявив 
Лундмарк.

20-21, вересня 2018
Україна м. Одеса

ОРГАНІЗАТОР

ГАЛУЗЕВИЙ МЕДІАПАРТНЕР

Геологія покладів 
Чорного моря

Сучасні технології 
видобутку вуглеводнів

Транспортування 
нафти та газу

Фінансування 
проектів видобутку 

нафти і газу в Україні

Інфраструктура 
проектів на шельфі

Юридичні питання 
щодо розподілу 

продукції

КЛЮЧОВІ ТЕМИ

Державна політика щодо 
збільшення видобутку 
нафти і газу в Україні

Світова практика 
розробки нафтогазових 

родовищ на шельфі

ВУЛ. ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО 
(ПОЛЬСЬКА) 10, ОДЕСА
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Огляд ринку природного 
газу з 25 по 29 червня 
2018р

Внутрішній ринок
Короткий останній тиждень червня (чет-
вер День Конституції і п’ятниця в Україні 
святкові дні) був дуже спокійним з точки 
зору торгів ресурсами червня та липня. 
Трейдери і споживачі починають підво-
дити підсумки роботи в червні. Наступно-
го тижня ситуація на ринку пожвавішає, 
дехто захоче докупити ресурс червня, 
а хтось – продати надлишок. Трейдери 
також впевнені, що ціни підуть в гору: 
до поточних 9300-9400 грн/тис куб м 
додасться 100-150 грн. Пожвавленню на 
ринку сприятиме початок збирання вро-
жаю зернових та прихід дощової погоди 
на територію України, сільгоспвиробники 
почали включати сушарки.

Імпорт
Наприкінці червня ми побачили як зни-
ження ціни на європейському ринку, так 
і її зростання. Червень та І півріччя 2018р 
на європейському ринку завершились 

ОГЛЯД ГАЗОВОГО РИНКУ
Сердньозважена  ціна продажу газу в Україні 
(ресурс червня) грн/тис куб м

на рівні близькому до 22 EUR/MWh. На 
цьому тижні обсяги прокачування при-
родного газу на територію України з 
європейського напрямку збільшились 
майже до 40 млн куб м на добу. Обсяги 
прокачування природного газу з боку 
Угорщини досягли максимуму пропус-
кної потужності 16,5 млн куб м на добу. 
З початку літа імпорт природного газу 
склав близько 1,03 млрд куб м. Обсяги 
транзиту природного газу з Росії впро-

довж тижня були близькими до 265 млн 
куб м на добу. Виходячи зі статистики 
видобування, імпорту та відбору/за-
качування з ПСГ, добове споживання 
природного газу на території України на 
звітному тижні коливалось близько до 
40 млн куб м. Запаси газу впродовж тиж-
ня в ПСГ збільшились майже на 400 млн 
куб м до майже 11,135 млрд куб м, мак-
симальний обсяг закачування становив 
близько 56 млн куб м на добу.

Аукціони, що відбулися минулого тижня

Продавець Дата 
аукціону

Торгівельна 
площадка

Обсяг,тис 
куб м

Стартова ціна,
грн/тис куб м (з ПДВ)

Ціна продажу,
грн/тис куб м (з ПДВ)

ТОВ «Крафт Енерджі» червень 6/25/18 ТБ «УЕБ» 500 9350 -
ТОВ «Крафт Енерджі» липень 6/25/18 ТБ «УЕБ» 300 9450 -
ПАТ «Укрнафта» червень 6/25/18 ТБ «УЕБ» 5000 9350 9320-9340
ПАТ «Укрнафта» липень 6/25/18 ТБ «УЕБ» 5000 9450 -
ТОВ «Крафт Енерджі» червень 6/26/18 ТБ «УЕБ» 500 9350 -
ТОВ «Крафт Енерджі» липень 6/26/18 ТБ «УЕБ» 300 9450 -
ПАТ «Укрнафта» червень 6/26/18 ТБ «УЕБ» 4100 9350 9300
ПАТ «Укрнафта» липень 6/26/18 ТБ «УЕБ» 4500 9450 -
* - розстрочка

Аукціони заплановані на наступнийтиждень

Продавець Дата аукціону Торгівельна 
площадка

Обсяг,
тис куб м

Стартова ціна,
грн/тис куб м (з ПДВ)

ТОВ «Крафт Енерджі» червень 7/3/18 ТБ «УЕБ» 500 9350
ТОВ «Крафт Енерджі» липень 7/3/18 ТБ «УЕБ» 500 9450
СП ПГНК червень 7/5/18 ТБ «УЕБ» 200 9350
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Розмитнений природний газ, 
15-24.06.18, %

Продавці природного газу на кордоні в Україну, 
15-24.06.18, %

Максимальні ціни розмитненого імпортного газу, 15-24.06.18, $/тис куб м

Валютний ринок
Минулого тижня динаміка курсу гривні 
до євро на міжбанківському ринку ха-
рактеризувалась незначною ревальва-
ційною направленістю, курсу гривні до 
євро (продаж) зміцнився з 30,59 до 30,57. 
Загальний курсовий тренд  - послаблен-
ня гривні до долару. Попит на валюту 
знаходився на середньому рівні, із зрос-
танням обсягів торгів наприкінці тижня. 
Динаміка ринкової ліквідності мала тен-
денцію до поступового скорочення: з 53 
до 47 млрд. грн. (залишки на кореспон-
дентських рахунках комерційних банків). 
Як показує динаміка руху ліквідності, 
частина коштів банків перестала тиснути 
на валютний ринок, в той же час, з‘яви-
лись інші, макроекономічні передумови 
для формування девальваційного трен-

ду. Курс гривні по відношенню до долару 
на міжбанківському ринку девальвував у 
коридорі: 26,20 – 26,36. Наступного тиж-
ня, слід очікувати продовження тиску на 
гривню. Щодо співвідношення гривні до 
євро, очікується курс, наближений до ко-
ридору 30,5-30,6.

Держрегулювання
На звітному тижні Національною комі-
сією (НКРЕКП) видано господарювання 
ліцензій на право провадження госпо-
дарської діяльності з постачання при-
родного газу. 
Найгарячіша тема минулого тижня – та-
рифи за використання державної інфра-
структури. Не встигли нові тарифи на по-
слуги зберігання (закачування, відбору) 
природного газу в підземних сховищах 

газу вступити в силу, а АТ «Укртрансгаз» 
вже почав вимагати від суб’єктів ринку 
природного газу передплату зазначених 
послуг за новими тарифами. При цьому 
ще не було часу для замовлення суб’єк-
тами ринку природного газу потужнос-
тей на зберігання, закачування та відбір 
природного газу.
Минулий тиждень також не дав відпо-
відь на питання щодо впровадження 
добового балансування на ринку при-
родного газу з 1 серпня 2018р. Зали-
шилось дуже мало часу для отримання 
компаніями чіткої відповіді щодо строків 
та механізмів впровадження добового 
балансування. Прогнозується, що пого-
дження Оператором ГТС номінацій на 
серпень 2018р. може пройти з великими 
затримками.
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Залишки природного газу по країнах станом на 28.06.2018

Країна Газ в ПГС, TWh Заповненність, %
Австрія 38.04 41.24
Німеччина 106.22 45.17
Угорщина 31.19 46.04
Польща 22.61 68.11
Словаччина 12.21 31.30

СИРОВИНА КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ

ІМПОРТЕР ОБ'ЄМ, Т СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА 
ВАРТІСТЬ НА КОРДОНІ, $/Т

НАФТА СИРА АЗЕРБАЙДЖАН УКРТАТНАФТА 10,861.8 580.7
ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ ІРАН УКРТАТНАФТА 1,000.0 635.7
ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ РОСІЯ СХІДНО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ 46.9 745.0

ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ УГОРЩИНА ТЕМІРТРАНС ЗАХІД 47.0 745.0

ІМПОРТ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНУ, 15-24.06.2018 Р

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ІМПОРТЕР ОБ'ЄМ, Т СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ВАРТІСТЬ НА 
КОРДОНІ, $/Т

РОСІЯ ФОРИС ТРАНС 24.3 316.7
РОСІЯ КАРПАТСМОЛИ 598.5 334.3

ІМПОРТ МЕТАНОЛУ В УКРАЇНУ, 15-24.06.2018 Р

Імпорт природного газу з країн ЄС, 2017-2018 рр, тис куб м

Імпорт природного газу з країн ЄС, тис куб м



Exploration & Production
Тижневий дайджест

25.06-01.07.2018

Copyright © 2018 Exploration & Production Ltd 15

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ
Видобуток та ресурс природного газу в Україні станом на 25 червня 2018 р

Компанія За добу, тис куб м З початку місяця, тис куб м
Ресурс газу 359,500 8,597,700
Транзит 299,000 7,140,100
Імпорт 38,600 873,000
Відбір з ПГС -3,305
Видобуток, всього 57,100 1,412,800
ПАТ "Укргазвидобування" 41,900 1,039,700
ПАТ "Укрнафта" 3,000 72,800
ДАТ "Чорноморнафтогаз" 5 110
Приватні компанії, всього 12,300 300,200
СП "ПГНК" 502 10,200
СУКП "Дельта" 9 230
ТОВ "КУБ-ГАЗ" 424 10,059
ТОВ СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" 44 1,070
ПрАТ "Пласт" 47 1,160
ПрАТ "Нафтогазвидобування" 4,817 116,250
ТОВ "Надра ГеоІнвест" (ТОВ "Газ-МДС") 146 3,721
ЗАТ "Девон" 330 8,313
ТОВ "Сахалінське" 9 170
ТОВ "Сiрiус 1" 35 870
ТОВ СП "Бориславська нафтова компанія" 0 0
ПрАТ "Тисагаз" 2 40
ТОВ "Регал Петролеум Корп.ЛТД" 282 7,075
ТОВ "Укр. Бурова Компанія" 28 730
ПрАТ "Інтернафтогазбуд" 0 0
ТзОВ "Нафтогазрембуд - 1" 0 0
ТОВ "Укрнафтогазінвест" 0 30
ТОВ "Пром-Енерго Продукт" 87 2,120
ТОВ "Трубопласт" 0 0
ПрАТ "Природні ресурси" 542 14,350
ТОВ "ЕНЕРГІЯ-95" (ТОВ "Гравеліт-21") 178 4,525
ТОВ "Еско-Північ" 1,207 31,023
ТОВ "Східний геологічний союз" 8 222
ТОВ "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" 19 460
ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння" 1,579 35,520
ПрАТ "Укргазвидобуток" (в рамках СД) 18 422
ПрАТ "Газінвест" 0 0
ТОВ "Парi" 54 1,330
ТОВ "Надра Геоцентр" 0 0
ТОВ "Прайм-газ" 0 0
ТОВ "Надрагаз" 50 1,182
ТОВ "Геологічне бюро "Львів" 2 49
ТОВ "Горизонти" 15 369
ТОВ "Перша Українська газонафтова компанія" 286 7,300
ДП "Молтекс нафта і газ" (Капітал ойл) 2 37
ТОВ "Газконтиненталь" 0 0
ТОВ "ТНГК" 18 422
ПП Екотехінформ ДСД №34 0 0
ТОВ "МАККОМ-ГРУП" 21 553
ПАТ "Шахта ім. О.Ф. Засядько" 10 252
ТОВ "Західнадрасервіс" 141 3,493
ТзОВ "Рожнятівнафта" 2 64
ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія" 0 20
ТОВ "СИСТЕМОЙЛIЖЕНЕРІНГ" 630 17,806
ТОВ "Укргаз Інвест" 29 740
ТОВ "Актив Газ Ресурс" 23 615
ТОВ "Укр-Аз-Оіл" 9 192
ПП "Нордік" 135 3,394
ДП "ЗахідУкрГеологія" 2 64
ТОВ "Стрийнафтогаз" 128 3,240

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні станом на 23 червня 2018 р
Компанія За добу, тис т З початку місяця, тис т
ПАТ "Укргазвидобування" 1.13 25.64
ПАТ "Укрнафта" 3.91 90.31
Всього 5.03 115.95
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Щотижневе видання EXPRO Weekly належить та розповсюджується 
компанією Exploration&Production Consulting (EХPRO LLC)
РЕДАКЦІЯ EXPRO
Геннадій Кобаль, керівник та засновник проекту
Степан Білян, більд-редактор
Володимир Дольник, менеджер проекту

ТОВ «ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД ПРОДАКШН КОНСАЛТИНГ»
04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 78-А, офіс 55

 +38 067 208 76 16  info@expro.com.ua  ExPro Ukraine
 expro.com.ua

ПІДПИСКА
Незалежна консалтингова компанія Exploration & Production Consulting (EXPRO) є провідною структурою на ринку інформацій-
них 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:

«Бізнес пакет» передбачає, окрім підписки 
на видання, також розміщення інформації 
про компанію: це може бути стаття про ком-
панію, новини, тощо. 
* Готовий макет надається «замовником» у форматах jpg, eps, indd.

Видання 2018 Українська 
мова

Англійська 
мова

Разом (укр+англ) Знижка при підписці на 
6 міс.

Знижка при підписці на 
12 міс.

Weekly EXPRO (4-5 випусків) 4 000 6 000 9 500 -5% -10%
Monthly EXPRO 6 000 9 000 14 250 -5% -10%
Разом (Weekly+Monthly) 9 500 14 250 22 500 -5% -10%

Періодичність А4 ½ А4 1/3 А4
Weekly EXPRO (1 публікація) 25 000 13 000 9 000
Weekly EXPRO (4 публікації) 50 000 26 000 18 000
Monthly EXPRO (1 публікація) 25 000 13 000 9 000 

Видання Разом 
(укр + англ)

Weekly EXPRO (4-5 випусків) 19 900
Monthly EXPRO 21 900
Разом (Weekly + Monthly) 40 000

«Базовий пакет», вартість в міс, грн

«Бізнес пакет», вартість в міс, грн Реклама*. Вартість розміщення рекламного блоку, вартість в міс, грн

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

Добовий видобуток природного газу 
ПАТ "Укргазвидобування", 2017-2018, млн куб м

Запаси газу в українських 
ПСГ у 2016-2018 р., %

Добовий видобуток природного газу 
ПАТ "Укрнафта", 2017-2018, млн куб м

Добовий видобуток природного газу приватними 
компаніями, 2017-2018, млн куб м


