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Рік старту масштабних, високотехнологічних та 
капіталомістких проєктів з розвідки газу на суходолі 
та шельфі Чорного моря. Початок освоєння нових 
нафтогазових площ – нова сторінка в історії 
вітчизняного видобутку, яка, без сумніву, забезпечить 
розвиток індустрії, залучення новітніх технологій 
та стане передумовою для збільшення видобутку 
природного газу в Україні.
 
Пріоритетними напрямами у перспективі    
найближчих десятиліть будуть глибоке буріння та 
розробка важкодоступних покладів вуглеводнів.            
Ці проєкти поки що малопопулярні в Україні, але 
широко застосовуються у провідних видобувних 
країнах. Бурити свердловини глибиною 10 000 м 
і більше – сьогодні це вже не мрія, а реальність. 
Звичайно, коштує це в рази дорожче, але «гра вартує 
свічок» і дебіти компенсують витрати.
 

Україна зараз робить лише перші кроки в освоєння 
нових горизонтів і глибин видобутку газу. Успіх 
залежатиме від вміння газовидобувних компаній 
шукати родовища, інтерпретувати геологічні дані, 
залучати міжнародний досвід в розробку надр та 
інтенсифікацію  видобутку. Але не менш важливим 
є роль держави у цьому процесі. Адже основою для 
інвестора залишається податкова привабливість 
в секторі, рівні правила гри, стабільність і 
передбачуваність, що дозволить планувати 
виробничу діяльність на кілька років вперед. 

Наведу лише кілька цифр. За три роки в Україні 
було закладено 273 свердловини з яких додатково         
видобуто 4.5 млрд м3 газу. Це стало можливим, в 
першу чергу,  завдяки впровадженню стимулюючої 
ренти для буріння нових газових свердловин. 
Очевидним є те, що впроваджуючи стимули, держава 
мотивує інвесторів активніше працювати. І тоді на 
позитивні результати не потрібно довго чекати.

Рік був важким для газовидобувного сектору                    
не лише в Україні, а й у світі. Пандемія COVID-19, 
глобальна економічна криза та рекордне падіння 
цін на вуглеводні призвели до того, що провідні                                                                                                              
міжнародні компанії зазнали багатомільярдних 
збитків, скасували заплановані інвестиції та 
заморозили перспективні нові проєкти, що 
відобразилося на обсягах видобування. 

Схожу ситуацію ми спостерігали і у вітчизняній 
газовидобувній індустрії. Усі без виключення 
підприємства скоротили свої інвестиційні проєкти 
та з великою обережністю дивилися на нові. 
Доводиться констатувати неприємний факт, але за 
підсумками року зафіксовано незначне зменшення 
газовидобутку. В той же час, варто відзначити, що 
незалежні газовидобувники кілька років поспіль 
нарощують обсяги видобування українського газу 
завдяки інвестиціям минулих років. 

Попри всі труднощі 2020-го, наприкінці року         
відбулася подія, яка сприятиме розвитку галузі.  
Йдеться про підписання семи угод про  розподіл  
продукції з вітчизняними інвесторами: видобувним 
активом Групи Нафтогаз, ДТЕК Нафтогаз, Geo 
Alliance Group та Західнадрасервіс. Ще одна УРП 
із американською компанією Aspect Energy була 
підписана на початку 2021 р. Загалом, усі інвестори                  
розроблятимуть масштабні нафтогазові ділянки 
загальною площею 11 000 км2 та інвестують в них 
щонайменше 11 млрд грн у наступні п’ять років.

З огляду на складну ситуацію в галузі, варто  згадати 
компромісне рішення Уряду щодо передачі права        
на розробку шельфу Чорного моря та Юзівської 
площі найбільшому державному підприємству 
– Групі Нафтогаз. У перспективі, до спільної                                    
роботи над цими проєктами можуть бути залучені 
міжнародні інвестори, які володіють відповідним 
досвідом та технологіями.

2021 is a year of extensive, high technological and 
capital-intensive gas exploration projects both 
onshore and at the Black Sea shelf. The beginning of 
the development of new oil and gas blocks is a new 
chapter in the history of domestic gas production, that 
undoubtedly will ensure industrial growth, engagement 
of new technologies and will become a prerequisite for 
enlargement of gas production in Ukraine.

Among the main priorities in the following decades 
are deep drilling and development of hard-to-find 
hydrocarbon deposits. These projects currently are 
wallflowers in Ukraine, but commonly used in leading 
gas producing countries all around the world. Drilling 
of wells deeper than 10 000 meters and more is no 
longer a dream, but a reality. Obviously, it’s much more 
expensive, but onion is worth peeling and upcoming 
debits offset the costs.

Now Ukraine takes the first steps in breaking new 
grounds and depths in gas production. Whole success 
will depend on producers’ proficiency and relevant 
experience to explore new fields, evaluate and interpret 
geological data, integrate international practices into 
development of subsoils and intensify the production. 
And Government should equally contribute to the 
process by providing investors of the sector with 
stimulating taxation, equal rules of game, stability and 
foreseeability, giving the possibility to plan production 
activities for several years ahead. 

I shall mention a few numbers. During the three years, 
Ukraine received 4.5 bcm from new drilled wells 
which amounts 273 pcs. This was made possible, first 
of all because of introduction of stimulating taxation 
for drilling of new gas wells. Clearly, that by granting 
stimulations, Government literally motivates investors to 
work more actively. Hence, it won’t have a great time for 
upcoming positive results.

This year was truly tough and unexpected for the gas 
production industry not only in Ukraine, but, indeed, for 
the rest of the world. COVID-19 pandemic, economic 
crisis and record drop in prices for hydrocarbons have 
caused leading international companies to bear billions 
of dollars of losses, canceled previously planned 
investments and freeze new promising projects, which 
have dramatically reflected on production volumes.

Domestic gas production has experienced a similar 
situation. Each market participant was forced to cut 
various investment projects and take a look on the 
new ones with a considerable caution. Unfortunately, 
we faced the unpleasant fact of a slight decrease 
in domestic gas production by the end of the year. 
However, it should be mentioned here that due to the 
investments of previous years, private producers have 
been increasing their gas production outputs for several 
years running.

Against the odds, the highlight of 2020 was signing of 
seven production sharing agreements with domestic 
flagship companies (Exploration and Production 
division of the Naftogaz Group, DTEK Oil&Gas, Geo 
Alliance Group and Zakhidnadraservis) at the end of 
the year and one more with American Aspect Energy                                             
at the beginning of 2021. Overall, Ukrainian                                                                                   
and foreign investors are going to develop large-scale 
oil and gas blocks with total area of 11 000 sq.km,  and 
will invest into them at least UAH 11 bln in the next                        
5 years.  

Under the rough conditions in domestic and global 
gas production, I should mention the compromise 
decision of the Government to transfer the right to 
develop offshore of the Black Sea and Yuzivska block 
to the largest state company – Naftogaz Group. 
International investors who has relevant experience                                                                    
and appropriate technologies can join such ambitious 
and capital-intensive projects in the future.

Daniel Maydanik
Honorary President

Artem Petrenko
Executive director

ENEN
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Асоціація газовидобувних компаній 
України

Association of Gas Producers 
of Ukraine 

ENUA

Налагодити ефективний діалог між бізнесом та 
владою.

Establish effective dialogue between business and 
Government.

Підвищити інвестиційну привабливість 
газовидобувної галузі.

Improve investment attractiveness of the natural gas 
producing industry. 

Створити конкурентний енергетичний ринок в 
Україні.

Create a competitive energy market in Ukraine.

Імплементувати прогресивні норми регулювання 
ринку енергетичних ресурсів.

Fulfil progressive energy resources market regulations.

Впровадити найкращі технології у розвідку та 
видобуток вуглеводнів.

Apply the best expertise and technologies in the 
exploration and production of hydrocarbons.

Побудувати соціальне партнерство із регіонами 
газовидобутку.

Build social partnership with the natural gas 
production regions.
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найбільше об’єднання вітчизняних газовидобувних 
підприємств державної та приватної форми власності. 
До складу Асоціації входять: Укргазвидобування                                                                                              
(Група Нафтогаз), ДТЕК Нафтогаз, Burisma Group, 
Укрнафтобуріння, група компаній Smart Energy, Полтавська 
газонафтова компанія, Geo Alliance Group та КУБ-ГАЗ.

is the largest union of the state and private gas producing 
companies. Among the Association’s members are presented: 
Ukrgasvydobuvannya (Naftogaz Group), DTEK Oil&Gas, 
Burisma Group, Ukrnaftoburinnya, Smart Energy, Poltava 
Petroleum  Company, Geo Alliance Group and KUB-Gas.

92 26 5

6

У 2020 році Україна 
видобула 20.2 млрд м3 
газу, що на 2% менше, 
ніж роком раніше.

Спільно компанії Асоціації

Наша місія Our mission

In 2020, Ukraine 
produced 20.2 bcm, 
which is 2% less than in 
the previous year.

Association member companies

ENUA

Третій рік поспіль незалежні компанії нарощують обсяги 
видобутку українського газу. Так, у 2020 році приріст 
склав 6% порівняно із попереднім роком. Таких результатів 
вдалося досягти, в першу чергу, завдяки інвестиціям 
минулих років в буріння нових газових свердловин.

Враховуючи негативний тренд із продовженням пандемії 
COVID-19 у 2021 році, не варто очікувати на швидке 
відновлення індустрії. Прогнози щодо підвищення 
ділової активності в другому півріччі не гарантуватимуть 
збільшення показників видобування.

For the third year running private companies increase gas 
production in Ukraine. Hence, 2020 has shown a 6% increase 
compare to the last year. Such an outcome was achieved 
primarily by the previous investments in the drilling of new gas 
wells.

Bearing in mind the negative trend caused by prolongation 
of COVID-19 pandemic in 2021, the industry can’t expect 
a prompt recovery. Forecasts regarding raise in business 
activity during the second half of the year won’t guarantee an             
increase in gas production. 
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видобувають
produce

відсотки 
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percent
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Динаміка видобутку газу 
в Україні
млрд м3

Видобуток газу компаніями 
Асоціації у 2020 році 
млн м3

/ Natural gas production in Ukraine 
bcm

/ By the companies of the Association in 2020
mcm

Джерело: АГКУ, ОГТСУ

/ Source: AGPU, GTSOU
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273 свердловини 
закладено в 
2018-2020 рр. завдяки 
стимулюючому 
оподаткуванню.

Рекордно низькі 
ціни на вуглеводні 
суттєво знизили попит 
на буріння нових 
свердловин.

273 new gas wells
started drilling
during 2018-2020
as a result of introduced 
stimulating taxation.

Record low prices for 
hydrocarbons have 
significantly reduced 
demand on drilling
of new wells.

EN ENUA UA

The overall share of produced gas in the total output 
is growing each year: from 1% in 2018 to 14% in 2020.                                                                                                           
Altogether, an additional 4.5 bcm of gas has been produced  in 
Ukraine  during three years. The peak of the activity in drilling 
of new wells was in 2018, a year, when the wholesale prices 
remained positive, which consequently contributed to the 
productive interest in Ukraine by various service companies. 

As we have witnessed, the stimulating taxation has proven 
its effectiveness to slow natural decline in gas production 
and depletion of fields. Therefore, the State should ensure 
attractive fiscal policy to enable producers to invest in new 
drilling projects, in terms of low prices for hydrocarbons. 

Drastic reduction in capital investments and a focus on 
working with the existing well fund was the main trend of the 
year. Generally, Europe has shown a decrease in number of 
active drilling rigs by 26% and had 80 pcs. in average. The 
situation in Ukraine complied to the global tendency, hence, 
at the beginning of 2020, total number of drilling rigs used 
in production amounted 37 pcs., and reduced to 24 pcs. in 
November. 

It is expected that favorable market conditions and the 
resumption of business activity will lead to continuous 
enlargement of the number of active drilling rigs as well as 
revival in the service markets.
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Частка видобутого газу в загальному об’ємі з кожним 
роком зростає: у 2018 році вона становила 1% і досягла 
14% у  2020 році. Загалом, за три роки в Україні додатково 
видобуто 4.5 млрд м3 газу. Пік буріння нових свердловин 
припав на 2018 рік, коли на ринку була позитивна цінова 
кон’юнктура, що сприяла приходу в Україну провідних 
сервісних компаній.

Як бачимо, стимулююче оподаткування є дієвим 
механізмом боротьби з природним падінням  
газовидобутку та виснаженістю родовищ. Для того, щоб 
компанії мали можливість інвестувати у нове буріння, 
враховуючи низькі ціни на вуглеводні, ключовим фактором 
є гарантії збереження привабливості податкової політики.

Основним трендом року стало кардинальне зниження 
капітальних інвестицій та фокусування на роботі  із діючим 
фондом свердловин. Загалом, в Європі кількість задіяних 
в бурінні верстатів знизилась на 26% і в середньому 
становила 80 од. Ситуація в Україні відповідала світовій 
тенденції: на початку 2020 року у виробництві було 
задіяно  37 бурових верстатів, а вже у листопаді показники 
зменшилися до 24 од.

Очікується, що сприятливі умови на ринку та відновлення 
ділової активності призведуть до збільшення задіяних 
у виробництві бурових верстатів та пожвавлення на 
сервісному ринку.

agpu.org.ua

Кількість активних бурових верстатів
в Україні та Європі в 2020 році, од.

Видобуток газу з нових свердловин,
млрд м3

Частка видобутого газу із нових 
свердловин

/ Number of active drilling rigs 
in Ukraine and Europe in 2020, pcs.

/ Gas production from new wells, 
bcm

/ A share of produced gas from new wells
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Тепла зима 2019-2020 
років, переповнені 
газосховища в Європі і 
пандемія призвели до 
рекордного падіння цін 
на вуглеводні в Україні 
та світі.

Warm winter 2019-2020, 
oversupplied gas storage 
facilities in Europe and 
the pandemic led to a 
record drop in prices for 
hydrocarbons in Ukraine 
and all around the world.

ENUA

In 2020, the price of natural gas at European hubs reached 
a 20-year low and dropped to 3.02 EUR/MWh ($35.29 
per 1000 cm) in May. The highest price was at the end                                                                                                                                        
of December and amounted to 19.11 EUR/MWh                                                                                                                                          
($246 per 1000 cm) and was the highest in the last 
two years period. The average price at European TTF 
hub, including cost of transportation, reduced by more                                                                                                                        
than 20% to UAH 4 084 ($151), and the average import             
parity price fell by 32% to UAH 3 879 ($144). 

Despite falling prices during the first half of the year, the 
beginning of the heating season was distinguished by a 
traditional seasonal increase. It gives a foundation to forecast 
price growth in 2021 in the absence of new shocks.

Результати роботи / Results and highlights
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В 2020 році ціна природного газу на європейських 
хабах досягла 20-річного мінімуму і в травні знизилась 
до 3.02 Євро/Мвт-год ($35.29 за 1000 м3). Найвища 
ціна була зафіксована наприкінці грудня і становила                                                                                                                                        
19.11 Євро/Мвт-год ($246 за 1000 м3) – вона була 
найбільшою за останні два роки. Середня ціна на 
європейському хабі TTF, враховуючи транспортування, 
протягом року знизилася на понад 20% до 4 084 грн ($151), 
а середній показник імпортного паритету – на 32% до                                       
3 879 грн ($144).

Попри падіння цін протягом I півріччя, початок 
опалювального сезону ознаменувався сезонним 
підвищенням вартості газу. Це дає підстави прогнозувати 
ріст цін у 2021 році за умови відсутності нових потрясінь.

109

КЛЮЧОВІ
ПОДІЇ 

 / KEY 
 ACTIVITIES

Оптова ціна на газ в 2020 році, 
$/тис. м3, без ПДВ

/ Wholesale gas price in 2020, 
   $/thousand cm, net of VAT
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Робота над Кодексом про надра Progress on the Subsoil Code

Компанії Асоціації у ТОП-100 найбільших 
платників податків

Спрощення доступу до надр Facilitating access to the subsoils

The companies of the Association among 
TOP-100 the largest taxpayers

UA

UA

UA EN

EN

EN

Протягом року у профільному Міністерстві проходила 
низка робочих зустрічей щодо обговорення проєкту 
Концепції нового Кодексу про надра. Його написанням 
займається консорціум європейських компаній за участі 
Офісу ефективного регулювання та вітчизняних експертів. 

Оновлений Кодекс про надра повинен об’єднати 
всі питання надрокористування та забезпечити рівні 
можливості доступу до надр.

Створено Єдине вікно 
надрокористувача

UA 

Державна служба геології та надр України запустила в 
роботу Єдине вікно надрокористувача. 

За допомогою сервісу спеціалісти Служби п’ять днів 
на тиждень проводять консультації та роз’яснюють 
питання щодо надання, продовження і внесення змін до 
спецдозволів на користування надрами.

Introduction of Single window 
for subsoil user

EN

The State Service of Geology and Subsoil of Ukraine has 
launched the Single window for subsoil user.
 
With the help of the e-service, the specialists of the State 
Service provide consultations and explain the issues of 
granting, prolongation and making changes to the licenses.

Throughout the year, relevant Ministry held a number 
of working meetings regarding the draft Concept of the 
new Subsoil Code. The draft was prepared by consortium 
of European companies with involvement of the Better 
Regulation Delivery Office and domestic experts.
 
The updated Subsoil Code should cover all subsoil use issues 
and ensure equal access to natural resources.

З року в рік компанії нафтогазовидобувної індустрії є 
лідерами по сплаті податків до державного бюджету. 

За підсумками 2019 року галуззю було сплачено майже 
74 млрд грн податкових платежів. 

Компанії Асоціації – Укргазвидобування (Група 
Нафтогаз), ДТЕК Нафтогаз, Укрнафтобуріння, Burisma 
Group, Полтавська газонафтова компанія, Geo Alliance 
Group та група компаній Smart Energy увійшли в 
ТОП-100 найбільших компаній України за сумою                                     
сплати податкових платежів. 

Уряд схвалив важливі зміни до постанов № 848                                               
та № 615. Мова йде про прискорення проведення 
електронних нафтогазових аукціонів та спрощення 
доступу інвесторів до надр: 

• скасовано погодження обласними радами надання 
родовищ корисних копалин загальнодержавного 
значення перед їх виставленням на електронні торги,

• дозволено резервувати земельну ділянку ще до її 
виставлення на аукціон та розширювати межі площ 
існуючих спецдозволів лише раз, 

• дано старт введенню у роботу електронного кабінету 
надрокористувача, 

• ліквідовано всі непрозорі механізми отримання 
нових ділянок поза аукціоном.

The Government has approved important changes to the 
Resolutions No. 858 and No. 615. Resolutions cover the 
acceleration of oil and gas e-auctions and simplification of 
investors’ access to the subsoils, such as: 

• the approval by the regional councils of the access to 
the mineral deposits of national importance before 
their submission for e-bidding was canceled,

• it was allowed to set aside a land plot before its 
submission for e-auctions and to extend boundaries of 
the blocks with existing licenses only once, 

• launched the introduction of the e-cabinet of the 
subsoil user,

• all non-transparent mechanisms for obtaining new 
blocks outside the auction were eliminated.

Year-over-year, oil and gas companies take leadership in 
terms of income to the state budget. 

According to the results of 2019, the industry paid almost 
UAH 74 billion of tax payments. 
 
The companies of the AGPU – JSC Ukrgasvydobuvannya 
(Naftogaz Group), DTEK Oil&Gas, Ukrnaftoburinnya, 
Burisma Group, Poltava Petroleum Company, Geo Alliance 
Group and Smart Energy reached TOP-100 the largest 
companies in Ukraine in terms of tax payments to the 
budget.

СІЧЕНЬ / JANUARY ЛЮТИЙ / FEBRUARY

11
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Прозоре видобування 

Ціни на газ на хабі TTF опустилися нижче 
7 Євро/МВт-год

Gas prices at the TTF hub fell below 
7 EUR/MWh

Expert Petroleum – переможець проєкту 
PEC 

Expert Petroleum is the winner of PEC 
project 

Затверджено переможців 3 конкурсів УРП The winners of 3 PSA tenders are approved 

Transparent production 

Вітчизняний газовидобуток потребує 
державної підтримки 

Domestic oil and gas production require 
governmental support

UA

UA UA

UA EN

EN EN

UA EN

EN

EITI Ukraine запустила онлайн-платформу, яка відкриває 
доступ кожному українцю до отримання інформації 
щодо видобування природних ресурсів, спецдозволів на 
користування надрами, сплати податків тощо. 

Розроблений портал і наявність детальної інформації 
сприятимуть розвінчуванню міфів про газовидобуток 
та підвищуватимуть прозорість діяльності видобувних 
підприємств.

Ф’ючерсні ціни на квітневий ресурс на нідерландському 
хабі TTF під час торгів 30 березня знизилися нижче                           
7 Євро/МВт-год – вперше, за останні 17 років. Основні 
причини такого падіння: скорочення попиту на газ на фоні 
пандемії COVID-19, завершення опалювального сезону та 
перенасичення газом в європейських ПСГ.  

April’s futures prices on the Dutch TTF hub fell below 7 EUR/
MWh during trading day on March 30 - for the first time in at 
least the last 17 years. The main reasons for this downturn: 
the decline in demand for natural gas at the time of the 
COVID-19 pandemic, the end of the heating season and gas 
oversaturation in European underground storage facilities.

Група Нафтогаз за результатами конкурсу залучила 
міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення 
видобутку вуглеводнів на родовищах Укргазвидобування      
в Західній Україні. 

У межах першого в історії нафтогазової галузі України 
повноцінного сервісного контракту з підвищення 
видобутку (Production Enhancement Contract – PEC) 
західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався 
інвестувати близько 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння 
свердловин і розвиток інфраструктури, що дозволить 
отримати додатково принаймні 300 млн м3 газу на 13-ти 
малих родовищах.

According to the results of the open tender, Naftogaz Group 
has attracted an international company, Expert Petroleum, 
to increase hydrocarbon production on fields of JSC 
Ukrgasvydobuvannya in Western Ukraine. 
 
Within the first ever full-scale Production Enhancement 
Contract (PEC) in the history of Ukraine’s oil and gas 
industry, the Western partner has committed to invest about                        
UAH 1 billion (conversion of $30 million, based on the 
forecast course) into intensification, drilling and development 
of infrastructure in the first 5 years of cooperation, that will          
allow gaining additionally at least 300 million cm of gas at         
13 small fields.

Кабінет міністрів затвердив переможців 3 конкурсів УРП. 
Британська компанія York Energy розроблятиме Ічнянську 
площу, а Європейський енергетичний холдинг EPH (Nafta) 
- Охтирську та Грунівську ділянки. 

Відповідно до конкурсних умов, мінімальний обсяг 
інвестицій у розробку трьох площ за перші п’ять років 
складатиме 70 млн доларів США.

The Government approved the winners of 3 production 
sharing agreements’ tenders: British company York Energy 
(Ichnyanska block) and European energy holding EPH 
(Okhtyrska and Grunivska blocks).
 
It is worth reminding, that according to the terms of the  
tender, minimum investments in the development of 3 subsoil 
fields during the first 5 years will amount to $70 million.

EITI Ukraine has launched an online platform that opens  
access to each Ukrainian to freely get information on the 
production of natural resources, licenses, payment of taxes 
etc.

The developed portal and the availability of detailed 
information will help debunk the myths about gas production 
and increase the transparency of relevant companies.

Асоціація газовидобувних компаній України 
звернулася до Президента України, Уряду та народних 
депутатів із закликом впровадити фіскальні стимули 
для продовження інвестиційної діяльності. Серед 
першочергових кроків, які критично необхідні галузі:  

• продовження терміну незмінності оподаткування 
видобутку вуглеводнів із нових свердловин до         
2030 року,

• запровадження стимулюючої ренти для відновлення 
свердловин, що будуть повернуті до роботи шляхом 
капремонту,

• впровадження стимулюючих ставок ренти 
для видобування нафти та конденсату із нових 
свердловин,

• стимулювання видобутку важкодоступних покладів 
вуглеводнів із розробленням прозорої методики їх 
визначення.

Association of Gas Producers of Ukraine appealed to 
the President of Ukraine, the Government and MPs to 
introduce stimulating taxation to continue investment 
activities. Priority measures, required to support the 
industry, are the following:  

• extension of the interability period of existing               
taxation for hydrocarbons production from new wells 
to 2030,

• introduction of stimulating taxation for the recovered 
wells, which will be returned to normal operation in the 
course of capital repairs,

• establishment of the stimulating  tax rates both  for oil 
and condensate production from new wells,

• encouragement of unconventional hydrocarbons’ 
production, as well as development of a transparent 
methodology for their determination.

БЕРЕЗЕНЬ / MARCH КВІТЕНЬ / APRIL

Безпека праці Labor safety 

UA EN

Державна служба України з питань праці разом із 
газовидобувними підприємствами розпочали роботу 
над оновленням Правил безпеки в нафтогазодобувній 
промисловості України. 
 
Модернізація регулювання процесів видобутку та їх 
приведення до сучасних світових практик сприятимуть 
прискоренню розробки родовищ вуглеводнів в Україні. 

The State Labor Service of Ukraine together with gas 
production companies have started work on updating the 
Safety Rules in the oil and gas industry of Ukraine.
 

Update of regulation on extraction processes in alignment 
with modern world practices will accelerate the 
development of hydrocarbon deposits in Ukraine.
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Рекорд добового видобутку серед 
незалежних газовидобувників

Трансформація Міністерства та кадрові 
зміни в УГВ

ДТЕК Нафтогаз отримав видобуток 
вуглеводнів з ущільнених пісковиків

ОВД на період карантину 

МВФ закріпив у меморандумі з Україною 
положення про прозорі аукціони 

Ukraine to introduce transparent auctions

Environmental Impact Assessment during 
the quarantine

Record of daily production among 
independent gas producers

Transformation of the Ministry and 
personnel changes in UGV

DTEK Oil&Gas received gas production 
from tight sandstones

Розвиток газовидобутку серед 
пріоритетних у Програмі дій Уряду 

Gas production development is one of the 
priority objectives in Government Action 
Program

UA

UA

UA

UA

UA

UA

EN

UA

EN

EN

EN

EN

Компанія ДТЕК Нафтогаз встановила рекордний 
показник для приватного газовидобутку в Україні -              
5 млн м3 газу на добу. 

Таких результатів вдалося досягти завдяки програмі 
глибокого буріння із введенням в експлуатацію нових 
високодебітних свердловин на Семиренківському і 
Мачухському родовищах в 2019 році, проведенню 
заходів з інтенсифікації свердловин та впровадженню 
інноваційних технологій.

Рішенням Уряду було розділено на два окремі відомства 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 

В межах трансформації Група Нафтогаз створила         
дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування», його 
очолив Олександр Романюк, який до цього обіймав 
посаду першого заступника генерального директора УГВ. 
Генеральним директором АТ «Укргазвидобування» було 
призначено Олену Кобець.

ДТЕК Нафтогаз виконав роботи з багатостадійного 
гідравлічного розриву пластів за провідною технологією, в 
результаті якого вдалося отримати промисловий приплив 
газу та конденсату. ГРП проводився в пласті з низькою 
проникністю на глибині понад 5 000 м в умовах високих 
тисків та температур.

Верховна Рада прийняла  законопроєкт № 3438, який 
врегульовує проведення громадських обговорень 
відповідно до Закону про ОВД на період дії карантину. 
Це дозволило газовидобувним компаніям поновити 
заблоковані з початку карантину процедури оцінки впливу 
на довкілля і отримати відповідні висновки.

Згідно із Меморандумом про економічну та фінансову 
політику між Міжнародним валютним фондом і Україною, 
наша держава зобов’язалася здійснити реформу у сфері 
надрокористування, зокрема, спростити та прискорити 
процедури з отримання спецдозволів.

According to the Memorandum of Economic and Financial 
Policy between the International Monetary Fund and Ukraine, 
Ukraine must reform its subsoil use field, in particular, facilitate 
and accelerate obtaining of subsoil use licenses. 

Verkhovna Rada of Ukraine adopted the draft law No. 3438, 
which covers public consultations issues under the Law of 
Ukraine ‘On Environmental Impact Assessment’ (the EIA) 
during the quarantine period. The Law enables gas production 
companies to recommence EIA proceedings (blocked since 
the start of quarantine, measures) and obtain the requested 
EIA reports.

DTEK Oil&Gas has set a record production rate among the 
private producers in Ukraine of 5 million cm of natural gas 
per day.
 
These results were achieved due to the deep drilling 
program with the commissioning of the implementation 
of measures to intensify wells, by the introduction of 
innovative technologies and by drilling of new high-flow 
wells at the Semirenkivske and Machukhske fields in 2019.

Government divided the Ministry of Energy and Ministry 
of Environmental Protection into two separate competent 
bodies. 

As part of transformation, the Naftogaz Group created 
the Naftogaz Exploration and Production division where 
Oleksandr Romanyuk was appointed as the Head. Prior to 
that Mr. Romanyuk held the position of the First Deputy 
Chairman of the Board of the Executive Director of JSC 
Ukrgasvydobuvannya. Olena Kobets was appointed CEO of 
JSC Ukrgasvydobuvannya. 

DTEK Oil&Gas successfully completed multistage hydraulic 
fracturing of a deep well using advanced technology, 
which allowed to obtain industrial natural gas outputs as 
well as condensate. Hydraulic fracturing was carried out in 
a formation with low permeability at a depth of more than                                     
5 000 m under HPHT conditions.

Кабінет Міністрів України затвердив Програму 
діяльності Уряду. 

Серед ключових завдань у нафтогазовидобувному 
секторі:  

• створення належних економічних та фіскальних 
стимулів для розробки традиційних та нетрадиційних 
покладів вуглеводнів, 

• залучення інвестицій у вітчизняний видобуток і 
відповідно ріст газо- і нафтовидобування,

• спрощення доступу до надр, удосконалення 
механізму укладення УРП,

• стимулювання геологорозвідки на шельфі Чорного 
моря,

• перехід на міжнародну систему оцінки запасів 
вуглеводнів SPE-PRMS,

• прозорий розрахунок вартості спецдозволів, 
спрощення оцінки вартості геоінформації.

The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the 
Government Action Program. 

Key challenges in the oil and gas production industry are 
as follows:  

• introduction of required economic and stimulating 
taxation for development of conventional and 
unconventional hydrocarbon deposits,

• attracting investment into domestic production to 
increase gas and oil production,

• facilitating access to subsoil, improvement of PSA 
mechanism,

• stimulation of geological exploration on the Black Sea 

shelf,

• harmonization with international SPE-PRMS system for 
estimating hydrocarbon reserves,

• transparent calculation of price of subsoil use license, 
facilitating assessment of  geological information cost.

ТРАВЕНЬ / MAY ЧЕРВЕНЬ / JUNE
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Держгеонадра запропонувала спростити 
визначення початкової вартості 
спецдозволу

Ринок газу без ПСО Gas market without Public Service 
Obligation 

The State Geological Survey have offered 
to simplify the determination of the initial 
cost of a license for subsoil use

UA

UA EN

EN

Державна служба геології та надр України розробила 
механізм встановлення фіксованої початкової ціни 
спеціального дозволу на ділянки надр, де відсутні 
затверджені запаси. Чітке розуміння формування вартості 
на площі, де немає запасів, забезпечить зростання 
зацікавленості бізнесу до розробки нерозвіданих ділянок. 

На ті площі, де є затверджені запаси, початкова ціна 
продажу спецдозволу розраховується відповідно до 
Методики, встановленої Кабінетом Міністрів України. 

1 серпня закінчилася дія положення про покладання 
спеціальних обов’язків (ПСО) щодо постачання природного 
газу населенню за регульованими цінами. Це дозволило 
запустити вільний ринок газу, з можливістю для споживачів 
самостійно обирати постачальника газу і платити за 
ринковими цінами. 

On August 1, the Public Service Obligation (PSO) to supply 
natural gas to consumers at regulated price has expired. 
This allowed to launch a free gas market with free choice of 
supplier and buying gas at market prices.

The State Service of Geology and Subsoil of Ukraine has 
developed a mechanism for setting a fixed initial price of 
a license for subsoil areas where there are no approved 
reserves. A clear understanding of value formation in the area 
where there are no reserves will ensure the growth of business 
interest in the development of unexplored blocks. 

For those blocks where there are proved reserves, the initial 
selling price of the license is calculated in accordance with 
the Methodology established by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine.

ЛИПЕНЬ / JULY СЕРПЕНЬ / AUGUST

Прозорість має значення

Нафтогазові ділянки продано за 
рекордні суми

Transparency matters

Oil and gas blocks were sold for record 
prices

UA

UA

EN

EN

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 3790 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення прозорості у видобувних 
галузях”. 

Компанії Асоціації вже не один рік звітують згідно 
міжнародного стандарту Ініціативи прозорості 
видобувних галузей та завжди висловлювали підтримку 
імплементації EITI в Україні.

На онлайн-аукціоні на платформі ProZorro.Продажі 
реалізовано одну із найперспективніших нафтогазових 
ділянок – Будищансько-Чутівську з доведеними 
запасами газу 856 млн м3 та нафти 2 730 тис. т. 

В результаті торгів ціна за лот зросла на 700% у 
порівнянні зі стартовою, що є абсолютним рекордом з 
продажу нафтогазового спецдозволу на користування 
надрами. Переможцем аукціону стала компанія ДТЕК 
Нафтогаз, яка запропонувала за ділянку найвищу ціну 
- 650.5 млн грн.
 
Ще один лот - Приазовське газове родовище - було 
продано на повторному електронному аукціоні 
за рекордно низькою ціною 630 тис. грн (10% від 
початкової ціни).

The Verkhovna Rada registered Draft Law No. 3790 
‘On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine 
Concerning Ensuring Transparency in Extractive  
Industries’.
 
The members of the Association have been reporting 
according to the international standard of the Extractive 
Industries Transparency Initiative for many years and  
always unequivocally expressed their support for 
implementation of EITI in Ukraine.

Budyshchansko-Chutivska subsoil block was sold as the 
most promising oil and gas block at the e-auction using 
ProZorro.Sale platform. A block has proven reserves of 
856 million cm of gas and 2 730 thousand tons of oil. 
 
As the result of the e-auction, the price increased by 700% 
compared to the ask, which is an absolute record for 
the sale of oil and gas license. The winner of the auction 
was DTEK Oil&Gas, which offered the highest price –                     
UAH 650.5 million. 
 

Another lot – Priazovske gas field was sold at the second 
e-auction at a record low price of UAH 630 thousand (10% 
of the initial price).
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Старт роботи над Концепцією розвитку 
газовидобувної галузі до 2025 року

Нафтогазові аукціони відбуватимуться 
на постійній основі

Oil and gas auction will be held on a 
permanent basis

Запрацювала нова Методика обрахунку 
вартості спецдозволів

New Methodology of calculating the price 
of subsoil use licenses came into force

Ukraine to start working on the 
Concept-2025 for development of 
domestic gas production

UA

UA EN

UA EN

EN

До напрацювання документу залучені фахівці Міністерства 
енергетики України, представники газовидобувних 
підприємств та профільних Асоціацій. Концепція стане 
дороговказом для всіх учасників ринку та має на меті 
збільшити обсяги газовидобування в країні.

Уряд вніс зміни до постанови № 848, згідно яких    
проведення аукціонів з продажу спецдозволів на 
користування надрами буде проводитися на постійній 
основі. 

Чесна конкуренція і відсутність будь-яких зловживань під 
час проведення електронних аукціонів продемонстрували, 
що це найефективніший спосіб надання інвесторам 
нафтогазових блоків у користування.

The Government applied amendments to Resolution                  
No. 848 under which oil and gas e-auctions regards                            
obtaining of licenses for subsoil use will be held on a 
permanent basis. 

Fair competition and the absence of any abuse during 
e-auctions have shown that this is the most effective way to 
provide investors with oil and gas blocks.

Кабмін затвердив постанову № 915 «Про внесення змін 
до Методики визначення початкової ціни продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на право користування 
надрами». Це означає, що початкова вартість спецдозволу, 
який виставляється на аукціон, визначатиметься за новою 
Методикою. 

Формула базується на об’єктивних показниках вартості 
запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки 
надр.

The Cabinet of Ministers approved Resolution No. 915               
‘On Amendments to the Methodology for Determining 
the Initial Sale Price at Auction of a Special Subsoil Use 
Permit’. This means that the ask price of the license, which 
is put up for an auction, will be determined by the new                                              
Methodology. 

The formula is based on objective indicators of the value of 
reserves and resources of minerals of the deposit or subsoil 
block.

Elaboration of the Concept is being conducted with 
involvement of experts of the Ministry of Energy of Ukraine,               
as well as representatives of oil and gas producers and         
relevant Associations. Concept shall become a foresee         
guide for each market participant, which shall be guided by 
this document to increase production.

ВЕРЕСЕНЬ / SEPTEMBER ЖОВТЕНЬ / OCTOBER

Реформа сфери надрокористування – 
важлива складова нарощення видобутку 
вуглеводнів 

A reform of the sphere of subsoil use 
is an important part of increase of 
hydrocarbons production

UA EN

Газовидобувники всіляко підтримують створення 
прозорої та зрозумілої системи користування          
надрами, зменшення надмірного державного впливу на 
галузь, підвищення конкуренції та легалізації відносин 
у галузі. 

Реформа сфери надрокористування повинна сприяти 
максимальній прозорості сектору та залученню більшої 
кількості інвесторів. 

Законопроєкти № 4187 і № 4187-1 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо підтримки 
розвитку вітчизняних галузей надрокористування» 
попри низку позитивних новел містять положення,  
через які можуть страждати добросовісні 
надрокористувачі, що жодним чином не сприятиме 
покращенню інвестиційного клімату в секторі. 

Плату за нейтральність балансування 
перенесено на рік

The neutrality charge for balancing has 
been postponed for one year

UA EN

У 2020-2021 газовому році плата буде виключно 
інформативною й не стягуватиметься з учасників ринку. 
Перші розрахунки за нейтральність балансування 
потрібно буде здійснити до 1 січня 2023 року за         
газовий рік 2021-2022. 

Перехідний період дозволить не лише сформувати 
прозорий та справедливий підхід у нарахуванні плати                                                                                                                                    
за нейтральність, а й повинен вирішити на 
законодавчому рівні усі накопичені проблеми задля 
успішного функціонування ринку природного газу.

During 2020-2021 gas year charge will be of informative 
nature only, thus the natural gas market participants 
will not be obliged to pay this fee during this period. 
The first calculations related to mandatory neutrality 
charge for balancing are required to be performed by                                    
January 1, 2023 for the gas year of 2021-2022.

The interim period is to establish transparent and fair rules 
for neutrality charge for balancing, as well as eliminate 
legislative obstacles to ensure successful functioning of 
the natural gas market.

Gas producers strongly support the creation of pure 
and understandable system of subsoil use, reduction of 
excessive state’s influence on the industry, increase in the 
level of competition and legalization of relations in the 
industry. 

A reform of the sphere of subsoil use shall assist to 
maintain the highest level of transparency and attract 
more investors. 

The Draft Laws No. 4187 and No. 4187-1 ‘On Amendments 
to Certain Legislative Acts of Ukraine related to Support 
the Development of Domestic Subsoil Use Industries’ 
contain many positive novelties as well as the provisions 
which may have a suffering influence on fair subsoil         
users, that definitely won’t enhance investment                                            
climate in the sector.

agpu.org.ua
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Значне зростання обсягів розвідки та 
видобутку власних корисних копалин – 
один із пріоритетних векторів Уряду до 
2030 року

Ухвалено законопроєкт № 3176 

Нафтогаз розроблятиме Юзівську площу 
та шельф Чорного моря

Naftogaz is going to develop Yuzivska 
block as well as the Black Sea shelf

The adoption of the Draft Law No. 3176

Enlargement of the amounts of 
exploration and extraction of domestic 
minerals are among the main priority 
branches of the Government till 2030

Підписано 7 угод про розподіл продукції 

7 production sharing agreements were 
signed

UA UA

UA

UA

EN

UA

EN

EN

Під час презентації Економічного аудиту країни та 
Векторів економічного розвитку до 2030 року Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль зазначив, що збільшення 
видобутку корисних копалин є основою для створення 
високотехнологічної продукції з доданою вартістю. 
 
Він наголосив, що в Україні є нафта й газ, руди і дорогоцінні 
метали. Це потенціал у понад 400 млрд доларів, якими 
потрібно  скористатися у наступні 10 років. 

Також важливим завданням для Уряду залишається 
залучення іноземних інвесторів у всі сектори економіки 
України.

Верховна Рада України підтримала проєкт Закону № 3176 
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні 
закупівлі» щодо закупівлі природного газу». Це створить  
законодавчі передумови для швидкого й оперативного 
врегулювання питання балансування газу, дозволить 
Оператору ГТС України, за необхідності, щоденно 
закуповувати газ для виробничо-технологічних витрат 
та балансування. Створення торгової платформи, на 
якій замовники послуг зможуть балансувати залишки 
природного газу, забезпечить розвиток ліквідного газового 
ринку в Україні. 

НАК «Нафтогаз України» та НАК «Надра України» 
підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у 
статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська». Це товариство 
володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на 
Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській 
обл. Також Уряд надав можливість Нафтогазу отримати 
спецдозволи на геологічне вивчення з подальшою 
промисловою розробкою родовищ на континентальному 
шельфі України. 

NJSC Naftogaz of Ukraine and NJSC Nadra Ukrainy signed 
a contract of sale of a 99% stake in the charter capital of                                               
Nadra Yuzivska LLC. This company has the right to explore 
and extract hydrocarbons at Yuzivska block, that located 
in Donetsk and Kharkiv regions. The Government also 
provided Naftogaz with the opportunity to obtain licenses                                                    
for geological exploration with further development of fields 
on the continental shelf of Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine supported the Draft Law 
No. 3176 ‘On Amendments to the Law of Ukraine ‘On Public 
Procurements’ related to the Procurement of Natural Gas’. It 
will create a legislative basis for quick and prompt settlement of 
the gas balancing issue, and also will allow the GTS Operator, 
if necessary, to purchase gas on a daily basis for production 
and technological costs as well as for balancing. The creation 
of a trading platform where customers can balance natural 
gas remnants will ensure the development of a liquid gas 
market in Ukraine.

During the presentation Economic Audit of the Country and 
Vectors of Economic Development until 2030, the Prime 
Minister of Ukraine Denys Shmyhal noted, that increase of 
domestic minerals extraction is a foundation for creation of 
highly technological commodities with surplus value. 
 
He emphasized, that Ukraine has oil and gas, ore and precious 
metals. It’s about the capability of more than $400 billion, 
which can be used in the next 10 years. 

Equally, the Government sets an important objective to attract 
foreign investors into all economic sectors of Ukraine. 

Наприкінці року за участі Прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля відбулося офіційне підписання 
семи угод про розподіл продукції з вітчизняними 
інвесторами: Укргазвидобування (Група Нафтогаз), 
ДТЕК Нафтогаз, Geo Alliance Group та Західнадрасервіс.

Прем’єр-міністр зазначив, що підписання УРП 
продемонструє міжнародним інвесторам, що Україна 
є привабливою для інвестицій, а Уряд виконує взяті 
на себе зобов’язання. Крім того, Денис Шмигаль 
додав, що це надзвичайно важливий крок для             
енергонезалежності та енергетичної самодостатності, 
оскільки розробка цих родовищ допоможе суттєво 
наростити видобуток газу.

At the end of the year with the participation of the Prime 
Minister of Ukraine Denys Shmyhal were signed 7 PSAs 
with domestic investors, such as: Ukrgasvydobuvannya 
(Naftogaz Group), DTEK Oil&Gas, Geo Alliance Group, 
Zakhidnadraservis.

The Prime Minister noted that the signing of the PSAs 
will demonstrate international investors Ukraine’s 
attractiveness for investment and that the Government 
is fulfilling its commitments. In addition, Denis Shmyhal 
added that this is an extremely important step for 
energy independence and energy self-sufficiency, as the 
development of these fields will help significantly increase 
gas production.

Зареєстровано законопроєкт                      
№ 4344 щодо стимулювання розвитку 
нафтогазовидобувної галузі

The Verkhovna Rada has registered a Draft 
Law No. 4344 as regards facilitating the 
development of the oil and gas industry

UA EN

Серед основних положень документу –                          
удосконалення процедури проведення конкурсів 
на укладення УРП, а також процесу підписання 
та виконання цих угод. Це дозволить покращити 
інвестиційний клімат в секторі та сприятиме залученню 
нових інвесторів. 

Законопроєкт, зокрема, передбачає:  

• збільшення терміну для подання заявок на участь у 
конкурсі з одного до трьох місяців для суходолу, та 
шести місяців – для шельфу,

• вдосконалення критеріїв для визначення переможця 
конкурсу,

• проведення онлайн-трансляцій засідань Міжвідомчої 
комісії з організації укладення та виконання угод про 
розподіл продукції,

• заборону бути інвестором особам, які пов’язані із 
державою-агресором,

• скасування можливості укладення УРП без конкурсу 
щодо ділянок із незначними запасами,

• використання під час проведення оцінки запасів 
корисних копалин міжнародних стандартів та 
скасування процедури «введення в дію» протоколів 
ДКЗ.

Among the main provisions of the document is the 
improvement of the procedure for conducting tenders for 
the conclusion of PSA, as well as the process of signing 
and further implementing of these agreements. It will 
improve the investment climate in the sector and will help 
to attract new investors. 

The Draft Law, in particular, provides:  

• extension of the deadline for submission of applicants 
for participation in the tender from one to three-month 
term onshore, and to six months offshore,

• improvement of a criteria for determining the winner of 
the tender,

• conducting online broadcasts of the meeting of the 
Interdepartmental Commission for the organization 
of the conclusion and implementation of production 
sharing agreements,

• prohibition to be as investor for persons associated with 
the aggressor-state,

• abolition of the possibility of concluding a PSA without 
a tender regarding blocks with small reserves,

• a usage of international standards during the assessment 
of mineral reserves and the abolition of the procedure 
of so-called implementation of the protocols of the 
State Commission of Ukraine on Mineral Resources.

ЛИСТОПАД / NOVEMBER ГРУДЕНЬ / DECEMBER



23 24

Плани на 2021 рік / Plans for 2021 Річний звіт / Annual report 2020

agpu.org.ua agpu.org.ua

Сприятлива фіскальна політика

Favorable fiscal policy

Покращення регуляторного середовища

Upgrade of the regulatory environment

Розвиток механізмів співпраці між 
компаніями

Development of mechanisms for 
cooperation between companies

Співробітництво з регіонами 
газовидобутку

Partnership with gas production regions

UA

EN

UA

EN

UA

EN

UA

EN

Газовидобувній індустрії потрібна державна підтримка 
для продовження інвестиційної діяльності. Мова йде 
про фіскальні стимули для: буріння нових газових, 
нафтових та газоконденсатних свердловин; відновлення 
законсервованих та ліквідованих свердловин; розробки 
важковидобувних та нетрадиційних покладів вуглеводнів.
 
Водночас, враховуючи виснаженість нафтогазових 
родовищ, необхідно комплексно переглянути ставки 
оподаткування видобутку вуглеводнів в Україні і       
уніфікувати їх із середньоєвропейськими показниками, 
а також не допустити впровадження додаткового 
фінансового навантаження на галузь.

Undoubtedly, the gas industry needs government support 
to continue its investment activities. First of all, it’s about 
stimulating taxation for drilling new gas, oil and gas        
condensate wells, restoration of preserved and abandoned 
wells as well as development of hard-to-obtain and 
unconventional hydrocarbon deposits.
 
At the same time, bearing in mind the depletion of oil and 
gas fields, it is necessary to comprehensively revise the tax 
rates  on hydrocarbon production in Ukraine and unify them               
with the European average level, as well as to prevent the 
introduction of additional financial burden on the industry.

2 0 2 1

Прозорий доступ до надр – запорука залучення 
інвестицій та сучасних технологій в сектор видобутку. 
Важливим у цьому аспекті є фіналізація та ухвалення 
нової редакції Кодексу про надра, що має зробити сектор 
надрокористування цікавішим та привабливішим для 
інвесторів.
 
Не менш гострим залишається врегулювання питання 
надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних із 
користування надрами. Спрощення доступу до землі 
допоможе газовидобувникам оперативніше вводити 
свердловини в експлуатацію та пришвидшить розробку 
нафтогазових площ.

Transparent access to the subsoil is a guarantee of attracting 
investments and modern technologies in the production 
sector. It is significant to finalize and adopt a new version of 
the Subsoil Code, which should make the subsoil use field 
more interesting and attractive to investors.
 

Providing land for subsoil use remains as equally urgent. 
Facilitating access to lands will help gas producers to put wells 
into operation more quickly and speed up the development of 
oil and gas blocks.

Недосконалість діючого законодавства створює 
перешкоди для співробітництва між газовидобувними 
компаніями. Таке партнерство є особливо актуальним, 
зважаючи на активне проведення електронних 
нафтогазових аукціонів та старт реалізації проєктів на 
шельфі Чорного моря.
 
Міжнародний досвід яскраво демонструє, що кооперація 
зусиль між видобувними компаніями дозволяє інвесторам 
розділяти ризики, які в нафтогазовидобувному бізнесі є 
надзвичайно високими і потребують залучення значних 
інвестицій.

Shortcomings of the current legislation create obstacles for 
cooperation between gas companies. Such a partnership is 
especially relevant, taking to the account a conducting of oil 
and gas e-auctions and the start of projects on the Black Sea 
shelf.
 

International experience clearly demonstrates, that joint 
efforts of gas producers allow investors to share the risks that 
are extremely high in the oil and gas business and require 
significant investment.

Співпраця місцевих громад і газовидобувників сприяє 
розвитку регіонів та підвищує добробут населення. Спільна 
робота допоможе газовидобувникам наростити обсяги 
видобування газу, а територіальні громади отримають 
більше надходжень до бюджетів для реалізації нових 
проєктів та заходів щодо енергоефективності.
 
Відкрита і прозора діяльність газовидобувних підприємств 
означає зростання довіри в трикутнику «громада –                                                                                                                      
держава – бізнес», а також посилення соціальної 
відповідальності.

Partnership between local communities and gas producers 
promotes regional development and improves the welfare 
of the population. Constructive collaboration will help gas 
producers increase Ukrainian gas production. For their part, 
local budgets will receive more revenues for new energy 
efficiency projects and measures.
 
Openness and transparency of gas producers will generate 
more trust among communities, state and business, as well as 
strengthen social responsibility.
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