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Зростання видобутку
в умовах штучного ліцензомору



За 3 роки УГВ забезпечило
збільшення видобутку газу та вийшло
на якісно новий рівень ефективності

24-річний рекорд 
з видобутку – 15,3 млрд м3 у 2017 р.

9-річний рекорд добового 

видобутку – 43,9 млн м3 у 2018 р.

950 млн м3 (+6,6%) 
річного зростання від початку 

трансформації УГВ

Компенсовано падіння базового 

видобутку 2018 р. – 1,1 млрд м3

На 15 млрд м3 на рік

збільшено ресурсну базу

У 8 разів збільшено обсяги

3D-сейсміки

Від 0 до 240+ ГРП за 2 роки –

+ 2,2 млрд м3 дод. видобутку

1700 операцій з ремонту свердловин –

+ 928 млн м3

+20 нових бурових верстатів

у 2018-2019 р.

Законтрактовано 22 верстати
міжнародних підрядників

Укладено мультисервісні 

угоди з усіма провідними 

нафтосервісними

компаніями світу. 
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У минулі 3 роки УГВ заклало міцний фундамент 
для подальшого зростання видобутку

Зупинено падіння
видобутку та розпочато
нарощування

≈ +950 млн м3 (+6,6%) 
річного зростання
від початку трансформації
УГВ

На ≈ 1 млрд м3

більше передано газу 
для потреб населення 
на рік (очік. 2018  р. 
до бази 2015 р.)

(Видобуток газу, 

млрд м3)

15.2

2017

14,5

2018 
очікування

15,1

14,6

20152014 2016

-0,6

0,6

+1,0

15.5

1 млрд м3 невидобуто
через невидачу спецдозволів на 

Полтавщині
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Максимальний добовий видобуток
за 9 років

Досягнуто максимального 
добового видобутку

ЗА ОСТАННІ 9 РОКІВ –

43,9 МЛН

м3
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Від 4
до 1090+

операцій 
з колтюбінгу
у 2017-2018 

роках
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Від 0 до 240+ ГРП за 2 роки!

2,2 млрд м3 додаткового видобутку
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Уже в роботі 

8 аутсорсингових бурових 

верстатів, 

додатково мобілізують 

та монтують ще 14

11 свердловин пробурено

8 – в бурінні

8 – введено в експлуатацію

Добовий видобуток 

530 тис. м3
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Оновлення бурового флоту: 
20 нових верстатів до липня 2019 року
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У 8 разів збільшено обсяги 3D-сейсміки –
закладаємо майбутнє для розширення ресурсної бази

 За 2017-2018 рр. 
3D-сейсміка на площі 

1 810 км2.

 До моделювання 
родовищ залучено 
провідну світову 
компанію 
Schlumberger, 
яка розробляє 
десять 3D-моделей 
родовищ УГВ. 
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Завдяки налагодженню співпраці з 
Держгеонадрами УГВ максимально ефективно 
використовує наявну ресурсну базу

 50 спецдозволів – продовжено дію;

 37 – внесено зміни до спецдозволів;

 7 – отримано  спецдозволів, включаючи зміну 
виду;

 1 – розширено меж існуючих спецдозволів;

 1 спецдозвіл – отримано через аукціон;
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Наявна ресурсна база УГВ виснажена, 
а нових ліцензій видано недостатньо для виконання
Стратегії «20/20»

Маючи 38% спецдозволів, 

УГВ видобуває 75% газу країни.

К-т вилучення газу складає 6% 
що є майже у 2 рази вище, 
ніж міжнародний бенчмарк.

80% наявних родовищ УГВ, 
(95% видобутку), виснажені на > 87%.

У 2016-2018 рр. УГВ майже 170 разів
подавало пакети документів на нові
ділянки та розширення меж наявних.

Отримано лише 17 ліцензій 
(перспективні ресурси лише 7 млрд м3) 

Виснаженість наявних родовищ 
зростає щороку  та не компенсується 

видобутком з  нових 

86%

83%

87%

84%

85%

88%

89%

85,8%

88,1%

84,0%

20172016 2018 2019

87,3%

% виснаження за оцінкою 

Miller and Lents
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Родовища УГВ є виснаженими
на майже 90%

Ступінь виснаження
родовищ УГВ зростає
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5,5%

7,1%

3,2%

Укргазвидобування (без Шебелинського родовища)

Укргазвидобування

Міжнародні бенчмарки

УГВ вилучає з наявної 
ресурсної бази  майже в 2 рази

більше за міжнародні бенчмарки

Оцінка: Miller and Lents, 2017
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К-т вилучення запасів Ступінь виснаження родовищ



Ліцензомор
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Отримано спеціальних дозволів

63 відмови 
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Нові спецдозволи на геологічне вивчення
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Протягом 2008 - 2011 р.

УГВ не отримало 

жодного спецдозволу на 

нові ділянки 

Нові спеціальні дозволи на геологічне 

вивчення

УГВ 
виграло на 

аукціоні 
25.10.18

Анулювання спецдозволів

14

УГВ працює в режимі ресурсного голоду, створеного
за останні 10 років. 



38%
45%

18%

21%
13%

31%
32%

Не зважаючи на малу кількість нових ліцензій, 
УГВ лідирує у видобутку та резервах

Ліцензії в 
наявності

6%

?%

2P Резерви

2%

17%

75%

Виробництво 
2017, млн куб. м

461* од. 500-600 мтне ~20,5 млрд м3
УГВ має лише 

38% ліцензій та  

забезпечує 75% 

видобутку

УГВ отримало 

всього 14% 

(35 із 252) усіх 

ліцензій за 

останні 10 років 

32% усіх  

ліцензій (сплячі) 

надають усього 

2% видобутку

59%

3%

24%

252 од.

Ліцензії за 10 років
(2007 - 10 міс. 2018 року)

14%

Інші приватні гравці УкрНафтаТОП-7 Приватні УГВ 15



Ефективність використання 
отриманих спецдозволів
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Отримано спецдозволів (2016-2017)

Відкрито родовищ
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5

УГВ ефективно використовує 
нові надані спецдодволи

Приштокове родовище:

• грудень 2016 – отримано 
спецдозвіл

• вересень 2017 – почато буріння 

• травень 2018 – газ подано до ГТС
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Кроки УГВ в умовах штучного ліцензомору

Укладено Мультисервісні договори (MSA) з чотирма 
найбільшими нафтосервісними компаніями в світі (Big 
4 OFSC)

Розпочато пілотні проекти із видобутку газу щільних 
колекторів (потрібна рентна ставка 0% )

Старт пілотного проекту PEC (Production Enhancement 
Contract)
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Потенціал збільшення видобутку
нетрадиційних покладів

2003 2015

33x

2003 2015

23X

Видобуток, млрд м3 Запаси, млрд м3

США: Відродження Marcellus (США)
розпочалось в 2004 році. Видобуток 

продовжує зростати по сьогодні завдяки 
стимулюючим заходам

2017 2020 2017 2020

Оціночно ресурси, трлн м3 2P запаси, млрд м3

Україна також має великий 
потенціал зростання видобутку 
газу з нетрадиційних покладів

+150
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УГВ виконало показники Стратегії «20/20» з 
наявних родовищ. Зростання видобутку з 
нових родовищ – заблоковане 

Наявні родовища: УГВ забезпечило виконання 
Стратегії «20/20» (+1 млрд м3)

Нові родовища: Відмова у нових ліцензіях
(Полтавська облрада 
- 63 відмови) унеможливила 
прирощення видобутку 
(-1 млрд м3)







Для зростання видобутку необхідно також 
виконання регуляторних та законодавчих умов 

 Позбавити облради права погодження надання 
спецдозволів

 Систематично проводити аукціони – мін. 100 на рік  

 Надати УГВ спецдозволи на офшорні ділянки 

 Передати УГВ спецдозволи, які неефективно 
використовують держкомпанії

 Врегулювати питання «сплячих» спецдозволів, 
наданих приватним компаніям (період 2010-2014рр.)

 Анулювати наявні УРП на ділянки, які не розробляють, 
та винести на аукціон

 Прив'язати права власності на землю до прав 
власності на надра

Розширення 

ресурсної 

бази 
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Пропозиції УГВ 
для врегулювання проблемних питань 

 Приєднати до УГВ державні геологорозвідувальні 
підприємства.

 Закріпити за УГВ можливості проведення геологічної 
розвідки на нерозвіданих чи слабо розвіданих 
ділянках

Геологічна 

розвідка

Регуляторні 

та дозвільні 

процедури

 Втілити норми ЗП № 3096д у підзаконних актах;

 Створити онлайн-платформи отримання дозвільних 
документів для видобутку вуглеводнів;

 Перейти на міжнародну систему оцінки запасів SPE-PRMS;

 Скасувати спеціальні обов'язки;

 Встановити ренту 0% для видобутку нетрадиційних 
покладів вуглеводнів;

 Ухвалити нові правила безпеки в нафтогазодобувній 
промисловості 21



Необхідно встановити особисту відповідальність  
керівників областей та профільних міністрів за 
виконання цілей «20/20»

Харківська обл.

Полтавська обл.

Львівська обл.
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АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
office@ugv.com.ua
+38 044 272-31-15
www.ugv.com.ua
@Ukrgasvydobuvannya

Дякуємо!
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