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Випуск продукції та 

послуг, 2019
Постачання 

електроенергії та тепла Металургія

Хімічна 

промисловість

Харчова 

промисловість

Видобуток 

газу й нафти

Інші 

галузі

~45% випуску в Україні

Транспорт Нафтопереробка

34% 18% 16% 7% 6% 6% 4% 3% 7%
81%

Проміжне 

споживання

151
млрд 

грн

81% продукції, яку виробляє нафтогазова галузь, 

споживають інші галузі економіки 

Операційні витрати* 72 млрд грн 1%
Капітальні витрати* 34 млрд грн 5,5%

від сукупного 

показника

в Україні*

Робочі місця** 47 тисяч 0,3%

Джерела: *Держстат, дані станом на 2018 рік; **Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; ***проєкт ‘Рейтинг. Бізнес в цифрах’

Податкові 

відрахування***
86 млрд грн 9%

Внесок у ВВП* 2,4%97 млрд грн

Внесок у внутрішній 

випуск продукції та 

послуг*

2%151 млрд грн
від сукупного 

показника

в Україні*

Інша 

промисловість

Нафтогазова галузь має фундаментальне значення 

для функціонування усієї економіки України
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Ефекти інвестицій, наведені у слайді, прораховано для нової свердловини, починаючи з проєкту буріння. Більш детальна інформація – у розділі «Методологія» 

ВВП
Внутрішній 

випуск продукції 

та послуг

Фіскальні доходи

1 грн інвестицій у газовидобування 
створює довготермінові ефекти на

2,86 грн

Інвестування: 1,00 грн

Кінцеве 

споживання: 0,72 грн

Чистий 

експорт: 0,62 грн

Державні

видатки: 0,51 грн

Податок на прибуток,

рента: 0,48 грн

Акциз, ПДВ: 0,27 грн

Соціальний внесок: 0,19 грн

ПДВ: 0,08 грн

Дивіденди*: 0,17 грн

*Якщо проєкти реалізує Нафтогаз і 50% від чистого доходу 

сплачують до бюджету як дивіденди

1,19 грн

Прямі ефекти: 1,39 грн

Непрямі ефекти: 3,14 грн

Опосередковані

ефекти: 1,19 грн

Зростання випуску продукції від 

реалізації проєктів Сценарію 

розвитку

Зростання проміжного споживання 

та інвестицій в основні засоби в 

Україні

Збільшення кінцевого споживання

5,72 грн
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Частка імпорту 
у використанні 

продукції галузі*

Частка проміжного 
споживання у випуску 

продукції та послуг 
галузі

Внесок галузі 
у ВВП України

81%

99%

42%

5%

40%

57%

10%

3%

76%

45%

53%

Операції з нерухомістю

Роздрібна й оптова 

торгівля

Сільське господарство

Виробництво харчових 

продуктів

Транспорт і складське 

господарство

Державне управління та 

оборона

Освіта

Постачання 

електроенергії, газу

Будівництво

Комп’ютерне 

програмування

Видобування сирої нафти 

та природного газу 37%

0,4%

6%

10%

2%

16%

3%

0,2%

1%

0,3%

9%

2019

2,4%

13,4
%

9,3%

8,0%

7,0%

6,9%

6,7%

4,4%

3,4%

3,3%

3,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Українська економіка залежна від імпорту енергоресурсів. 

Насамперед – від імпорту продукції нафтогазової галузі…

За рівнем інтеграції з іншими галузями (через проміжне споживання) нафтогазова галузь поступається лише роздрібній та оптовій торгівлі. 

Водночас серед ТОП-10 індустрій у нафтогазовій галузі найбільша частка імпорту.
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…притому, що Україна має потенціал для повного заміщення 

імпорту газу в разі реалізації нових газовидобувних проєктів

780 млрд м3 газу потенційно доступні для видобутку.

Цих запасів газу вистачить на 25 років за цільового показника видобутку в 30 млрд м3 / 

рік

78%

8%

3%

3%
2%

6% Нафтогаз

ДТЕК

Укрнафтобуріння

Burisma

Smart Energy

Інші
86%

9%

5%

Нафтогаз

Приватні компанії

Нерозподілений фонд

~21
млрд м3

Валовий видобуток природного газу, 2019 р.
Балансові (видобувні) запаси природного газу станом 

на 1 січня 2020 р.

778 
млрд м3

Джерела: Держстат; Довідник «Мінеральні ресурси України», 2020; Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України
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Операційні вхідні дані

Кумулятивно, протягом 2021-2030 рр., ефекти консервативного сценарію є сумою різниць 

значень нової економічної рівноваги за кожен рік і базових значень* 

Ефекти

Сукупно, 2021 – 2030 167 млрд

грн

Річні середні CAPEX у 2021 –

2030 рр. до річних середніх

CAPEX у 2015 – 2019 рр.
x 0,8

Сукупно, 2021 – 2030 159 млрд

грн

Сукупно 2021 – 2030, 

за вирахуванням імпорту 136 млрд

грн

11,5 млрд м318,6 млрд м3

2021 2030

Сукупно, 2021 – 2030 149 млрд м3

Відпуск товарного газу

Операційні витрати

Капітальні витрати

* Базові значення ухвалені на рівні 2018 року, щодо якого Держстатом сформована таблиця "Витрати-випуск" в основних цінах. Більш детальна інформація – у розділі «Методологія»

ВВП

Внутрішній

випуск

продукції

та послуг

Бюджетні

доходи

Робочі 

місця

Випадки 

отримання 

вигоди

Витрати на соціальні 

заходи

Державні доходи постійно скорочуються, як порівняти з базовим рівнем, починаючи з 

четвертого року реалізації Консервативного сценарію, або з 2024 р.

1 303 млрд 

грн

База*

1 273 млрд 

грн

2030

(106) млрд 

грн

2021 – 2030 

-2,4%

пмр

3 561 млрд 

грн

База*

3 493 млрд 

грн

2030

(383) млрд 

грн

2021 – 2030 

-1,9%

пмр

7 454 млрд 

грн

База*

7 350 млрд 

грн

2030

(616) млрд 

грн

2021 – 2030 

-1,4%

пмр

15 719 тис.

База*

15 552 тис.

2030

(167) тис.

2021 – 2030 

-1,1%

пмр

не визначено

2021 – 2030 2021 – 2030 

не визначено

КОНСЕРВАТИВНИЙ СЦЕНАРІЙ:
експлуатація у 2021-2030 рр. тільки тих родовищ, що були відкриті раніше 
та перебувають в активній розробці
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Операційні вхідні дані

Кумулятивно протягом 2021-2030 рр. ефект Сценарію розвитку є сумою різниць значень нової 

економічної рівноваги за кожен рік і базових значень* 

Ефекти

Сукупно, 2021 – 2030 248 млрд 

грн

x 4,1

Сукупно, 2021 – 2030 769 млрд 

грн

657 млрд 

грн

2021 2030

Сукупно, 2021 – 2030 

Відпуск товарного газу

* Базові значення ухвалені на рівні 2018 року, щодо якого Держстатом сформована таблиця "Витрати-випуск" в основних цінах. Більш детальна інформація – у розділі «Методологія»

ВВП

Внутрішній

випуск

продукції

та послуг

Бюджетні

доходи

Державні доходи постійно перевищують базовий рівень, починаючи із найпершого року 

розгортання Сценарію розвитку, або 2021 р.

1 303 млрд 

грн

База*

1 352 млрд 

грн

2030

241 млрд 

грн

2021 – 2030 

+3,7%

пмр

3 561 млрд 

грн

База*

3 663 млрд 

грн

2030

441 млрд 

грн

2021 – 2030 

+2,9%

пмр

7 454 млрд 

грн

База*

7 611 млрд 

грн

2030

791 млрд 

грн

2021 – 2030 

+2,1%

пмр

15 719 тис.

База*

15 991 тис.

2030

273 тис.

2021 – 2030 

+1,7%

пмр

2021 – 2030

2,0 млрд

грн 22,6 млн

2021 – 2030 

Сукупно 2021 – 2030, 

за вирахуванням імпорту

18,6 млрд м3

217 млрд м3

30 млрд м3

Робочі 

місця

Випадки 

отримання 

вигоди

Витрати на соціальні 

заходи

Річні середні CAPEX у 2021 –

2030 рр. до річних середніх

CAPEX у 2015 – 2019 рр.

СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ:
реалізація у 2021-2030 рр. нових масштабних газовидобувних проєктів
групою Нафтогаз і приватними компаніями

Операційні витрати

Капітальні витрати
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Чистий ефект від втілення Сценарію розвитку у 2021-2030 рр. 
покриє негативні ефекти за консервативним сценарієм 
і приведе до зростання економічних показників 

Суми елементів можуть не співпадати з загальним значенням через округлення. Більш детальна інформація щодо розрахунку показників – у розділі «Методологія»

825
млрд грн

Опосередковані 

ефекти: 150 млрд 

грн

Непрямі

ефекти: 330 млрд 

грн
Прямі ефекти:

345 млрд 

грн

ВВП
Загальні

ефекти:
Мультиплікатор 

ВВП

x 2,4

1,4
трлн грн

Опосередковані 

ефекти: 306 млрд 

грн

Непрямі

ефекти: 734 млрд 

грн
Прямі ефекти:

366 млрд 

грн

Внутрішній 
випуск Загальні

ефекти:

Мультиплікатор 

випуску

x 3,8

440
тис. місць

Опосередковані 

ефекти: 179 тис.

місць

Непрямі

ефекти: 239 тис.

місць
Прямі ефекти:

22 тис. місць

Робочі 
місця Загальні

ефекти:

Мультиплікатор 

зайнятості

x 20,2

347
млрд грн

Опосередковані 

ефекти: 136 млрд 

грн

Непрямі

ефекти: 57
млрд 

грн
Прямі ефекти:

155 млрд 

грн

Фіскальні 
доходи Загальні

ефекти:

Фіскальний 

мультиплікатор

x 2,2
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40
83 111

160
212

273
371 411 446 440

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прямі ефекти

Непрямі та опосередковані 
ефекти

20
38 56

85
112

148

203
227

257 261

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прямі ефекти

Непрямі та опосередковані 
ефекти

2 4 8 17 23
34

49 57
74 80

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прямі ефекти

Непрямі та опосередковані 
ефекти

Чистий ефект від втілення Сценарію розвитку у 2021-2030 рр. 
покриє негативні ефекти за консервативним сценарієм 
і приведе до зростання економічних показників

Зростання внутрішнього випуску, млрд грн

Створення робочих місць, як порівняти з 2018 р., тис. місць

Зростання державних доходів, млрд грн

Примітка: Див. розділ "Методологія", у якому описано застосований підхід і підхід до визначення ефектів за роками
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п
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Інше

Усього інвестицій у соціальні 

та інфраструктурні проєкти

Вплив проєктів на 

місцеве населення 22,6
млн
випадків 

отримання 

вигоди

п
р

о
є
кт

и
 

п
р

и
в
а
тн

и
х 

ко
м

п
а
н
ій

4,5 випадків

Населення

(фокусні області)

Прогнозовані інвестиції

Інфраструктура

Освіта

Лікувальні заклади

10,5 випадків

0,5 випадків

7,0 випадків

• Дороги

• Стратегічні будівлі

• Газопроводи

• Дитячі майданчики

• Шкільне обладнання

• Дошкільні навчальні 

заклади  

• Ліки

• Сучасне обладнання 

• Захисний одяг

Прогнозована вигода

468 млн
грн

468 млн
грн

624 млн
грн

433 млн
грн

2,0 млрд

грн

• Лікувальні заклади

• Стратегічні будівлі

• Школи та дитячі садки

12,5 млн

людей

млн

млн

млн

млн

Потенційний вплив Сценарію розвитку 
на соціальну сферу України у 2021-2030 рр.



Сценарій розвитку 

українського 

газовидобування 

2021 – 2030.
Основні проєкти
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11% 89%
Фокусні 

області

Стратегічні ініціативи з розробки нових родовищ: 

Група Нафтогаз (1/4)

Структура за областями

1
Розробка родовищ за угодами про розподіл 

продукції (УРП)

9,4 млрд

м3

6,7 млрд 

грн

67,5 млрд 

грн

2
Розробка портфелю родовищ газу 

щільних колекторів

13,4 млрд 

м3

7,5 млрд 

грн

81,1 млрд 

грн

15%

20%

65%Фокусні області

Інші області

Львівська

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Харківська

Полтавська Харківська

Структура за областями

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Примітки: (a) Операційні витрати не включають рентні платежі та амортизацію

(b) Припускається, що обсягів видобутку буде досягнуто за умови, що розвідувальні роботи будуть на 

100% успішними

- - 0,1 0,4 0,7 

0

1

2

3

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,0 0,1 0,1 0,4 0,7 

0

1

2

3

4

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU

0,0 
2,3 3,7 

5,4 

9,6 
7,8 

9,4 
7,6 

9,3 
12,3 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

2,0 3,2 3,7 4,9 6,2 

11,8 12,7 
14,4 

12,4 
9,8 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

Сукупний 

видобуток

Сукупні

операційні 

витрати

Сукупні 

капітальні 

витрати

Джерело: (1) Дані Група Нафтогаз

(2) EIU

Сукупний 

видобуток

Сукупні

операційні 

витрати

Сукупні 

капітальні 

витрати

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Валовий видобуток природного газу, млрд м3
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45% 35% 15% 5%
Фокусні 

області

Стратегічні ініціативи з розробки нових родовищ: 

Група Нафтогаз (2/4)

- - 0,0 0,2 0,4 

0

1

2

3

4

5

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,1 
1,7 3,0 

6,6 

2,7 

8,6 8,4 

17,4 16,0 15,1 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

- - - - 0,1 

0,0

0,5

1,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- - 0,2 0,5 

2,4 

1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

Харківська

Структура за областями

Львівська Івано-Франківська

3 Розробка Юзівської ділянки

Структура за областями

4 Дослідження потенціалу Карпатського регіону

Чернівецька

Закарпатська

12,7 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

12 млрд 

грн

Сукупні

операційні 

витрати

79,6 млрд 

грн

Сукупні 

капітальні 

витрати

2,1 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

3,8 млрд 

грн

Кумулятивні

операційні 

витрати

9,3 млрд 

грн

Кумулятивні 

капітальні 

витрати

40%

60%

Фокусні області

Інші області

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Примітки: (a) Операційні витрати не включають рентні платежі та амортизацію

(b) Припускається, що обсягів видобутку буде досягнено за умови, що розвідувальні роботи будуть на 

100% успішними

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU

Донецька
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45%

21%

11% 9% 6% 5% 3%
Фокусні 

області

Інші області
Львівська

Івано-Франківська
0,1 0,1 

0,2 
0,3 

0,4 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,7 

2,9 
4,7 5,0 4,3 4,5 4,2 

3,4 3,2 3,7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

0,1 
0,5 

0,8 1,1 1,3 

0

1

2

3

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,7 
3,7 

5,6 
7,5 8,6 8,2 7,8 8,9 9,3 9,9 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

Харківська

Структура за областями

5
Розробка портфеля нових родовищ із 

традиційними покладами

Структура за областями

6 Розробка глибоких горизонтів

Полтавська

Закарпатська

Чернівецька

4,2 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

8,6 млрд 

грн

Сукупні

операційні 

витрати

36,6 млрд 

грн

Сукупні 

капітальні 

витрати

12,6 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

7,3 млрд 

грн

Сукупні

операційні 

витрати

71,1 млрд 

грн

Сукупні 

капітальні 

витрати

14% 86%
Фокусні 
області

Полтавська Харківська

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Стратегічні ініціативи з розробки нових родовищ: 

Група Нафтогаз (3/4)

Джерело: (1) Дані Група Нафтогаз

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Примітки: (a) Операційні витрати не включає рентні платежі та амортизацію

(b) Припускається, що обсягів видобутку буде досягнуто за умови, що розвідувальні роботи будуть на 

100% успішними

Джерело: (1) Дані Група Нафтогаз

(2) EIU

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU
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- - - - -

0

2

4

6

8

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,5 - 1,0 6,9 
16 

26 

55 52 48 46 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

Одеська
Структура за областями

7 Розробка ділянок Чорного моря

14,9 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

33,5 млрд 

грн

Сукупні

операційні 

витрати

250,9 млрд 

грн

Сукупні 

капітальні 

витрати

2,2 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

2,0 млрд 

грн

Сукупні

операційні 

витрати

14,2 млрд 

грн

Сукупні 

капітальні 

витрати

- - - 0,0 
0,1 

0,0

0,2

0,4

0,6

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,4 
-

0,7 

2,0 1,9 1,8 2,0 
1,6 1,7 

2,2 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

Полтавська
Структура за областями

8 Інші проєкти

92%

8%

Фокусні області

Інші області

100%
Фокусні 
області

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Стратегічні ініціативи з розробки нових родовищ: 

Група Нафтогаз (4/4)

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Примітки: (a) Операційні витрати не включають рентні платежі та амортизацію

(b) Припускається, що обсягів видобутку буде досягнуто за умови, що розвідувальні роботи будуть на 

100% успішними

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU
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14,6 13,9 12,7 11,7 10,3 

0

5

10

15

20

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

51%

2%

39% 6% 1%

Стратегічні ініціативи з експлуатації наявних родовищ:

Група Нафтогаз

15,7 
23,0 

13,1 11,3 9,6 7,4 6,1 5,2 4,3 4,5 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн

55%

2%

38% 4% 1%
Фокусні 
області

Інші 
області

Харківська Львівська

Полтавська Івано-

Франківська

2030

9 Підтримка наявних родовищ

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

Примітки: (a) Операційні витрати не включають рентні платежі та амортизацію

(b) Припускається, що обсягів видобутку буде досягнуто за умови, що розвідувальні роботи будуть на 100% 

успішними

98,2 млрд 

м3

Сукупний 

видобуток

141,5 млрд 

грн

Сукупні

операційні 

витрати

100,2 млрд 

грн

Сукупні 

капітальні 

витрати

Харківська Львівська

Івано-

Франківська
Полтавська

2021

Еволюція структури за областями

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Джерело: (1) Дані Групи Нафтогаз

(2) EIU
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4,9 5,1 5,3 5,5 5,7

0

2

4

6

8

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

64%

18%

8% 6% 5% 0.1%
Фокусні 
області

Інші області

Стратегічні ініціативи з розвитку газовидобування: 

приватні компанії (прогноз)

Джерело: Аналіз дослідницької групи на основі даних Держстату

Полтавська Харківська

Івано-

Франківська Львівська

Чернівецька

Структура за областями

Для оцінки ефекту розвитку видобування природного газу України у 

2021 – 2030 рр. було зроблено такі припущення стосовно стратегії 

приватних компаній та їхніх КРІ:

 Обсяг видобутку, як показано на діаграмі ліворуч

 Щорічні капітальні витрати прогнозують через співвідношення 

капітальних витрат до виручки на основі порівняльного 

аналізу, за даними Групи Нафтогаз

 Річні операційні витрати розраховують як добуток валового 

видобутку газу й операційних витрат на 1,000 м3 видобутого 

валового газу на основі порівняльного аналізу за даними Групи 

Нафтогаз

 Структуру операційних витрат Групи Нафтогаз 2018 р. 

застосовували до всього прогнозного періоду

 Для прогнозування ренти припускається, що розробку усіх 

свердловин у 2020 р. розпочали до 1 січня 2018 р. Дебіт цих 

свердловин знижуватиметься у темпі річного скорочення 

видобутку з поточних родовищ Групи Нафтогаз.        

Припускається, що частка свердловин глибиною до 5 000 м 

становить 80% свердловин, розробку яких розпочали до 1 

січня 2018 р., а тих, що експлуатують після 1 січня 2018 р. –

40%

 Амортизацію наявних активів розраховували на основі 

середнього відношення амортизації до виручки поточних 

родовищ Групи Нафтогаз. Строк корисного використання нових 

активів ухвалений на рівні 20 років

 Структура за областями ухвалена на рівні 2019 р. за даними 

Держстату.

Джерело: Аналіз дослідницької групи на основі даних Групи Нафтогаз, EIU та базового сценарію АГКУ

Стратегії приватних компаній

Примітки: (a) Операційні витрати не включають рентні платежі та амортизацію

(b) Припускається, що обсягів видобутку буде досягнуто за умови, що розвідувальні роботи будуть на 

100% успішними

10

57,6Сукупний 

видобуток

25,1Сукупні

операційні 

витрати

58,6
Сукупні 

капітальні 

витрати

млрд

м3

млрд 

грн

млрд 

грн

Валовий видобуток природного газу, млрд м3

Джерело: Аналіз дослідницької групи на основі базового сценарію АГКУ

3,6 4,5 4,8 5,3 5,7 6,0 6,4 6,9 7,5 7,9

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Капітальні витрати, млрд грн



Ефект 

Сценарію розвитку 

на регіони України
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Робочі 
місця (в усій 

економіці)

Внесок у внутрішній 
випуск

Усього, 

Україна

Товарний 
відпуск 

природного газу

67 млрд м3

Капітальні 
витрати*

331 млрд 
грн

Прямий

366 млрд 
грн

Непрямий

734 млрд 
грн

Опосередкований

306 млрд 
грн 440 тис.

Операційні 
витрати*

37 млрд 
грн 2,0 млн

грн

*У цінах 2018 р., за вирахуванням імпорту, що застосовують для аналізу. У номінальних значеннях, капітальні витрати, понесені впродовж 2021 – 2030, становлять 769 млрд грн, і операційні витрати – 248 млрд грн

**Витрати на соціальні заходи в результаті реалізації Сценарію розвитку

Фокусні 
області

Полтавська

Львівська

Закарпатська

Івано-

Франківська

Чернівецька

5 млрд м3

3 млрд м3

0,3 млрд м3

1,1 млрд м3

0,4 млрд м3

19 млрд 
грн

10 млрд 
грн

1,2 млрд 
грн

3,7 млрд 
грн

1,4 млрд 
грн

29 млрд 
грн

14 млрд 
грн

1,7 млрд 
грн

6 млрд 
грн

2,3 млрд 
грн

48 млрд 
грн

24 млрд 
грн

2,8 млрд 
грн

9,5 млрд 
грн

3,4 млрд 
грн

21 млрд 
грн

10 млрд 
грн

1,4 млрд 
грн

4,2 млрд 
грн

1,5 млрд 
грн

20 тис.

15 тис.

1,2 тис.

5 тис.

2,5 тис.

2 млрд 
грн

1,3 млрд 
грн

0,2 млрд 
грн

0,6 млрд 
грн

0,2 млрд 
грн

743 млн
грн

108 млн
грн

4,8 млн
грн

58 млн
грн

5,8 млн
грн

Одеська 14 млрд м3

132 млрд 
грн 72 млрд 

грн 275 млрд 
грн 91 млрд 

грн 175 тис.16 млрд 
грн 265 млн

грн

Харківська 34 млрд м3

125 млрд 
грн 190 млрд 

грн 304 млрд 
грн 138 млрд 

грн 169 тис.13 млрд 
грн 809 млн

грн

Витрати на 
соціальні 
проєкти**

Операційні вхідні дані Ефекти

Потенційний вплив Сценарію розвитку на області України у 2021-2030 рр.



20Харківська область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

1 УРП

2
Родовища газу 

щільних

колекторів

3
Юзівська

ділянка

6
Розробка 

глибоких 

горизонтів

Чисті ефекти 

сценарію

5

Нові родовища із 

традиційними 

покладами

Товарний відпуск

природного газу

6 млрд 
м3

11 млрд 
м3

5 млрд 
м3

10 млрд 
м3

34 млрд 
м3

2 млрд 
м3

Капітальні 
витрати

24 млрд 
грн

40 млрд 
грн

17 млрд 
грн

34 млрд 
грн

125 млрд 
грн

10 млрд 
грн

Операційні 
витрати

2 млрд 
грн

4 млрд 
грн

2 млрд 
грн

3 млрд 
грн

13 млрд 
грн

1 млрд 
грн

Прямий

30 млрд 
грн

58 млрд 
грн

24 млрд 
грн

67 млрд 
грн

190 млрд 
грн

12 млрд 
грн

24 млрд 
грн

46 млрд 
грн

20 млрд 
грн

42 млрд 
грн

138 млрд 
грн

7 млрд 
грн

Опосередкований

Нові робочі 
місця, усі 
індустрії

29 тис.

56 тис.

24 тис.

51 тис.

169 тис.

9 тис.

52 млрд 
грн

101 млрд 
грн

43 млрд 
грн

92 млрд 
грн

304 млрд 
грн

16 млрд 
грн

Непрямий

Внесок у внутрішній випуск

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Операційні вхідні дані Ефекти
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Одеська область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

7
Розробка ділянок 

Чорного моря

Чисті ефекти 

сценарію

Товарний відпуск

природного газу

14,1 млрд 
м3

14,1 млрд 
м3

Капітальні 
витрати

132 млрд 
грн

132 млрд 
грн

Операційні 
витрати

16 млрд 
грн

16 млрд 
грн

Прямий

72 млрд 
грн

72 млрд 
грн

91 млрд 
грн

91 млрд 
грн

Опосередкований

Нові робочі 
місця, усі 
індустрії

175 тис.

175 тис.

275 млрд 
грн

275 млрд 
грн

Непрямий

Внесок у внутрішній випуск

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект для області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Операційні вхідні дані Ефекти



22Полтавська область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

2
Родовища газу 

щільних

колекторів

5
Нові родовища із 

традиційними 

покладами

6
Розробка 

глибоких 

горизонтів

8 Інші проєкти

Чисті ефекти 

сценарію

Товарний відпуск

природного газу

1,4 млрд 
м3

0,2 млрд 
м3

1,7 млрд 
м3

1,9 млрд 
м3

5,1 млрд 
м3

Капітальні 
витрати

4,9 млрд 
грн

1,3 млрд 
грн

5,6 млрд 
грн

7,2 млрд 
грн

19,0 млрд 
грн

Операційні 
витрати

0,5 млрд 
грн

0,1 млрд 
грн

0,6 млрд 
грн

0,8 млрд 
грн

2,0 млрд 
грн

Прямий

7,1 млрд 
грн

1,5 млрд 
грн

10,8 млрд 
грн

9,5 млрд 
грн

29,1 млрд 
грн

Непрямий

13,0 млрд 
грн

2,2 млрд 
грн

15,6 млрд 
грн

17,5 млрд 
грн

48,4 млрд 
грн

Нові робочі 
місця, усі 
індустрії

5,5 тис.

0,9 тис.

6,5 тис.

7,4 тис.

20,3 тис.

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект для області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Внесок у внутрішній випуск

Опосередкований

5,7 млрд 
грн

1,0 млрд 
грн

6,9 млрд 
грн

7,7 млрд 
грн

21,3 млрд 
грн

Операційні вхідні дані Ефекти
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Товарний відпуск

природного газу

1,3 млрд 
м3

0,9 млрд 
м3

0,4 млрд 
м3

2,6 млрд 
м3

Нові робочі
місця, усі
індустрії

Львівська область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

Прямий Непрямий

2 УРП 6,8 млрд 
грн 12,2 млрд 

грн 7,4 тис.

4

Дослідження 

потенціалу 

Карпатського 

регіону

4,6 млрд 
грн 8,3 млрд 

грн 5,0 тис.

5
Нові родовища з 

традиційними 

покладами
2,7 млрд 

грн 3,8 млрд 
грн 2,3 тис.

Внесок у внутрішній випуск

Чисті ефекти 

сценарію

Операційні 
витрати

0,5 млрд 
грн

0,5 млрд 
грн

0,2 млрд 
грн

1,3 млрд 
грн 14,1 млрд 

грн 24,4 млрд 
грн 14,8 тис.

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект для області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Опосередкований

5,3 млрд 
грн

3,6 млрд 
грн

1,7 млрд 
грн

10,5 млрд 
грн

Капітальні 
витрати

5,6 млрд 
грн

2,3 млрд 
грн

2,2 млрд 
грн

10,1 млрд 
грн

Операційні вхідні дані Ефекти
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Нові робочі 
місця, усі 
індустрії

Івано-Франківська область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

Прямий Непрямий Опосередкований

4

Дослідження 

потенціалу 

Карпатського 

регіону

3,6 млрд 
грн 6,2 млрд 

грн 2,8 млрд 
грн 3,4 тис.

5
Нові родовища з 

традиційними 

покладами
2,3 млрд 

грн 3,2 млрд 
грн 1,4 млрд 

грн 1,7 тис.

Внесок у внутрішній випуск

Чисті ефекти 

сценарію

Товарний відпуск 
природного газу

0,7 млрд 
м3

0,4 млрд 
м3

1,1 млрд 
м3

Капітальні 
витрати

1,8 млрд 
грн

1,9 млрд 
грн

3,7 млрд 
грн

Операційні 
витрати

0,4 млрд 
грн

0,2 млрд 
грн

0,6 млрд 
грн 5,9 млрд 

грн 9,4 млрд 
грн 4,2 млрд 

грн 5,1 тис.

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект для області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Операційні вхідні дані Ефекти
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Нові робочі 
місця, усі 
індустрії

Чернівецька область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

Прямий Непрямий Опосередкований

4 1,5 млрд 
грн 2,4 млрд 

грн 1,0 млрд 
грн 1,8 тис.

5 0,8 млрд 
грн 0,9 млрд 

грн 0,4 млрд 
грн 0,7 тис.

Внесок у внутрішній випуск

Чисті ефекти 

сценарію

Товарний відпуск 
природного газу

0,3 млрд 
м3

0,1 млрд 
м3

0,4 млрд 
м3

Капітальні 
витрати

0,8 млрд 
грн

0,6 млрд 
грн

1,4 млрд 
грн

Операційні 
витрати

0,2 млрд 
грн

0,1 млрд 
грн

0,3 млрд 
грн 2,3 млрд 

грн 3,3 млрд 
грн 1,5 млрд 

грн 2,5 тис.

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект для області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Дослідження 

потенціалу 

Карпатського 

регіону

Нові родовища з 

традиційними 

покладами

Операційні вхідні дані Ефекти
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Нові робочі 
місця, усі 
індустрії

Закарпатська область: 
потенційний вплив Сценарію розвитку у 2021-2030 рр.

Прямий Непрямий Опосередкований

4 0,5 млрд 
грн 1,0 млрд 

грн 0,5 млрд 
грн 0,4 тис.

5 1,2 млрд 
грн 1,9 млрд 

грн 0,9 млрд 
грн 0,8 тис.

Внесок у внутрішній випуск

Чисті ефекти 

сценарію

Товарний відпуск 
природного газу

0,1 млрд 
м3

0,2 млрд 
м3

0,3 млрд 
м3

Капітальні 
витрати

0,3 млрд 
грн

1,0 млрд 
грн

1,2 млрд 
грн

Операційні 
витрати

0,1 млрд 
грн

0,1 млрд 
грн

0,2 млрд 
грн 1,7 млрд 

грн 2,9 млрд 
грн 1,4 млрд 

грн 1,2 тис.

Загальний ефект від кожного проєкту розраховували як частку видобутку природного газу в 2021-2030 рр. на цьому проєкті в області, помножену на загальний ефект для області від Сценарію розвитку

Сума окремих елементів може не співпадати з загальним значенням через округлення 

Дослідження 

потенціалу 

Карпатського 

регіону

Нові родовища із 

традиційними 

покладами

Операційні вхідні дані Ефекти



Соціальні проєкти,

реалізовані в регіонах 

у 2015-2020 рр.
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Області: Соціальні проєкти

Харківська область
2 755 177
населення

Примітка: з 1 січня 2018 року регіони, де ведуть видобуток вуглеводнів, 

отримують 5% від сплаченої ренти нафтогазовидобувними компаніями

Джерела: Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; аналіз дослідницької групи

Соціально-інфраструктурні проєкти в Харківській області, тис. грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом

«Нове село» 19 991 18 824 39 195 19 486 3 121 н/з 100 618

«Безпечне село» н/з н/з н/з 140 н/з н/з 140

«Сучасна лікарня громаді» н/з н/з н/з н/з н/з 1 802 1 802

«Територія розвитку» н/з н/з н/з н/з н/з 1 250 1 250

«Школа майбутнього» н/з н/з н/з 6 225 н/з 498 6 723

«Щасливе дитинство» н/з н/з н/з н/з н/з 897 897

Група Нафтогаз 19 991 18 824 39 195 25 852 3 121 4 446 111 430

Приватні компанії 2 214 3 445 9 613 3 804 2 563 3 456 25 095

Проєкти 

в Харківській 

області

Барвінкове

Харків

Ізюм

Краснопавлівка

Зміїв

Печеніги

Лозова

Первомайський Борова

Чугуїв

Близнюки

Куп'янськ

Шевченкове

Великий 

Бурлук

Золочів

ДворічнаНова 

Водолага

Дергачі

Кегичівка

Зачепилівка

Коломак Вальки

Краснокутськ

Богодухів

Вовчанськ

Сахновщина

33 900
тис. грн

Розвиток соціальної 
інфраструктури та 
нафтогазового комплексу 
Харківської області

5 000
тис. грн

Кошти для двох шкіл 
робототехніки 
в Краснограді
та селі Донець

7 000
тис. грн

Ремонт доріг за 
вулицею Українська, 
Красноград

5 000
тис. грн

Система 
водопостачання 
села Андріївка

3 500
тис. грн

Придбання 1891 м² 
металопластикових 
вікон для монтажу 
в 420 житлових 
будинках приватного 
сектору в Балаклії та 
прилеглих селах

1 600
тис. грн

Підтримка розвитку 
культурних центрів у 
селі Студенок та селі 
Яремівка

Проєкти Групи Нафтогаз

Міста

Обласний центр

Район 

соціальної 

діяльності

Інші проєкти

1 200
тис. грн

Реконструкція 
Шатівського НВК

100
тис. грн

Ремонт танцювальної 
зали Борівського
будинку юнацької та 
дитячої творчості

110
тис. грн

Ремонт системи 
опалення в школі

1 000
тис. грн

Пожертва благодійному 
фонду «Мирний Дім»

62,5
тис. грн

Заміна вікон 
у дитячому садочку 
у селі Чернещина
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Області: Соціальні проєкти

Полтавська область
1 493 668
населення

Примітка: з 1 січня 2018 року регіони, де ведуть видобуток вуглеводнів, отримують 5% від

сплаченої ренти нафтогазовидобувними компаніями

Джерела: Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; аналіз дослідницької групи

Соціально-інфраструктурні проєкти в Полтавській області, тис. грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом

«Нове село» 19 000 19 100 34 997 5 790 н/з 3 904 82 790

«Безпечне село» н/з н/з 1 708 н/з н/з 1 123 2 831

«Сучасна лікарня громаді» н/з н/з 350 н/з 210 846 1 406

«Територія розвитку» н/з н/з 2 100 н/з н/з 1 605 3 705

«Школа майбутнього» н/з н/з 9 871 н/з 160 5 624 15 655

«Щасливе дитинство» н/з н/з н/з н/з н/з 197 197

Група Нафтогаз 19 000 19 100 49 026 5 790 370 13 299 106 585

Приватні компанії 16 289 21 965 26 209 18 204 19 295 18 569 120 531

Проєкти 

в Полтавській 

області

Чутове

Глобине

Полтава

Кременчук

Решетилівка

Карлівкa

Кобеляки

Пирятин

Миргород

Лубни

Гадяч

Хорол

Горішні Плавні

Гребінка Чорнухи

Оржиця

Семенівка

Диканька

Котельва

Шишаки

Зіньків

Велика 

Багачка

Козельщина

Машівка

Нові

Санжари

2 500
тис. грн

Реконструкція водопровідної 
мережі, ремонт доріг і 
спортивного майданчика 
(с. Великі Будища, 
Гадяцький район)

3 000
тис. грн

Ремонт дороги 
Мала Рублівка-
Рунівщина

2 400
тис. грн

Ремонт сільського будинку 
культури (капітальний
ремонт даху, заміна вікон та 
вхідних дверей, утеплення 
фасаду, внутрішні роботи) 
та будівництво зони 
відпочинку (с. Мартинівка, 
Карлівський район)

19 000
тис. грн

Розвиток соціальної 
інфраструктури та 
нафтогазового комплексу 
Полтавської області

3 000
тис. грн

Будівництво 
об'єктів 
водопостачання 
та розвиток 
інфраструктури
(село Сенча)

Проєкти Групи Нафтогаз 

Міста

Обласний центр

Район 

соціальної 

діяльності

Інші проєкти

3 400
тис. грн

Капітальний ремонт покрівлі 
Лохвицької гімназії

6 300
тис. грн

Придбання 9 одиниць 
техніки для Мачухівської
та Великосороченської
ОТГ 

600
тис. грн

Реконструкція мережі 
вуличного освітлення та 
ремонт ділянки дороги в 
селі Соколова Балка

800
тис. грн

Ремонт спортивної зали 
школи та утеплення 
дитячого садка у 
Соколовій Балці

280
тис. грн

Ремонт водогону у селі 
Яхники

1 000
тис. грн

Проєкти з 
енергоефективності у 
Лохвицькій ЦРЛ

1 900
тис. грн

Придбання 
багатофункціональних ліжок 
для Лохвицької ЦРЛ
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Області: Соціальні проєкти

Львівська область
2 545 634
населення

Примітка: з 1 січня 2018 року регіони, де ведуть видобуток вуглеводнів, отримують 5% від сплаченої

ренти нафтогазовидобувними компаніями

Джерела: Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; аналіз дослідницької групи

Соціально-інфраструктурні проєкти в Львівській області, тис. грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом

«Нове село» 4 179 5 000 8 386 8 300 995 н/з 26 860

«Безпечне село» н/з н/з 650 н/з н/з н/з 650

«Сучасна лікарня громаді» н/з н/з 1 409 н/з н/з 199 1 607

«Територія розвитку» н/з н/з 50 79 н/з 372 501

«Школа майбутнього» н/з н/з 150 н/з 80 50 280

«Щасливе дитинство» н/з н/з н/з 303 32 48 383

Група Нафтогаз 4 179 5 000 10 645 8 682 1 107 669 30 281

Приватні компанії 2 550 102 137 319 422 92 3 622

Проєкти 

у Львівській 

області
Золочів

Стрий

Червоноград

Жидачів

Яворів

Славське

Самбір

Турка

Дрогобич

Старий Самбір

Миколаїв

Мостиська

Жовква

Сокаль

Городок

Перемишляни

Пустомити

Радехів

Буськ

Кам'янка-Бузька

Броди

Львів

134
тис. грн

Капітальний ремонт даху 
будинку культури в селі 
Бояничі

4 200
тис. грн

Розвиток соціальної 
інфраструктури та 
нафтогазового комплексу 
в Львівській області

1 100
тис. грн

Капітальний ремонт 
рекреаційно-освітніх підвалів 
при церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці (вул. Личаківська 
175, місто Львів)

600
тис. грн

Капітальний ремонт 
спортивно-оздоровчого 
комплексу «Старт» 
(вул. Шевченка, 
місто Новояворівськ)

2 800
тис. грн

Будівництво очисних споруд 
та каналізаційної системи 
в селі Міженець

700
тис. грн

Капітальний ремонт 
хірургічного відділення № 2 
хірургічного корпусу 
Львівської обласної 
клінічної лікарні (вул. 
Некрасова 4, місто Львів)

600
тис. грн

Реконструкція 
фельдшерсько-
акушерського пункту 
в селі Переможне

4 500
тис. грн

Ремонт дороги Київець-
Більче-Волиця

3 500
тис. грн

Ремонт дороги 
Меденичі-Летня

Проєкти Групи Нафтогаз

Міста

Обласний центр

Район 

соціальної 

діяльності

Інші проєкти
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Області: Соціальні проєкти

Івано-Франківська область

Івано-

Франківськ

Надвірна

Богородчани

Рожнятів

Долина

Калуш

Рогатин

Галич

Тлумач

Тисмениця

Косів

Верховина

Снятин

Городенка

Коломия

1 380 770
населення

80
тис. грн

Облаштування 
поля для міні-
футболу у селі 
Пнів

300
тис. грн

Ремонт дороги 
Надвірна-Бистриця в 
межах села Пасічна

Примітка: з 1 січня 2018 року регіони, де ведуть видобуток вуглеводнів, отримують 5% від сплаченої

ренти нафтогазовидобувними компаніями

Джерела: Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; аналіз дослідницької групи

Соціально-інфраструктурні проєкти в Івано-Франківській області, тис. грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом

«Нове село» н/з н/з н/з 300 н/з н/з 300

«Територія розвитку» н/з н/з н/з 80 н/з н/з 80

Група Нафтогаз н/з н/з н/з 380 н/з н/з 380

Приватні компанії 405 484 885 1 542 563 337 4 216

Проєкти 

у Івано-Франківській

області

Проєкти Групи Нафтогаз 

Міста

Обласний центр

Район 

соціальної 

діяльності
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Області: Соціальні проєкти

Чернівецька область
903 782
населення

75
тис. грн

Розвиток регіональної 
інфраструктури шляхом 
покращення дорожнього 
покриття у селі Черешенька

Чернівці

Сторожинець

Глибока

Герца

Сокиряни

Кельменці

Новоселиця

Хотин

Заставна

Кіцмань

Путилa

Вижниця

Примітка: з 1 січня 2018 року регіони, де ведуть видобуток вуглеводнів, отримують 5% від сплаченої

ренти нафтогазовидобувними компаніями

Джерела: Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; аналіз дослідницької групи

Соціально-інфраструктурні проєкти в Чернівецькій області, тис. грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом

«Нове село» н/з 75 н/з н/з н/з н/з 75

Група Нафтогаз н/з 75 н/з н/з н/з н/з 75

Приватні компанії н/д н/д н/д 100 27 142 269

Проєкти 

у Чернівецькій 

області

Проєкти Групи Нафтогаз 

Міста

Обласний центр

Район 

соціальної 

діяльності
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Області: Соціальні проєкти

Закарпатська область

Ужгород

Міжгір'я

ХустВиноградів

Іршава

Свалява

Берегове

Мукачево

ВоловецьПеречин

Великий 

Березний

РахівТячів

1 246 323
населення

405
тис. грн

Капітальний ремонт 
даху середньої школи 
(с. Тихий)

215
тис. грн

Реконструкція вуличного 
освітлення в селі 
Буковець

Соціально-інфраструктурні проєкти в Закарпатській області, тис. грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом

«Безпечне село» н/з н/з н/з н/з н/з 215 215

«Школа майбутнього» н/з н/з н/з н/з н/з 405 405

Група Нафтогаз н/з н/з н/з н/з н/з 620 620

Приватні компанії н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Примітка: з 1 січня 2018 року регіони, де ведуть видобуток вуглеводнів, отримують 5% від сплаченої

ренти нафтогазовидобувними компаніями

Джерела: Група Нафтогаз; Асоціація газовидобувних компаній України; аналіз дослідницької групи

Проєкти 

у Закарпатській 

області

Проєкти Групи Нафтогаз

Міста

Обласний центр

Район 

соціальної 

діяльності



Соціальні проєкти

Групи Нафтогаз



35

Модернізація водогону в селі Ціпки

Проєкт «Нове село» дає змогу реконструювати та відновлювати інфраструктурні об’єкти 

на території виробничої діяльності компанії Укргазвидобування. В рамках проєкту було 

виконано роботи з модернізації водогону в селі Ціпки Гадяцького району Полтавської 

області. Компанія профінансувала придбання водонапірної вежі з подальшим її 

під’єднанням до існуючого водогону протяжністю 11 км. Зараз це забезпечує селян 

централізованим, безперебійним водопостачанням

Нова водонапірна вежа стала більш ніж ефективним елементом системи 

водопостачання в селі Ціпки; це також предмет мистецтва. Співробітник філії уомпанії

Полтавагазвидобування Антон Бабенко створив перший сільський мурал із 

брендованою ілюстрацією на всю площу поверхні резервуару

Дитячий конкурс

Після завершення проєкту серед юних жителів села було проведено конкурс дитячого 

малюнка «Вода – джерело життя!». Конкурс проводили з метою підвищення обізнаності 

про необхідність турботи про довкілля, збереження та запобігання забруднення води в 

їхньому регіоні.

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Сталий розвиток міст та спільнот: проєкт «Нове село»

Забезпечення відкритості, безпеки та екологічної соціальної відповідальності міст

Проєкт «Нове село»

211
2015 – 2020

млн 

грн

1

Джерело: Група Нафтогаз
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Модернізація мережі вуличного освітлення

У рамках проєкту «Безпечне село» в 6 громадах встановлено й 

оновлено мережі ліній вуличного освітлення, включаючи 
впровадження енергоефективних технологій. Роботи в селах 

Зуївка, Андріївка, Водяна Балка, Рашівка, Карабазівка

Полтавської області та у селі Буковець Закарпатської області 
вирішили проблеми з лініями вуличного освітлення в місцях 

небезпеки та аварійно-небезпечних ділянках.

Результатом проєкту стало помітне покращення щоденного 

життя кожного місцевого жителя цих громад. Наприклад, у селі 

Зуївці Полтавської області шість вулиць загальною протяжністю 
5 км обладнані енергозберігаючими ліхтарями. Крім того, в 

рамках проєкту учні школи отримали світловідбивальний одяг та 

інформаційні дошки з інструкціями з безпеки дорожнього руху.

Реалізація цього проєкту поширюється далі, ніж просто 

підвищення рівня енергоефективності у громадах; це створює 
умови для безпечної й ефективної взаємодії транспортних 

засобів і пішоходів за умов недостатньої освітленості, що значно 

зменшить травматизм та аварії в довгостроковій перспективі.

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Сталий розвиток міст і спільнот: проєкт «Безпечне село»

2

2017 – 2020

проєкт «Безпечне село»

4 млн 

грн

Джерело: Група Нафтогаз
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Нафтогаз є стабільним партнером громад

Проєкт «Щасливе дитинство» є одним із найзначніших та 

найцінніших із точки зору підтримки та догляду за дітьми й 
освітніми закладами, які вони відвідують. Укргазвидобування 

профінансувало ремонт дошкільних навчальних закладів, 

встановлення нових та оновлення діючих дитячих спортивних 
майданчиків.

Одним із перших було реалізовано пілотний проєкт у селі 

Кегичівка Харківської області. Віталій Чудак, начальник відділу 

проєктів регіонального розвитку, висловив таку думку: «Ми 
хочемо, щоб діти росли сильними та здоровими. Комфортний, 

безпечний дитячий майданчик для дозвілля – це те, що потрібно 

для повноцінного фізичного розвитку дітей».

Мета цього проєкту – забезпечити наявність дитячого майданчика 
в кожному селі, де працює компанія, приділяючи особливу увагу 

дитячому дозвіллю.

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Сталий розвиток міст і спільнот: проєкт «Щасливе дитинство»

3

2016 – 2020

проєкт «Щасливе дитинство»

2 млн 

грн

Джерело: Група Нафтогаз



38
Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Сталий розвиток міст і спільнот: проєкт «Територія розвитку»

Підвищення рівня культурного розвитку громадян, їх                        
соціальної активності та саморозвитку особистості

«Територія розвитку» – це проєкт, який охоплює всю Україну. У всіх 

регіонах, де компанія Укргазвидобування здійснює свою 

господарську діяльність, проєкт «Територія розвитку» передбачає 

облаштування центрів культурного дозвілля та підтримку спортивних 

і культурних ініціатив для громад Полтавської, Харківської та 

Львівської областей. Цінність проєкту полягає в тому, що його 

спрямовано на підвищення рівня культурного розвитку місцевих 

жителів, їхньої соціальної активності й особистого саморозвитку. 

Компанія профінансувала проєкти з покращення умов центрів 

культури, спортивних зон, нових культурних локацій для творчого 

відпочинку та розвитку.

Одним із успішних прикладів проєкту є те, що компанія фактично 

врятувала клуб села Милорадове в Котелевському районі 

Полтавської області від руйнування, профінансувавши закупівлю 

нового обладнання, включаючи музичні пристрої, акустичну систему 

та сценічний одяг.

Широкомасштабні результати цього проєкту можна чітко побачити у 

відродженні місцевих фольклорних колективів, культурного дозвілля  

і, як наслідок, у відродженні села в цілому.

Фінансування реконструкції даху бібліотеки, будівлі 1913 року, що 

має велике історичне значення, врятувало комунальну культурну 

спадщину села Рояківка Харківської області. Цей проєкт є прикладом 

успішної співпраці компанії з органами місцевого самоврядування, 

адже відповідальність у частині монтажу громада взяла на себе.

4

2017 – 2020

проєкт «Територія розвитку»

6 млн 

грн

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Якісна освіта: проєкт «Школа майбутнього» (1/2)

Комишнянська школа – оснащення кабінету фізики 

Для впровадження інноваційних методик викладання для 

місцевих школярів Комишнянська загальноосвітня школа 
Миргородського району Полтавської області потребувала 

значного переобладнання. Проєкт «Школа майбутнього» 

забезпечив школу всім обладнанням, необхідним для сучасного 
кабінету фізики, включаючи: інтерактивний навчальний набір 

EdPro з численними ілюстративними, анімаційними та 

креативними можливостями 3D-презентації, телескоп, цифрову 
вимірювальну комп’ютерну систему для вчителів і навіть меблі 

(лабораторні столи, стільці, дошки тощо).

Створення таких освітніх просторів сприяє підвищенню 

зацікавленості та залученню учнів до вивчення природничих наук, 

а також сприяє просуванню академічного та наукового потенціалу 
регіону.

5

Забезпечення всебічної якісної освіти та можливостей навчання впродовж життя для всіх

2017 – 2020

проєкт «Школа майбутнього» 

23 млн 

грн

Джерело: Група Нафтогаз
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Класи робототехніки BroBots

У співпраці з Центром технічного розвитку BroBots Компанія 

відкрила 2 сучасні навчальні студії робототехніки. Учні 
загальноосвітньої школи №2 смт Донецька та школи №2              

м. Краснограда Харківської області отримали можливість 

розвивати свої навички моделювання та програмування технічних 
пристроїв різної складності. Класи BroBots оснащені сучасним 

обладнанням та матеріалами: електронними компонентами, 

мікроконтролерами, мікрокомп’ютерами, платами для 
програмування, інструментами, комп’ютерами, витратними 

матеріалами, лазерним різаком, 3D-принтером, паяльними 

станціями, проєктором, а також системою вентиляції та 
кондиціонування

Навчання учнів середньої школи комп’ютерній техніці та навичкам 
програмування на уроках робототехніки закладає основи для 

майбутніх професій, які в даний час користуються великим 

попитом як серед українських, так і міжнародних компаній

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Якісна освіта: проєкт «Школа майбутнього» (2/2)

5

2017 – 2020

проєкт «Школа майбутнього» 

23 млн 

грн

Джерело: Група Нафтогаз



41

Сучасна лікарня 

Компанія Укргазвидобування профінансувала 10 центральних 

районних лікарень у регіонах, де вона здійснює господарську 
діяльність. Ці лікарні є опорними для системи охорони здоров’я 

районів і надають життєво важливу загальну медичну допомогу 

майже пів мільйону українців. Зараз ці заклади можуть легко 
прийняти інфікованих пацієнтів, що потребують невідкладної 

медичної допомоги або госпіталізації.

Лікарні отримали:

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Міцне здоров’я та благополуччя: проєкт «Сучасна лікарня»

Монітори 

пацієнта

Шприцеві 

інфузійні насоси

Маски та 

респіратори

Кисневі 

концентратори

Захисний одяг

Інфрачервоні 

термометри

Забезпечення здорового способу життя та сприяння досягненню благополуччя для всіх

6

2017 – 2020

Проєкт «Сучасна лікарня»

5 млн 

грн

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Соціальні й інфраструктурні проєкти 2015 – 2020 рр.

У період з 2015 по 

2020 роки Група 

Нафтогаз в цілому 

інвестувала

250
млн грн в ініціативи в 

сфері соціальної 

інфраструктури

Соціально-інфраструктурні проєкти Групи Нафтогаз

тис. грн Область 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Безпечне село» Закарпатська - - - - - 215

Львівська - - 650 - - -

Полтавська - - 1 708 - - 1 123

Харківська - - - 140 - -

«Нове село» Івано-

Франківська - - - 300 - -

Львівська 4 179 5 000 8 386 8 300 995 -

Полтавська 19 000 19 100 34 997 5 790 - 3 904

Сумська - - 300 - - -

Харківська 19 991 18 824 39 195 19 486 3 121 -

Чернівецька - 75 - - - -

«Сучасна лікарня громаді» Львівська - - 1 409 - - 199

Полтавська - - 350 - 210 846

Харківська - - - - - 1 802

«Територія розвитку» Івано-

Франківська - - - 80 - -

Львівська - - 50 79 - 372

Полтавська - - 2 100 - - 1 605

Харківська - - - - - 1 250

Школа майбутнього Закарпатська - - - - - 405

Львівська - - 150 - 80 50

Полтавська - - 9 871 - 160 5 624

Харківська - - - 6 225 - 498

«Щасливе дитинство» Волинська - 343 - - - -

Львівська - - - 303 32 48

Полтавська - - - - - 197

Харківська - - - - - 897

Разом 43 171 43 342 99 165 40 703 4 598 19 034

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Благодійний проєкт: «Допомога армії»

Благодійна допомога армії

Компанія Укргазвидобування надала допомогу українським військовим, 

приділяючи особливу увагу тим, хто служить у зоні бойових дій. Рюкзаки, складні 

носилки, інструменти, електросушарки для взуття та бензинові генератори: все 

це допоможе полегшити солдатам роботу під час бойових та навчальних 

завдань.

Військова частина A0563 знаходиться в місті Охтирка Сумської області. Ці 

інженерні війська також відомі як так звані «піонери», тому що вони першими 

заходять на територію, здійснюють спостереження та, за необхідності, 

розміновують її.

Капітан медичної служби військової частини A0563 Сергій Полуда розповідає: 

«Мій підрозділ отримав тактичні рюкзаки великої місткості «5.11», що придатні 

для перевезення всього необхідного для надання медичної допомоги. Тепер 

буде простіше організувати та надати екстрену медичну допомогу нашим 

військовослужбовцям за умов бойових завдань у зоні Операції об’єднаних сил. 

Ми також отримали тактичні складні носилки, оскільки існуючі носилки не 

складаються та непрості у використанні. Відтепер бойовий санітар може взяти з 

собою носилки для виконання завдань у зоні Операції об’єднаних сил та, якщо 

потрібно, подолати великі відстані. Це особливо важливо для саперів»

Таку ж допомогу отримали військові частини A1493 та A0989. Представники 

компанії передали дві ланцюгові пили, два генератори, п’ять наборів інструменту 

з 216 предметів та 31 електросушарку для взуття

Благодійний проєкт: Допомога армії

Військова база Благодійна допомога, грн

A0563, місто Охтирка 51 464

A1493, с.Терентіївка 38 077

A0989, місто Маріуполь 37 517

Разом 127 058

Джерело: Група Нафтогаз
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«Мрія»

У партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України Компанія реалізувала найбільший в країні благодійний 

проєкт підтримки українських лікарень. Медичні витратні матеріали з Китаю було придбано та доставлено до 

України, зокрема; 500 000 ізоляційних халатів, 700 моніторів для пацієнтів, 50 мобільних цифрових рентгенівських 

апаратів та 50 портативних ультразвукових приладів. Весь перелік обладнання та матеріалів було сформовано в 

результаті неодноразових консультацій із експертами та, зокрема, з офісом ВООЗ в Україні, узгоджених із 

Міністерством охорони здоров’я України. За погодженням з Міністерством охорони здоров’я України вантаж 

безкоштовно розподілявся між медичними закладами та керівництвом 19 областей України. Завдяки проєкту 287 

українських лікарень оперативно отримали якісне, дороге медичне обладнання для діагностики захворювань, а 

також інструменти для захисту лікарів.

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

500 000

«Дбаємо про захист» 

Із початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні Група Нафтогаз вирішила реалізувати 

масштабний проєкт «Дбаємо про захист», щоб долучитися до загальнодержавної боротьби з 

пандемією COVID-19. Компанія надала допомогу медичним установам із низьким рівнем 

фінансуванням і населенню регіонів, де компанія здійснює свою економічну діяльність.

Ізоляційних 
халатів

589 287млн грн лікарень

50
Мобільних 
цифрових 
рентгенапаратів 700 Моніторів 

пацієнта 50 
Портативних 
ультразвукових 
апаратів

1

Джерело: Група Нафтогаз

Благодійний проєкт: «Дбаємо про захист» 2020 (1/4)



45

«Благодійна допомога громадам»

У рамках проєкту «Дбаємо про захист» компанія надала благодійну 

допомогу громадам. Це найбільша ініціатива в Україні з точки зору 

охоплення громад.

Команда проєкту мала на меті забезпечити всі громади, в яких 

працює Група Нафтогаз, включаючи місцеві клініки та базові районні 

медичні установи, засобами для запобігання розповсюдженню 

інфекції.

Реалізація цього проєкту передбачала подолання таких проблем і 

ризиків, як дефіцит ресурсів, широта географії та небезпека 

пересування країною в період активного розповсюдження інфекції, а 

також порушення строків постачання країною через кризу.

В результаті ініціативи 236 громад в 11 областях України, 60 

центральних районних і міських лікарень і районних центрів 

первинної медико-санітарної допомоги, що обслуговують місцеве 

населення у виробничих зонах Групи Нафтогаз, було забезпечено 

необхідними захисними засобами, антисептичними й електронними 

інфрачервоними термометрами.

Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Благодійний проєкт: «Дбаємо про захист» 2020 (2/4)

11 236 Областей Громад

45

2

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти Групи Нафтогаз

Благодійний проєкт: «Дбаємо про захист» 2020 (3/4)

«Безпечне зовнішнє незалежне оцінювання»

Ніхто не міг передбачити, що COVID-19 змінить спосіб проведення 

іспитів у середній школі в Україні. Єдиний вступний іспит; зовнішнє 

незалежне оцінювання, є головним інструментом забезпечення 

прозорості та доброчесності під час визначення результатів навчання та 

забезпечення прийому до вищих навчальних закладів.

Співпрацюючи з Міністерством освіти і науки України, Фондом ЮНІСЕФ в 

Україні та посольством Швейцарії в Україні, Компанія забезпечила 

найбезпечніші умови для складання іспитів. Група Нафтогаз 

профінансувала придбання 3,2 мільйона медичних масок, понад 20 000 

літрів антисептиків та 1 200 ізоляційних халатів для всіх регіонів України. 

Це означало, що Компанія змогла повністю забезпечити 24 обласні та 

київські управління освіти і науки засобами захисту та життєво

важливими дезінфікувальними засобами, щоб забезпечити безпечну 

вступну кампанію, згідно з усіма рекомендаціями Міністерства охорони 

здоров’я України.

2

3,2
млн     

масок 20 тис. літрів 

антисептика 1 200
ізоляційних 

халатів

2

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти Група Нафтогазу

Благодійний проєкт: «Дбаємо про захист» 2020 (4/4)

Благодійна 

допомога у 

боротьбі з 

COVID-19 у 2020 

році

653
млн грн

Боротьба з пандемією: проєкт «Дбаємо про захист»

тис. грн «Мрія»

«Благодійна 

допомога 

громадам»

«Безпечне 

ЗНО»

«Сучасна 

лікарня 

громаді»

«Ремонт 

апаратів 

ШВЛ»

«Підтримка 

лікарень»

Чернівецька 93 461 1 699 650 - - -

Львівська 61 148 8 188 1 420 599 639 -

Полтавська 60 630 7 070 638 1 120 - -

Харківська 59 503 7 980 1 288 1 001 53 -

Івано-Франківська 57 774 631 700 - 280 -

Тернопільська 47 931 1 458 375 - - -

Рівненська 38 089 1 458 480 - 188 -

Волинська 36 191 135 398 - 105 -

Закарпатська 33 819 301 596 - 56 -

Одеська 17 684 - 818 - 956 -

Дніпропетровська 17 122 1 861 1 587 - - -

Чернігівська 14 440 - 306 - - -

Донецька 14 392 302 538 - 105 -

Київська 11 866 - 1 819 - 773 7 056

Миколаївська 11 207 - 355 - - -

Сумська 9 272 220 338 - - -

Луганська 3 918 1 356 211 - - -

Херсонська 184 - 340 - 54 -

Запорізька - - 805 - 413 -

Вінницька - - 548 - - -

Житомирська - - 428 - - -

Хмельницька - - 412 - 327 -

Кіровоградська - - 289 - 179 -

Черкаська - - 181 - 113 2 436

Разом 588 631 32 658 15 518 2 719 4 239 9 492

20 40 60 80 100 120

тис. грн

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти Група Нафтогазу

Благодійний проєкт: «Дбаємо про захист» 2021

Благодійна допомога у 

боротьбі з COVID-19 у 

2021 році 300
млн грн

Боротьба з пандемією: проєкт «Дбаємо про захист»  2021

тис. грн «Мрія» «Благодійна допомога громадам»

Чернівецька 11 083 4 750

Львівська 11 083 4 750

Полтавська 74 418 31 893

Харківська 74 683 32 007

Івано-Франківська 11 083 4 750

Дніпропетровська 8 298 3 556

Сумська 8 269 3 544

Закарпатська 11 083 4 750

Разом 210 000 90 000

 0
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60 000
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100 000

120 000

Чернівецька Львівська Полтавська Харківська Івано-Франківська Дніпропетровська Сумська Закарпатська

тис. грн

Джерело: Група Нафтогаз
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Соціальні проєкти приватних компаній

ДТЕК Нафтогаз: Обрані проєкти

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України

ДТЕК Нафтогаз є надійним партнером громад на територіях 
своєї діяльності: Мачухівська та Великосороченська громади 

Полтавської області

За період 2015 – 2020 років ДТЕК Нафтогаз профінансував соціальні проєкти на 

загальну суму 56,5 млн грн у Полтавській області.

Щороку спільно з органами місцевого самоврядування ДТЕК Нафтогаз 

затверджує стратегічні плани соціального партнерства. Співпраця відбувається у 

трьох основних напрямках:  

• Розвиток соціально значимої інфраструктури

• Енергоефективність в сфері комунальних послуг

• Охорона здоров’я

Важливим аспектом роботи компанії є підтримка якості доріг і належних умов 

надання соціальних послуг. За період 2015 – 2020 років ДТЕК Нафтогаз 

профінансував відновлення дорожнього покриття на суму 16,8 млн грн і провів 

ремонти освітніх закладів Полтавської області на суму 7 млн грн.

За 6 років співпраці в рамках соціального партнерства було передано на баланс 

сільських рад 9 одиниць техніки – це трактори, сміттєзбиральні автомобілі, 

самоскид, асенізаційні та санітарні машини. Загальна вартість устаткування, яке 

закуплено компанією в комунальну власність, складає 6,3 млн грн. Реалізація 

цих проєктів дала змогу створити нові робочі місця та діючі комунальні 

підприємства на територіях Мачухівської та Великосороченської ОТГ 

(Полтавська область). Тепер місцеві жителі можуть користуватися послугами 

спеціальної техніки, яка працює на благо громади.

ДТЕК Нафтогаз також виділив 12 млн грн на реконструкцію п’яти закладів 

охорони здоров’я та придбання сучасного медичного обладнання для лікарень 

Полтавської області.

Соціальні проєкти ДТЕК Нафтогаз 

2015 – 2020

56,5 млн 

грн
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Підтримка місцевих громад протягом останніх 27 років 

та сприяння сталому розвитку регіону

• У 2019 Полтавська газонафтова компанія (далі ПГНК) надала   

800 тис. грн на проведення ремонту спортивної зали 

Соколовобалківської школи, утеплення дитячого садочка у 

Соколовій Балці й оновлення дошкільних навчальних закладів 

Нехворощанської ОТГ

• У рамках проєкту компанії щодо реконструкції та покращення 

транспортної інфраструктури у Новосанжарському районі, ПГНК 

надала 600 тис. грн благодійної допомоги для реконструкції 

мережі вуличного освітлення та ремонту ділянки дороги в селі 

Соколова Балка Нехворощанської ОТГ, а також встановлення 

автобусних зупинок для безпечної посадки у шкільні автобуси 

учнів Андріївського ліцею та Нехворощанської школи. Також 

компанія надала благодійну допомогу у вигляді оренди 

мікроавтобуса для перевезення учнів

• У рамках співпраці ПГНК з місцевою громадою, науковими та 

державними установами, компанія ініціювала створення об’єкта 

природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника 

місцевого значення «Світлівщина»

• Протягом 2020 року компанія надала 4,7 млн грн на боротьбу з 

пандемією всією території України. Зокрема, до КНП «Міська 

клінічна багатопрофільна лікарня №17» – 1,56 млн грн, ДУ 

«Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» – 390 тис.

грн, Олександрівська лікарня – 1,95 млн грн. Додаткові 800 тис. 

грн було розподілено між кількома лікарнями Полтавської області

Соціальні проєкти приватних компаній

Полтавська газонафтова компанія: Обрані проєкти

Соціальні проєкти ПГНК

2015 – 2020

23,6 млн 

грн

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України
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Група відіграє важливу роль у розвитку місцевих громад 

у Харківській та Полтавській областях

• проєкти з енергоефективності (Полтавська область)

Представництво «Регал Петролуем Корпорейшн Лімітед» (частина 

Smart Energy) впродовж п’яти років бере участь у співфінанcуванні

проєктів з енергоефективності Лохвицької лікарні. З 2016 по 2020 

рік компанія виділила більше 1 млн грн. В рамках проєкту були 

встановлені сонячні батареї на даху лікарні для підігріву води, 

замінили дерев’яні вікна на металопластикові, встановили 

додаткові сонячні панелі для виробництва електроенергії тощо

• Ремонт системи опалення в школі (Харківська область)

У 2020 році компанія «Пром-енерго продукт» (частина Smart

Energy) виділила 110 тис. грн Тернівському НВК на 

співфінансування проєкту «Тепла будівля – запорука здоров'я 

дітей», що дало змогу завершити ремонт системи опалення в 

буднику школи. Відтепер діти навчаються у більш комфортних 

умовах

• Ремонт водогону (Полтавська область)

У селі Яхники Лохвицького району Представництво «Регал

Петролеум Корпорейшн Лімітед» спільно з сільською радою 

впродовж 2017 – 2018 рр. вирішили нагальну для місцевої громади 

проблему водопостачання до віддалених вулиць. На ці потреби 

було виділено 280 тис. грн, а також певну частину труб для 

водогону. Крім цього, компанія передала на баланс громади 

пробурену нею артезіанську свердловину, з якої саме й 

постачається вода

Соціальні проєкти приватних компаній

Smart Energy: Обрані проєкти

Соціальні проєкти Smart Energy

2015 – 2020

20,4 млн 

грн

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України
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Сприяння соціально-економічному зростанню регіонів 

і співпраця з місцевими громадами

Компанія обирає оптимальні способи та форми надання підтримки 

регіонам, враховуючи їхню специфіку та потреби конкретних 

територіальних громад

Так, в рамках укладеної Гео Альянсом угоди про участь у комплексному 

соціально-економічному розвитку Лохвицького регіону, Лохвицька 

центральна районна лікарня отримала 75 сучасних медичних 

функціональних ліжок, укомплектованих матрацами та боковими 

огородженнями. Також було закуплено 75 мобільних приліжкових

тумбочок, які можна використовувати як надліжковий столик. Крім того, 

завдяки компанії Лохвицька ЦРЛ тепер має два нових візки для 

перевезення пацієнтів та десять опорних підвісних тримачів зі 

струбциною. На придбання зазначеного обладнання було витрачено 

1,9 млн грн

У невеликому селі Зелений Кут Миргородського району за кошти компанії 

було зроблено заміну системи опалення та капітальний ремонт 

приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Тепер місцеві мешканці 

мають змогу отримувати медичну допомогу в сучасних, комфортних 

умовах. Крім того, Гео Альянс взяв участь у співфінансуванні придбання 

комп’ютерного томографа та цифрового флюорографічного апарату для 

Миргородської районної лікарні. На ці проєкти групою було витрачено 

0,9 млн грн

Важливим соціальним проєктом Гео Альянсу став капітальний ремонт 

покрівлі Лохвицької гімназії №1. Впродовж 2016 – 2017 рр. компанія 

повністю профінансувала його у сумі 3,4 млн грн. Покрівлю було 

відновлено до початку нового навчального 2017-го року

Соціальні проєкти приватних компаній

Гео Альянс: Обрані проєкти

Соціальні проєкти Гео Альянс

2015 – 2020

32,2 млн 

грн

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України
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Інвестиції в проєкти КСВ на території своєї діяльності

• Фінансова допомога на ремонт танцювальної зали Борівського 

будинку юнацької та дитячої творчості смт Борова Харківської 
області загальною вартістю 100 тис. грн

• Заміна вікон у дитячому садрчку в селі Чернещина (Харківська 
область) загальною вартістю 62,5 тис. грн

• Пожертва у розмірі 1 млн грн благодійному фонду «Мирний 
Дім» (місто Харків), який надає матеріальну допомогу 

військовослужбовцям, що брали участь у бойових діях на сході 

України та родинам поранених і загиблих військовослужбовців

Соціальні проєкти приватних компаній

Куб-Газ: Обрані проєкти

Соціальні проєкти Куб-Газ

2015 – 2020

1,5 млн 

грн

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України
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Бурісма дотримується найвищих стандартів КСВ, 
підтримуючи місцеві ініціативи та вирішуючи соціальні 

проблеми

• Забезпечення паливом, моторними мастилами, транспортними 

засобами, автозапчастинами, продуктами харчування тощо 
батальйону поліції спеціального призначення «Полтава», що 

служить у зоні бойових дій на сході України

• Організація найбільшого фестивалю дитячого мистецтва в 

Україні – Чорноморських ігор, який традиційно проводять у 

Скадовську. У 2019 році було зареєстровано рекордну кількість 
учасників, 46 з яких отримали змогу виступити у пів фіналі

• Придбання сучасного офісного обладнання та шкільних 
наборів для першокласників Олексіївської середньої школи 

(Харківська область)

• Будівництво дитячого майданчика у селі Водяне 

Краснокутського району (Харківська область)

Соціальні проєкти приватних компаній

Бурісма: Обрані проєкти

Джерело: Сайт компанії Бурісма

Соціальні проєкти Бурісма

2015 – 2020

26,8 млн 

грн



Дорожня 

карта Звіту
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Дорожня карта Звіту

• Економіка врівноважується щороку після введення шоку. Відповідно потенційний часовий лаг механізму досягнення рівноваги проігнорований
• Припускається, що поточна економіка перебуває в стані довгострокової рівноваги згідно з найбільш актуальними даними Держстат, за 2018 р.

• Ефекти областей розраховані за МРСП для всієї економіки, оскільки таблиці "витрати-випуск" для областей не складаються Держстатом
• Звіт базувався тільки на припущеннях Нафтогазу щодо Сценарію розвитку та Консервативного сценарію
• Структура витрат за КВЕД-2010, як основа для розрахунку OPEX та CAPEX, визначається на основі даних УГВ за Базисний рік

• Ставки ренти вважаються незмінними протягом 2021-2030 рр. за законодавством, чинним станом на Базисний рік

Макроекономічне моделювання довгострокової рівноваги, засноване на моделі 

"витрати-випуск" Леонтьєва, реалізоване шляхом побудови матриці рахунків 

для аналізу соціальних процесів (МРСП)

• Україна в цілому

• Окремо Харківська, Одеська, 

Полтавська, Львівська, Івано-

Франківська, Чернівецька та 

Закарпатська області

Проєкти, ініційовані Нафтогазом та приватними видобувними компаніями, що 

за їхньої реалізації приведуть до успішного заміщення імпорту природного газу 

до 2030 р.

Оцінити потенційні економічні та 

соціальні ефекти Сценарію 

розвитку у секторі видобування 

природного газу

Мета Географія Очікувані результати

Методологія База Аналізу

Обмеження

Джерело: (1) Дані Нафтогазу та Асоціації газовидобувних компаній України

Базова рівновага

Нова рівновага

Вхідні дані 

Сценарію

Загальні 

ефекти

=

Прямі

+

Непрямі

+

Опосередковані

ефекти
Врівноваження

• Створення робочих місць, зростання випуску та ВВП, а також доходів 

держави від нафтогазового сектора

• Непрямі та опосередковані ефекти, що поширюються на економіку України

• Збільшення відрахувань на соціальний розвиток і переваги для місцевих 

громад 

Примітка:   *Макроекономічний шок – стан економіки після виходу із рівноваги в результаті введення 

вхідних даних сценарію і до відновлення до нової рівноваги

64% 62% 62% 61% 61% 62% 65% 71% 77% 92% 100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Імпорт Власний видобуток

~ 30 млрд м3 / рік усього

Споживання товарного газу за джерелами, млрд м3, 

Прогноз на основі Сценарію розвитку

Макроекономічний шок*
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Прикладний аналіз загальної рівноваги 

Ми провели Прикладний аналіз загальної рівноваги на основі моделей, 

що відображають спрощену версію української економічної системи у 

Базисному році, – щодо якого Держстатом сформована найбільш 

актуальна таблиця «Витрати-випуск» в основних цінах. Аналіз

виконували через такі кроки:

1) Прикладне моделювання всіх взаємозв’язків між інституціональними 

секторами економіки: виробничими галузями, кінцевими 

споживачами, державним та зовнішнім сектором (зарубіжні країни). 

Дані моделі в основному ґрунтуються на інструментарії «витрати –

випуск», розробленій Леонтьєвим (1966). Основні припущення:

a. Пропозиція праці та капіталу є одинично еластичною до попиту: 

збільшення попиту на 1% означає збільшення пропозиції на 1%

b. Наявний внутрішній капітал є фіксованим, а додатковий капітал 

формується за рахунок зовнішнього фінансування, що впливає на 

«експортно-імпортний баланс»

c. Споживчі переваги відповідають рівню 2018 року та вважаються 

незмінними

d. Додана вартість, необхідна для виробництва 1 одиниці продукції, 

є фіксованою щодо випуску. Це фактично означає, що всі 

підприємства в економіці мають лише змінні витрати

e. Податкові ставки відповідають ефективному стану на 2018 р.

f. Державне споживання та експорт, зафіксовані на рівні 2018 р.

2) Збір емпіричних даних по Україні, у тому числі:

a. Найбільш актуальна таблиця «Витрати-випуск» в основних цінах 

(2018)

b. Бюджет України (2018)

c. Дані національних рахунків (Держстат, 2018)

Методологія (1/4)

3) Формування Матриці рахунків для аналізу соціальних процесів 

(МРСП), яка включає такі рахунки: 42 галузі за класифікацією KВЕД 

згідно з даними Держстату, товари кінцевого споживання, фактор 

продуктивності праці, фактор продуктивності капіталу, споживачі, 

рахунок капіталу, уряд та зовнішній сектор. МРСП має однаковий набір 

рядків і стовпців для рахунків, зазначених вище

4) Калібрування параметрів моделей так, щоб вони відтворювали 

українську МРСП за 2018 р.

5) Накладення додаткових вхідних параметрів проєктів на відкалібровані 

параметри та перерахунок для нової рівноваги цін і випуску. Введення 

макроекономічних шоків передбачає таке:

a. Застосування нової структури операційних витрат в нафтогазовій 

галузі через включення додаткових операційних витрат, необхідних 

для підтримки Сценарію розвитку

b. Застосування додаткових витрат на оплату праці та EBITDA, 

прогнозованої в Сценарії розвитку. Перекалібрування до нової 

структури доданої вартості у нафтогазовій галузі через включення 

додаткових витрат на оплату праці та очікуваної прибутковості 

Сценарію розвитку

c. Застосування додаткових капітальних витрат (як порівняти з рівнем 

2018 р.)

d. Застосування нової структури «імпорт/внутрішнє виробництво» до 

попиту на продукцію нафтогазового сектора. Це виконується для 

врахування більшого попиту на природний газ внутрішнього 

виробництва та його заміщення імпортованої продукції

6) Алгоритм, наведений вище, виконується для кожного прогнозного року 

окремо (2021-2030) з припущенням, що довгострокова рівновага 

досягається миттєво після макроекономічного шоку, описаного у п. 5

7) Порівняння макроекономічних показників (ВВП, зайнятість, внутрішнє 

виробництво, доходи держави) у базовому та прогнозному сценаріях
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Методологія (2/4)

Прямий, непрямий та опосередкований ефекти представлені у розрізі 4 

ключових метрик:

1) ВВП: загальна вартість товарів і послуг, вироблених у межах країни, 

не враховуючи проміжне споживання

2) Внутрішній випуск: загальна вартість товарів та послуг, вироблених 

у межах країни. Сюди також входить проміжне споживання

3) Зайнятість: вимірюється кількістю працівників і включає всі типи 

робочих місць, а саме наймані працівники та індивідуальні 

підприємці в Україні

4) Доходи держави: фіскальний ефект ренти, дивідендів державних 

компаній, податку на прибуток підприємств, податків на продукцію 

(ПДВ та акцизів), податку на доходи фізичних осіб та внесків на 

соціальне страхування

Ефекти та ключові метрики 

Були розраховані такі типи ефектів:

1) Прямі ефекти – це результати витрат на Сценарій розвитку 

(операційні та капітальні витрати), які виявляються у відповідних 

змінах вітчизняного видобутку природного газу, а отже і у виручці 

нафтогазової галузі

2) Непрямі ефекти – це зміна господарської діяльності постачальників 

нафтогазового сектора та їхніх постачальників, а також зовнішній 

ефект в асоційованих компаніях угору по ланцюжку створення 

вартості

3) Опосередковані ефекти, що стосуються зміни ділової активності у 

всіх інших галузях в результаті а) зміни витрат домогосподарств з 

їхніх доходів від факторів виробництва «Праця» та «Капітал» та б) 

збільшення державних витрат в результаті зміни доходу держави

Джерело: дані Група Нафтогазу

Вхідні дані для розрахунку грошового потоку типового родовища

Од. вим. Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р19 Р20

Виручка млн грн - 109 212 193 174 157 133 124 118 110 107 104 102 101 99 98 97 96 95 94

Товарний 

видобуток 

природного 

газу

млн м3 - 16,2 30,1 26,0 22,7 20,1 16,4 14,7 13,3 12,1 11,1 10,3 9,5 8,9 8,3 7,8 7,3 6,9 6,6 6,2

Операційні 

витрати млн грн 785 11,1 10,1 9,5 8,8 7,4 6,8 6,4 6,1 6,4 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5

Капітальні 

витрати млн грн 595 760 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Для розрахунку довготермінових ефектів від 1 грн інвестицій у видобування природного газу проводився аналіз інвестиційних мультиплікаторів, 

який припускає здійснення інвестицій в розробку типової газової свердловини з первинними CAPEX протягом перших двох років та зниженням 

дебіту природного газу протягом 20 р. експлуатації, на основі даних Нафтогазу. Наведені на ст.3  мультиплікатори обчислюються кумулятивно. 
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Прямий ефект кожного проєкту на місцевих жителів

Ми припускаємо, що всі громадяни України та іноземні громадяни можуть 

користуватися соціальними та інфраструктурними проєктами (наприклад, 

користуючись державними дорогами, лікарнями та школами, які були 

заасфальтовані чи відремонтовані Групою Нафтогаз). У цьому Звіті ми 

розрахували величину прямого ефекту (на місцевих жителів, які з високим рівнем 

вірогідності отримають вигоди від реалізованих проєктів). Інвестиції, які будуть 

розподілені на період 2021 – 2030 років, є джерелами прямого ефекту. Інвестиції 

у соціальні проєкти впливатимуть на громади протягом довшого періоду, ніж 

строк дії Сценарію розвитку (10 років). У цьому Звіті прогнозовані цифри 

охоплюють цей довгостроковий ефект

Щоб усунути ризик дублювання підрахунку відповідних місцевих жителів, на яких 

впливають соціальні проєкти, було розраховано кількість випадків отримання 

вигоди (КВ)

Прогнозна КВ, коли місцеві жителі отримають вигоди від соціальних та 

інфраструктурних проєктів, була оцінена на основі аналізу історичного ефекту 

Групи Нафтогаз (2015 – 2020) в результаті реалізації ідентичних проєктів

Прогноз щодо КВ

КВ = МДОФ× К, де

К – коефіцієнт, який описує, скільки осіб отримає вигоду від інвестиції на суму    

1 грн (розраховано на основі раніше завершених проєктів), тобто К = КВ
отримання вигоди від проєкту / інвестиції в проєкт (грн)

Кількість історичних випадків отримання вигоди була розрахована для кожної 

групи проєктів та для кожної області окремо

Методологія (3/4)

Бюджет соціальних та інфраструктурних проєктів

Соціальні та благодійні інвестиції на 2021 рік були оцінені на основі бюджету 

витрат Групи Нафтогаз на соціальну сферу

Річні бюджети на соціальні витрати на 2022 – 2030 рр. були прогнозовані за 

формулою максимально допустимого обсягу фінансування (далі – МДОФ). 

Бюджети залежать від підвищення продуктивності свердловин

МДОФ для соціальних та інфраструктурних проєктів було розраховано за 

формулою:

МДОФ = ПЗВ × Р × Ц × К, де

ПЗВ - прогнозоване абсолютне збільшення показника валового видобутку 

свердловин за період

Р – кількість періодів

Ц – ціна продажу природного газу, нафти, газового конденсату на дату 

ухвалення рішення без урахування виплат ренти

К – коефіцієнт фінансування, який дорівнює 0,5%

Було зроблено припущення, що інвестори, які реалізують Сценарій розвитку, 

будуть дотримуватися тих самих принципів

Річне фінансування було розподілене на конкретні проєкти (відповідно до цілей 

ООН у сфері сталого розвитку) згідно з прогнозами керівництва:

• «Міцне здоров’я та благополуччя» (ціль №3) – 30% від загального обсягу 

фінансування

• «Якісна освіта» (ціль №4) – 30% від загального обсягу фінансування

• «Сталий розвиток міст та спільнот» (ціль №11) – 40% від загального обсягу 

фінансування
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Прогноз щодо КВ за проєктами «Сталий розвиток міст та спільнот» 

КВ = П ×В × Р, де

P – кількість місцевих жителів у місті, в якому було реалізовано проєкт

В – відсоток жителів, які користуються побудованими чи реконструйованими 

громадськими об'єктами (щорічно):

Методологія (4/4)

Тип об’єкта В

Стратегічний 100%

Великого значення 70%

Середнього значення 50%

Низького значення 10%

Р – кількість років амортизації капіталовкладення

Прогноз щодо КВ за проєктами «Якісна освіта»

КВ = (С+ В) × Р, де

С – поточна кількість учнів

В – кількість вчителів

Р – кількість років амортизації капіталовкладення

Прогноз щодо КВ за проєктами «Міцне здоров’я та благополуччя»

КВ = Л ×П × К × Р, де

Л – кількість лікарняних ліжок у лікарнях, які отримали вигоду від проєктів

П – максимальний оборот лікарняного ліжка (кількість пацієнтів на рік), показник 

є різним для кожного медичного відділення

К – коефіцієнт вільних місць

Р – кількість років амортизації капіталовкладення

Через недостатність даних, КВ для лікарень, розташованих у малих містах, та 

фельдшерсько-акушерських пунктів була оцінена за такою формулою:

КВ = І × Н × Р, де

І – історична кількість візитів (для фельдшерсько-акушерських пунктів) або 

кількість госпіталізованих осіб (для лікарень) в області, поділена на кількість 

населення

Н – кількість місцевих жителів у місті, в якому був реалізований проєкт

Р – кількість років амортизації капіталовкладення

Якщо даних не було, то була використана формула, яка застосовувалася для 

проєктів «Сталий розвиток міст та спільнот» 
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Глосарій (1/2)

‘000 Тисячі

CAPEX Капітальні витрати

COVID-19 Коронавірус-2019

OPEX Операційні витрати

АГКУ Асоціація газовидобувних компаній України

Базисний рік 2018

Консервативний 

сценарій

Операційний сценарій для нафтогазового сектора на 2021-2030 

рр., виходячи з припущення, що Сценарій розвитку не 

реалізовано

«Безпечне ЗНО» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

«Безпечне село» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

«Благодійна допомога 

громадам»
проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

ВВП Валовий внутрішній продукт

Випадки отримання 

вигоди

Прямий вплив реалізованих соціальних та інфраструктурних 

проєктів на місцеве населення; розраховують як кількість разів, 

що місцеві жителі зможуть відчути на себе ефект від проєкту за 

період часу 

Випуск

Загальний обсяг продукції, що є результатом виробничої 

діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді; включає 

проміжне та кінцеве споживання 

Внутрішній випуск Випуск компаній-резидентів  

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я

грн Українська гривня

Дата аналізу
31 грудня 2020 року. Дані за період до Дати аналізу вважають 

історичними, а дані за період після Дати аналізу – прогнозними

Дебіт
Об’єм природного газу, що надходить на поверхню за одиницю 

часу із свердловини

Додана вартість (ДВ)

Додана вартість – це комплексний фактор виробництва, що 

генерується факторами виробництва праця та капітал, і який, у 

свою чергу, поєднується у фіксованих пропорціях з 

матеріальними витратами для створення випуску 

«Допомога армії» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

Держстат Державна служба статистики України

Зовнішнє незалежне 

оцінювання
Вступний іспит до вищих начальних закладів України

Зовнішній ефект
Економічна подія в одному контексті, яка відбувається через 

щось інше у ймовірно не пов'язаному з ним контексті

Інші області Українські області, інші, ніж Фокусні області

Карпати Українські Карпати

КВ Кількість випадків отримання вигоди

Компанія Група Нафтогаз України

КСВ Корпоративна соціальна відповідальність

м3 Кубічні метри

МДОФ Максимально допустимий обсяг фінансування

млн Мільйон

млрд Мільярд

«Мрія» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

МРСП Матриця рахунків для аналізу соціальних процесів

Нафтогаз Група Нафтогаз

Нафтогазова галузь, 

Нафтогазовий сектор

Галузь видобування природного газу та нафти, прийнята як 

B06 за КВЕД

Непрямий ефект

Зміна у діяльності постачальників нафто- і газовидобувних 

компаній та зовнішній ефект для асоційованих підприємств 

угору по ланці створення вартості

«Нове село» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

Область Адміністративно-територіальна одиниця України

Операція об'єднаних сил

Комплекс воєнних і спеціальних організаційно-правових заходів 

українських силових структур, спрямований на протидію 

діяльності незаконних російських та проросійських збройних 

формувань у війні на сході України

Опосередкований ефект

Зміна у діяльності в усіх галузях, за виключенням Група 

Нафтогазової галузі та її постачальників, в результаті 

збільшення споживання населенням за рахунок трудових 

доходів і доходів від капіталу

ПДВ Податок на додану вартість
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Глосарій (2/2)

ПДФО Податок на доходи фізичних осіб

пмр Порівняно з минулим роком

Полтавагазвидобування Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»

ППП Податок на прибуток підприємств

Природний газ родовищ 

нестандартного типу

Природний газ, отриманий із джерел видобутку, які, як 

правило, вважаються новими стосовно тих, що застосовуються 

традиційно (включаючи природний газ із щільних порід)

Природний газ родовищ 

із традиційними 

покладами

Природний газ, що походить із джерел видобутку, які 

вважаються стандартними, із традиційними методами буріння

Прямий ефект
Витрати у межах Сценарію розвитку (OPEX, CAPEX, відповідні 

зміни видобутку природного газу)

РВО Розрахунковий видобувний обсяг ресурсу

«Ремонт ШВЛ» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

Святогірське родовище Українське родовище природного газу

Сценарій розвитку

Комплекс ініціатив у нафтогазовому секторі, розроблених 

Нафтогазом і приватними компаніями, спрямованих на 

поступову заміну імпортованого газу у період 2021-2030 рр. і 

досягнення енергетичної незалежності до 2030 р.

«Сучасна лікарня» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

«Територія розвитку» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

тис. Тисяча

Укргазвидобування, УГВ Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»

УРП Угода про розподіл продукції

Фокусні області

Одеська область, Полтавська область, Львівська область, 

Івано-Франківська область, Чернівецька область, Закарпатська 

область, Харківська область

ЦРЛ Центральна Районна Лікарня

Чисті ефекти

Ефекти від проєктів розробки нових родовищ природного газу 

в Україні в 2021-2030 р., що визначають як різниця між 

ефектами Сценарію розвитку та Консервативного сценарію 

Шебелинка Українське газоконденсатне родовище

«Школа майбутнього» проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

«Щасливе дитинство проєкт, що реалізує Група Нафтогаз

ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй

Юзівське родовище Українське газове родовище
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Джерела інформації

Методологія

 Cardenete, M.A., A.I. Guerra and F. Sancho (2012), Applied General equilibrium: 

an Introduction, 2nd edition. London: Springer Texts in Business and Economics

Закони, постанови, нормативні документи та стандарти

 Податковий кодекс України

Інформація, що була надана Групою Нафтогаз

 Фінансові та операційні дані про історичну ефективність та прогнозні дані для 

Консервативного сценарію та Сценарію розвитку 

 Дані та методологія про існуючі та перспективні соціальні проєкти

 Інша інформація, коментарі та аналіз наданої інформації тощо

Інформація з публічних джерел

 База даних аналітичного департаменту Economist Intelligence Unit (EIU), 

(www.eiu.com)

 Державна служба статистики України (www.ukrstat.org)

 Верховна Рада України (www.iportal.rada.gov.ua) 

 Організація Об'єднаних Націй, Департамент з економічних та соціальних

питань (https://sdgs.un.org)

 Центр медичної статистика Міністерства охорони здоров'я України 

(http://medstat.gov.ua/eng/main.html)

 Державна інформаційна система освіти Міністерства освіти і науки України 

(https://mon.isuo.org/)

 Державна фіскальна служба України (http://www.sfs.gov.ua/) 

 Асоціація газовидобувних компаній України (https://agpu.org.ua/en/)

 проєкт «Рейтинг: Бізнес в офіційних цифрах» (https://rating.zone/)

Інформація з публічних джерел (продовження)

 Бурісма (https://burisma-group.com/) 

 Мінеральні ресурси України, 2020 (http://geoinf.kiev.ua/) 

http://www.eiu.com/
http://www.iportal.rada.gov.ua/
https://sdgs.un.org/
http://medstat.gov.ua/eng/main.html
https://mon.isuo.org/
http://www.sfs.gov.ua/
https://agpu.org.ua/en/
https://rating.zone/
https://burisma-group.com/
http://geoinf.kiev.ua/
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Обмеження Звіту

Відмова від відповідальності

Цю презентацію було підготовлено за ініціативи Групи Нафтогаз на 

основі різних джерел інформації, включаючи допомогу в розробці 

методології дослідження і проведенні аналізу компанією KPMG.

Презентація містить професійні судження учасників ринку й експертів 

щодо ефектів розвитку видобування природного газу на економіку 

України – 1) безумовно, різні фахівці, які використовують різні набори 

припущень та джерел даних, можуть прийти до різних результатів і 

прогнозів, включаючи результати, які можуть відрізнятися від 

представлених у цьому документі, 2) застосована методологія 

призначена для довгострокового прогнозування й оперує концепціями 

індустрії та національної економіки, а отже, спирається на низку 

апроксимацій та гіпотез, і, отже, має обмежену точність для 

прогнозування результатів конкретного проєкту або певного року. Жодна 

зі сторін, залучених до підготовки цієї презентації, не несе 

відповідальності за рішення, ухвалені третьою стороною – якщо будь-яка 

третя сторона вирішить покластися на цю презентацію або посилатися 

на неї, вона робить це, приймаючи свою відповідальність та свій ризик.


