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Історію творять особистості. Нафто-
газова історія теж не виключення. Вже 
багато сказано про рік, що минув. Чи 
був він надскладний для нафтогазової 
галузі? Відповіді наших респондентів 
свідчать про те, що боротьба з трудно-
щами – це вже майже постійний стан 
гравців галузі. Проте кожен має уні-
кальний досвід та бачення подальшо-
го розвитку. Саме тому ми запросили 
ключових представників галузі відпо-
вісти на питання стосовно перспектив, 
які вони бачать для себе та компаній, 
про те, як вдалося досягти певних успі-
хів і про те, що ще варто зробити.

Цей підсумковий річний випуск «На-
фта і газ України» має на меті відзна-
чити вплив особистостей на розвиток 
нафтогазової галузі.  Ми вдячні всім, 
хто знайшов час поділитись з нами та 
своїми колегами  думками про спільну 
справу.  Це важливий внесок у загальну 
стратегію подальшого розвитку галузі.

Ми впевнені, що разом ми сильніші 
за зовнішні обставини та кожен з вас 
це неодноразово доводив на власному 
досвіді.

Розпочинаймо новий нафтогазовий 
рік разом!

fidmashnov.byfidmashsales@nov.com

Колтюбинговое, азотное 
и насосное оборудование   
Coiled tubing, nitrogen and 
pumping equipment

Оборудование для ГРП  
Fracturing equipment

Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. 
Рыбалко, 26, к. 17/432  

Тел.: +375 (17) 298 24 17, факс: +375 (17) 368 30 26 

26 Rybalko Str., Minsk, Belarus, 220033  
Tel: +375 (17) 298 24 17, Fax: +375 (17) 368 30 26
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ПІДСУМКИ
2020

Олександр Романюк
Директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка 
та Видобування»

ПІДСУМКИ РОКУ

2020 рік виявився склад-
ним, певно, для всіх. Панде-
мія коронавірусу, економічна 
криза, різке падіння цін на газ 
– все це суттєво позначилося 
на можливостях компанії ін-
вестувати в нові проєкти.

Але, я вдячний нашим праців-
никам, що за цей рік Нафтогазу 
вдалося виконати річний план 
із видобутку газу. Уже можна го-
ворити, що компанія втримала 
показники на рівні минулого 
року, відхилення буде мінімаль-
ним – до 1%.

Оскільки безпека праці для 
нас безумовний пріоритет, та-

кож треба згадати, що компанія 
знизила показники травма-
тизму і не допустила жодного 
смертельного випадку. 

Більше того, 2020 рік став 
для нас певною точкою відлі-
ку. Бо за ці місяці ми створили 
дивізіон «Розвідка та Видобу-
вання», сформували потужну, 
злагоджену команду із україн-
ських і міжнародних фахівців, 
створили стратегію нарощення 
ресурсної бази і почали її реа-
лізацію.

Це той заділ, який, упевне-
ний, дасть позитивний  резуль-
тат у майбутньому.

розблокування доступу до великих перспективних 
нафтогазових ділянок, які довгі роки не розробляються

продовження стимулюючої ренти для нових свердловин 
на перші 5 років їх роботи

встановлення стимулюючої ренти для видобування 
вуглеводнів із нетрадиційних колекторів і на морських ділянках

ухвалення законодавчих змін щодо спрощення доступу 
до земельних ділянок з метою проведення розвідувальних 
робіт та доступу до наявних свердловин

спрощення для державних компаній закупівлі товарів, 
робіт та послуг, необхідних для геологічного вивчення 
та розробки родовищ

Потрібна тісніша координація бізнесу і держави довкола тих 
дій, які сприятимуть залученню нових інвестицій у газовидо-
бування, зокрема: 

•

•

•

•

•

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 
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Окрім уже згаданого, в 
2020 році були ще кілька ве-
ликих подій, які ми вважаємо 
своїми стратегічними пере-
могами.

Зокрема, кілька тижнів 
тому Кабінет міністрів надав 
Нафтогазу право на розвід-
ку Чорноморського шель-
фу. Це історична подія, адже 
вона може зрушити з місця 

питання, яке було «заморо-
женим» протягом багатьох 
років. Якщо всі офіційні про-
цедури пройдуть швидко, 
то вже наступного року ми 
розпочнемо сейсморозвіду-
вальні роботи на морі.

Нам також вдалося вийти 
на фінішну пряму в процесі 
підписання угод на розподіл 
продукції за 4-ма перспек-

тивними ділянками. Це також 
ті активи, на які ми робимо 
велику ставку.

Окрім того, вперше в Укра-
їні, ми розпочали спільний 
проєкт у форматі product 
enhancement contract (PEC) 
з Expert Petroleum. Мета – 
збільшити видобуток з 13-ти 
старих виснажених родовищ 
на Західній Україні. 

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

ПІДСУМКИ РОКУ ПІДСУМКИ РОКУ

Навіть в умовах «шторму» не можна зупинятися. По-
трібно чітко визначити цілі бізнесу, сформувати дорож-
ні карти і поступово рухатися до них. Хай навіть не так 
швидко, як хотілося би.

Ще більшого значення набуває ефективність – на всіх 
рівнях. Це нескінченний резерв, який треба використо-
вувати.

І, звісно, команда. Важливо мати поряд тих людей, які 
розділятимуть спільні цілі і цінності, готові брати на себе 
відповідальність і працювати з високою віддачою.

Найголовніша – розпочати розвідувальні роботи на 
нових великих стратегічних активах. Ми розуміємо, що 
їх освоєння – запорука стабілізації видобутку газу в 
Україні. Тож зробимо все від себе залежне, щоб дати ре-
зультат для держави якомога швидше.

Яку пораду ви б дали 
своїм колегам? Що допоможе бізнесу 

краще адаптуватися до змін? 

Які цілі ставите на наступний рік? 



14 15www.newfolk.com.ua Грудень 2020



16 17www.newfolk.com.ua Грудень 2020

ПІДСУМКИ
2020

Степан Козицький
Генеральний директор ГК «Західнадрасервіс»

ПІДСУМКИ РОКУ

2020р. рік був неочікувано 
складним роком в плані роз-
витку бізнесу. Насамперед, це 
пандемія короновірусу і її на-
слідки: падіння цін на природ-

ний газ, 15 річний мінімум, якщо 
я не помиляюсь; зменшення, 
в рази, сервісного ринку роз-
відки і видобутку нафти і газу; 
стагнація фінансового ринку.

Відповім «японською» фра-
зою: удосканалювати процеси. 
Якщо ми говоримо про ринок 
вуглеводнів: нафти та газу, то 
тут у нас уже немає явних анти-
клінальних структур, не має гар-
ного доступу до землі під буріння, 
2Д сейсміки уже точно не достат-
ньо для виявлення додаткових 
геологічних структур, ми не мо-
жемо дозволяти довгий процес 

буріння. І в принципі, нафта і газ, 
рік за роком, м’яко кажучи «дає 
дорогу» альтернативній енерге-
тиці, тобто ціновий тренд, точно 
не в користь нафтовикам. Якщо 
підсумувати, потрібно робити 3Д 
сейсміку, бурити глибше, бурити 
швидко!, бурити горизонтально, 
робити ГРП та проводити інші 
методи інтесифікації видобутку, 
бути ефективними! 

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 
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Незважаючи на кризо-
вий рік, наші результати 
(групи компаній Захід-
надрасервіс) є хорошими. 
По-перше, при плані видо-
бутку 650 тис. м3/доба на 
кінець року, ми у листопаді 
вийшли на видобуток 700 
тис. м3/доба, а річний план 
виконали у серпні. Друге, 

цього року ми пробурили 11 
свердловин (ще 2 в бурінні, 
і ми плануємо завершити 
буріння однієї до кінця року, 
іншої до 04.01.2021р.). Третє, 
у нас 4 бурові станки були 
заняті круглий рік (2 в бу-
рінні, 2 в капремонті) і та-
кож цього року ми зробили 
40 коілтюбінг свердловин-

но-операцій. І четверте, чи 
не головне, цього року ми 
організували повноцінну 
3Д сейсміку, а це між іншим, 
дві вахти по 150 чол. кожна. 
Тобто, в цей кризовий рік, 
ми не тільки не скорочували 
персонал, але й створили 
нову компанію з 300! (трьо-
мастами) працюючими.

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

ПІДСУМКИ РОКУ ПІДСУМКИ РОКУ

Раджу йти вперед, і не зупинятися перед труднощями. 
Удосконалюватись, використовувати нові технології, ри-
зикувати.

Великі плани маємо на наступний рік: досягти видобут-
ку природного газу 850 тис. м3/доба; пробурити 12 сверд-
ловин, 3 з яких горизонтальні; почати видобуток нафти; і 
зробити перші тонни «зеленого» водню (green Hydrogen).

Яку пораду ви б дали 
своїм колегам? Що допоможе бізнесу 

краще адаптуватися до змін? 

Які цілі ставите на наступний рік? 
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Поточний рік видався не про-
стим як для мене особисто, так і  
для нафтогазової галузі, підпри-
ємств та організацій різних видів 
діяльності в Украіні та і у світі. Ви-
никало безліч перепон і випро-

бувань, що пов’язані із адаптаці-
єю до нових умов роботи під час 
карантину. Справжнім викликом 
стало не лише збереження досяг-
нутих обсягів, а і їх нарощування 
та розвиток.

Яким був для вас минулий рік?

На мою думку, державі саме за-
раз потрібно забезпечити відпо-
відні умови, щоб зробити вітчиз-
няну галузь привабливою для 
інвестицій. Маю на увазі перегляд 
рентних ставок у бік зменшення, 
враховуючи наслідки від панде-

мії COVID-19, та додаткове запро-
вадження спеціальних рентних 
умов для важковидобувних за-
пасів, що може стати запорукою 
збільшення власного видобутку 
газу та нафти в подальшій пер-
спективі.

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 

ПІДСУМКИ РОКУ

ПІДСУМКИ
2020

Олександр 
Тертиченко

Директор Везерфорд Україна
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ПІДСУМКИ РОКУ

Насправді, складно виділити якесь одне до-
сягнення, бо кожне із них є дуже важливим. 
Ми провели ряд робіт із використанням но-
вітніх технологій, які були першими не тіль-
ки в Украіні, а і взагалі в Європі. Запрпону-
вали та успішно впроваджено декілька видів 

сервісів, що раніше не були представлені в 
країні. Вперше проведено роботу віддалено із 
контролем процесу, знаходячись в офісі, а не 
безпосеродньо на свердловині, як це робило-
ся раніше. Результатами всіх цих досягнень є 
позитивні відгуки від наших Замовників.  

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

В першу чергу, робити основну ставку на команду. Жод-
не найсучасніше обладнання чи технології нічого не варті 
без першокласних спеціалістів та іх злагодженої роботи. І 
це стосується не лише окремої групи, яка безпосередньо 
залучена до виконання робіт. Це про взаємодію усієї ко-
манди та порозуміння між відділами і напрямками.

Вчитися, розвиватися, визначати нові цілі та досягати їх)

Яку пораду ви б дали 
своїм колегам? Що допоможе бізнесу 

краще адаптуватися до змін? 

Які цілі ставите на наступний рік? 

ПІДСУМКИ РОКУ
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ПІДСУМКИ
2020

Артем Петренко
Виконавчий директор 
Асоціації газовидобувних компаній України

ПІДСУМКИ РОКУ

Рекордне зниження цін на 
вуглеводні, пандемія COVID-19 
та глобальна економічна кри-
за 2020 року стали справж-
нім шоком для нафтогазови-
добувної індустрії не лише в 
Україні, але й світі.  Найбільші 
світові компанії понесли бага-
томільярдні збитки, скасували 
заплановані інвестиції, заморо-
зили перспективні проєкти та 
скоротили велику кількість сво-
їх працівників.  

На жаль, події в українській 

газовидобувній галузі розвива-
лися за схожим сценарієм. Всі 
учасники ринку оптимізували 
свої інвестиційні проєкти та з 
великою обережністю стали ди-
витися у майбутнє. Доводить-
ся констатувати неприємний 
факт: цьогоріч кількість актив-
них бурових верстатів в Україні, 
які були задіяні у виробництві, 
знизилася майже на 70%. Це від-
повідно позначиться на обсягах 
газовидобутку в країні, які бу-
дуть меншими, ніж у 2019 році. 

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 

Впродовж року газовидо-
бувники неодноразово заяв-
ляли, що індустрії потрібна 
державна підтримка та сти-
мули для продовження інвес-
тиційної діяльності. Без цього 
не варто очікувати на продов-
ження буріння нових сверд-
ловин та розробку нових ро-
довищ. 

Ще навесні Асоціація газо-
видобувних компаній Украї-
ни звернулася до Президен-
та України, уряду та народних 
депутатів із закликом негайно 
розробити та впровадити пакет 
стимулюючих заходів для допо-
моги галузі. Ідеться, насампе-
ред, про фіскальні заходи, які є 
основою для прийняття рішен-
ня інвесторами. Це продовжен-
ня терміну незмінності оподат-

кування видобутку вуглеводнів 
із нових свердловин до 2030 
року; запровадження стимулю-
ючої ренти для відновлення за-
консервованих та ліквідованих 
свердловин, а також стимулю-
вання видобутку нетрадиційних 
покладів вуглеводнів із розро-
бленням прозорої методики їх 
визначення. Крім того, варто 
також по аналогії із стимулюю-
чим режимом для видобування 
природного газу запровадити 
стимулюючу ренту для видо-
бутку нафти та конденсату.

Це першочергові кроки, які 
мають стати сигналом підтрим-
ки галузі з боку держави. Вони 
допоможуть стабілізувати ситу-
ацію у газовидобутку та дадуть 
змогу мінімізувати поточну кри-
зову ситуацію. 
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Підписання угод про 
розподіл продукції ста-
не найяскравішою подією 
2020 року і початку 2021-
го. І це буде великим до-
сягненням для вітчизняної 
нафтогазовидобувної інду-
стрії. 

Нагадаю, що у 2019 році 
Україна провела найсмасш-
табнішу хвилю нафтогазо-
вих конкурсів, на які було 
виставлено 12 ділянок на су-
ходолі. Переможці конкурсів 

взяли на себе зобов’язання 
інвестувати у перші 5 ро-
ків щонайменше $500 млн, а 
за оптимістичним сценарі-
єм сума може сягнути до $1,5 
млрд. 

Більше року тривали пере-
мовини між державою та ін-
весторами щодо узгодження 
текстів угод по восьми на-
фтогазових ділянках. Це був 
доволі складний і тривалий 
процес, адже діюче законо-
давство має ряд прогалин, 

які потребують вдосконален-
ня. За останні місяці ми поба-
чили значний прогрес щодо 
узгодження проєктів угод про 
розподіл продукції і з опти-
мізмом очікуємо на їх фіналь-
не підписання у відведений 
термін до 12 січня 2021 року.

Ця подія стане запору-
кою залучення масштабних 
інвестицій у сектор та під-
грунтям для збільшення об-
сягів нафтогазовидобутку в 
країні.

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

ПІДСУМКИ РОКУ ПІДСУМКИ РОКУ

Україна має значний ресурсний потенціал, який необ-
хідно ефективно реалізовувати, поєднуючи кращий ві-
тчизняний і міжнародний досвід. Спільними зусиллями 
бізнесу та влади ми можемо досягнути стратегічної мети 
щодо збільшення газовидобутку в Україні. 

2021 рік буде непростим. Потрібно працювати ще актив-
ніше та реалізовувати реформи, які дозволять галузі роз-
виватися. З огляду на нові реалії низьких цін на вуглевод-
ні в наступні роки, виснаження нафтогазових родовищ в 
Україні, а також для підтримки бюджетоутворюючого сек-
тору необхідно комплексно переглянути ставки оподат-
кування видобутку вуглеводнів в країні і уніфікувати їх з 
середньоєвропейськими показниками. Крім того, уся на-
фтогазовидобувна індустрія очікує на  оновлення Кодексу 
про надра, який стане єдиним кодифікованим документом 
у сфері надрокористування. 

Яку пораду ви б дали 
своїм колегам? Що допоможе бізнесу 

краще адаптуватися до змін? 

Які цілі ставите на наступний рік? 
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www.ppc.net.ua

СП «Полтавська 
газонафтова компанія»

Стратегія Виважених Рішень
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Сповнений професійних викликів, для подолання яких були обрані 
необхідні рішення. Регулятор впевнено повертає до себе довіру, яка 
рекордно висока за багато років, а сфера надрокористування зазнає 
системних прогресивних реформ.

Яким був для вас минулий рік?

По-перше, довіра до регулятора та стабільність правил гри, — 
це те, чого вимагають капіталомісткі та довготривалі інвестиційні 
проєкти з високим ризиком. По-друге, нові відкриті пропозиції для 
нарощення ресурсного потенціалу. По-третє, смілива модернізація 
регуляторного поля шляхом максимального спрощення дозвільних 
процедур та осучаснення профільного законодавства. 

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 

ПІДСУМКИ РОКУ

ПІДСУМКИ
2020

Роман Опімах
Голова Державної служби 
геології та надр України
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Разом ми запропонували ринку понад 300 
перспективних об‘єктів для інвестування в 
українські надра, 43 лоти було придбано на 
конкурентних торгах за майже 800 млн грн. 

Вперше онлайн можна придбати право на 
розробку бурштину, золота, руд літію та тита-
ну, а початкова ціна спецдозволів обрахову-
ється прозорим та об’єктивним шляхом. 

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

Маленькому бізнесу - вірити у власні сили та об’єд-
нувати зусилля для кооперації у реалізації проектів. 
Великому бізнесу - проактивно брати участь у нала-
годженні обопільного та системного діалогу влади і 
платників податків, до реформ треба долучатися та 
відчувати свою відповідальність.  

ПІДСУМКИ РОКУ

Яку пораду ви б дали 
своїм колегам? Що допоможе бізнесу 

краще адаптуватися до змін? 

ПІДСУМКИ РОКУ

Виключно амбіційні. На порядку денному прогресив-
на реформа надрокористування, — відповідний зако-
нопроєкт (№4187) активно обговорюється. Наступний 
крок — оновлення Кодексу про надра. Актуальна потре-
ба сьогодення — електронний кабінет надрокористува-
ча для зручності та легкості проходження регуляторних 
процедур. Система державних геологічних підприємств 
вимагає перезавантаження, перегляду пріоритетів у ро-
боті та забезпечення вільного доступу до геологічної ін-
формації.

Які цілі ставите на наступний рік? 
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ПІДСУМКИ
2020

Тарас Кузьмич
Голова правління ПрАТ "НАК "Надра України"

ПІДСУМКИ РОКУ

Минулий рік для усієї галузі 
став роком викликів та змусив 
нас звикати до нових реалій, 
які суттєво змінили життя кож-
ного з нас. І ми не виключення. 
Водночас, ми шукали і знаходи-

ли нові рішення, нові підходи у 
роботі, які б гарантували ефек-
тивність. Цей рік точно зробив 
нас більш сильними, більш за-
гартованими та більш гнучки-
ми.

У нових умовах надважливими 
стають принципи прозорого та 
відкритого співробітництва дер-
жави і бізнесу. Аби галузь відно-
вилася, слід починати із фунда-

ментальних кроків — довіра, чіткі 
правила роботи, прозорі меха-
нізми. Все це стане підґрунтям 
для надходження інвестицій та 
розвитку галузі.

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 
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Не розмежовую особисті досяг-
нення та досягнення «Надра Укра-
їни», бо я – це Компанія, а Компанія 
– це я. Ми єдине ціле. Тому, найго-
ловніше досягнення у тому, що нам 
вдалося змінити негативну фінан-
сову динаміку дочірніх підприємств 
та забезпечити стабільну роботу 
НАК в цілому. За рік повністю по-
гасили заборгованість по єдиному 
соціальному внеску дочірніх підпри-
ємств (15 млн грн), скоротили забор-
гованість перед Пенсійним фондом 
на 4 млн грн, сплатили 120 млн грн 
податків. Відновили роботу більше 
10 раніше ліквідованих вуглеводне-
вих свердловин. Ми змогли перела-
мати негативний тренд і розпочати 
відродження Компанії в цілому.

Завдяки підтримці Уряду, зруши-
ли з місця заморожений протягом 
декількох років проект Юзівської. 
В результаті, всі учасники процесу 
отримають певні бенефітс. А голов-
не — збільшиться видобуток вугле-
воднів в Україні.

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

ПІДСУМКИ РОКУ

По–перше, подолати збит-
ковість діяльності дочірніх 
підприємств Компанії, харак-
терну для останніх 10-ти ро-
ків роботи. По-друге, погаси-
ти борги перед працівниками 
збанкрутілого ще 2009 року 
ДП «Полтавнафтогазгео-
логія». По – третє, оновити 
основні фонди НАК «Надра 

України» як запоруку підви-
щення її конкурентоспромож-
ності та інвестиційної прива-
бливості.  І нарешті, зберегти 
колектив та позитивну ста-
більну роботу. Ми, також, пла-
нуємо працювати у напрямку 
пошуку нових інвестиційних 
проектів з метою проведення 
геологорозвідки, вивчення 

нових перспективних діля-
нок, для розширення мережі 
родовищ, де ведеться видобу-
вання, для нарощення міне-
рально-сировинної бази кра-
їни та подальшого розвитку 
геологічної галузі. Компанія 
відкрита для цікавих інвес-
тиційних пропозицій у цьому 
напрямку.

ПІДСУМКИ РОКУ

Невпинно працювати, опа-
новувати нові креативні під-
ходи у роботі. Бути гнучкими і 
шукати можливості співпраці. 
Об‘єднуючись, ми зможемо від-
новити галузь.

Яку пораду ви б дали своїм колегам? Що допоможе 
бізнесу краще адаптуватися до змін? 

Які цілі ставите на наступний рік? 
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www.ukrnafta.com

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ
80 - 1000 кВт

ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ВИДОБУТКУ  НАФТИ ТА ГАЗУ

ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО» www.darex.com.ua0800 33-05-05

безкоштовний енергоаудит,
розробка та узгодження проекту на електропостачання,
доставка на об'єкт у будь-яку точку України та введення в роботу,
сервісне обслуговування та передсезонна підготовка,
установка системи віддаленного моніторингу

Постачання «під ключ»
100% гарантія

міжсервісний інтервал до 500 м/год,
паливна економічність,
збільшена здатність до навантаження,
висока довговічність - до 30000 м/год до капремонту

Двигун VOLVO PENTA
made in Sweden
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Без перебільшення – склад-
ним. Такого складного періоду, 
мабуть, не було з початку за-
снування групи компаній Smart 
Energy. Пройти його з мінімаль-
ними втратами нам дав змогу 
досвід фахівців, які в нас у ко-

манді, і нарощені за попередні 
роки обсяги видобутку. Упев-
нений, що нам вдалось розум-
но перегрупуватися, і вдасться 
так само успішно  продовжити 
реалізацію стратегічних цілей 
групи.

Позиція нашої групи, та й ін-
ших газовидобувників, незмін-
на: держава повинна впрова-
дити ряд фіскальних стимулів 
для продовження інвестиційної 
діяльності. Це і продовження 
гарантованого державою стро-
ку незмінності оподаткування 
видобутку вуглеводнів із нових 
свердловин з 5 до 10 років; за-
провадження стимулюючої рен-
ти для відновлення свердловин 

та видобутку важковидобувних 
і нетрадиційних покладів вуг-
леводнів із розробленням про-
зорої методики визначення та-
ких покладів тощо. Необхідно 
комплексно переглянути ставки 
оподаткування видобутку вуг-
леводнів в Україні і уніфікувати 
їх із середньоєвропейськими по-
казниками. Проте поки що такі 
можливості в Україні лише обго-
ворюються…

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 

ПІДСУМКИ РОКУ

Сергій Глазунов
Генеральний директор групи компаній 

Smart Energy

ПІДСУМКИ
2020
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Досягненням року для 
Smart Energy вважаю те, що 
нам вдалось реалізувати всі 
наші стратегічні проєкти 
(нові свердловини, КРС, ре-
брендинг Regal Petroleum, 
придбання «Аркона 
Газ-Енергія») та нарощува-
ти видобуток, попри стрімке 
падіння ціни на газ, що про-

довжувалось в першому пів-
річчі та попри всі ризики, які 
принесла пандемія.

Для мене особисто найбіль-
ше досягнення (хоча воно й не 
лише моє) – повне збереження 
нашої команди та соціального 
пакету для наших співробіт-
ників. Водночас нам вдалось 
створити додаткові механіз-

ми захисту наших працівни-
ків від коронавірусу COVID-19 
шляхом реорганізації режиму 
роботи, впровадження чітких 
алгоритмів дій, забезпечення 
додатковими засобами індиві-
дуального захисту, перегля-
дом умов співпраці з нашою 
медичною страховою служ-
бою.

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

ПІДСУМКИ РОКУ ПІДСУМКИ РОКУ

Мені здається, газовидо-
бувний бізнес в Україні пред-
ставлений досить потужним і 
стабільними компаніями, яким 
важко давати поради. Нам цей 
рік показав важливість опе-
ративних реакцій і гнучкості 
рішень, вміння швидко адап-
туватись до зміни зовнішніх 
факторів. Сьогодні, як ніколи, 

важливо чути один одного, 
вміти приходити до єдиного 
рішення і реалізовувати його 
злагоджено, єдиною коман-
дою. Чітко налагоджена кому-
нікація в компанії, відпрацьо-
вана командна робота – це чи 
ненайважливіші бізнес-пере-
ваги зараз. Група компаній 
Smart Energy це дуже добре 

побачили, впроваджуючи ал-
горитм дій на випадок вияв-
лення хворого на COVID-19 у 
вахті на наших промислових 
об’єктах. Тут своєчасне вияв-
лення хворого особливо важ-
ливе, адже поширення хво-
роби загрожує стабільності 
роботи цілого підприємства.

Яку пораду ви б дали своїм колегам? Що допоможе 
бізнесу краще адаптуватися до змін? 

Головна ціль – це подаль-
ше нарощення видобутку, 
яке з кожним роком дається 
все складніше, адже крім ста-
ну світової економіку на нашу 
діяльність впливає і об’єктив-
ний фактор поступового вис-

наження родовищ. Тож наступ-
ного року плануємо розвивати 
наші родовища, включно з но-
вим Свистунківсько-Черво-
нолуцьким, щоб максималь-
но нівеліювати вплив цього 
фактору. Працюємо також над 

залученням додаткових зов-
нішніх інвестицій для розвитку 
компаній групи. В сегменті ре-
алізації поки не ціль, але існує 
можливість нашого виходу на 
ринок газу для кінцевих спо-
живачів. Вивчаємо це питання.

Які цілі ставите на наступний рік? 
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Калий хлористый

Кальций хлористый

Ксантановая камедь

Гуаровая камедь

Карбоксиметилцеллюлоза

PAC-HV (высокой вязкости)

PAC-LV (низкой вязкости)

Натрий двууглекислый

Дихромат натрия

Натрий хлористый

Диэтиленгликоль

Бентонит

Пропант

Барит

Карбонат кальция

Сода каустическая

Сода кальцинировання

Известь

Лимонная кислота

Крахмал модифицированный

Известь

Гидроксохлорид алюминия
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ПІДСУМКИ
2020

Володимир Онищенко
Ректор Національного університету 
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ПІДСУМКИ РОКУ

2020 рік був сповненим ви-
кликів, але разом із тим, ці-
кавим, насиченим яскравими 
подіями і враженнями, нови-
ми відкриттями та здобутка-
ми.

Це – рік невпинного розвит-
ку, надзвичайних перемог та 
пошуку креативних рішень.

Безумовно, визначальною 
подією року стало відзначення 
90-річчя Національного уні-

верситету «Полтавська полі-
техніка імені Юрія Кондратюка».

Незважаючи на запроваджені 
карантинні обмеження, діяль-
ність університету відбувалась 
у форматі, який дозволив за-
безпечити високий рівень ос-
вітньої, науково-дослідної  та 
інноваційної діяльності, а також 
реалізувати  низку масштабних 
і амбітних проєктів у співпраці з 
бізнес-партнерами.

Відновлення, розвиток і ста-
більність  галузі, на мою дум-
ку, значною мірою залежать від 
професіоналів, які в ній працю-
ють. Тому нашим першочерговим 
завданням як провідного закла-
ду вищої освіти, який опікується 
формуванням кадрового потен-

ціалу нафтогазовидобувної га-
лузі, є інноваційно-технологіч-
ний підхід до підготовки фахівців 
у тісній співпраці з бізнес-парт-
нерами. При цьому важливим 
чинником має бути забезпечен-
ня умов для реалізації інтересів 
усіх стейкхолдерів.

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 
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Звичайно ж, для мене, як і 
для кожної людини, найцін-
ніший здобуток - це успіхи 
моїх дітей, моєї родини. А 
моєю «великою родиною», 
без сумніву, є університет. 
Тому мені складно відокре-
мити особисті здобутки 
від досягнень Полтавської 
політехніки. Я завжди пи-
шаюсь перемогами універ-
ситету, успіхами кожного 
викладача і  кожного сту-
дента.

Варто відзначити, що стра-
тегічною метою Полтавської 
політехніки є створення ви-
сокорейтингового сучасного 
інноваційного університету, і 
на цьому шляху у нас є значні 
здобутки.   У 2020 році Наці-
ональний університет «Пол-
тавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» посів пер-
ше місце серед університе-
тів Полтавщини у світовому 
рейтингу U-Multirank 2020. 
За показником «Міжнародна 
орієнтація» університет увій-
шов у ТОП-10 закладів вищої 
освіти України.

За даними 14–го щорічно-
го академічного рейтингу 
закладів вищої освіти Укра-
їни «TOP-200 Україна 2020» 
Полтавська політехніка посі-
ла перше місце серед універ-
ситетів Полтави, підпоряд-
кованих Міністерству освіти 
і науки України.  У рейтингу 
SCImago IR 2020 університет 
посів четверте місце серед 
закладів вищої освіти Укра-
їни, а за показниками нау-
ково-дослідницької роботи 
– друге місце серед ЗВО та 

наукових установ України.
За результатами Консолі-

дованого рейтингу  закладів  
вищої освіти України,  наш 
заклад освіти увійшов у ТОП-
10 кращих університетів цен-
трального регіону України, а 
згідно з даними наукометрич-
ного моніторингу суб’єктів 
науково-видавничої діяльно-
сті України посів перше місце 
серед університетів Полтави 
за показниками бази SciVerse 
Scopus.

Приємно, що наші досяг-
нення відзначаються на дер-
жавному рівні. Так, у цьому 
році я був нагороджений  ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступе-
ня. Я вважаю, що така висока 
оцінка є заслугою усього ко-
лективу нашого університе-
ту.

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

ПІДСУМКИ РОКУ ПІДСУМКИ РОКУ

Сучасний світ надзвичайно мінливий і в 
будь-який момент може поставити нас перед 
серйозними викликами. Тому слід уміти «три-
мати удар». Мені імпонує вислів: «У моєму 
словнику немає слова “неможливо”». Вибудо-
вуючи стратегію власної діяльності, я завжди 
дотримуюсь переконання, що дорогу долає 
той, хто йде. Отже, своїм колегам та однодум-
цям можу порадити замислитись над висло-
вом Вінстона Черчилля: «Чому корабель пе-
ремагає хвилі, хоча їх багато, а він — один? 
Тому, що у корабля є курс, а у хвиль — немає». 
У людини, яка прагне досягти успіху, завжди 
повинен бути свій курс, своя стратегія, своя 
мета і переконання.

Яку пораду ви б дали своїм колегам? Що допоможе 
бізнесу краще адаптуватися до змін? 

 У наступному році головними завданнями для нашо-
го колективу залишаються продовження співпраці з біз-
нес-структурами для забезпечення якісної підготовки 
майбутніх фахівців, а також подальша реалізація полі-
тики інтеграції до світового освітньо-наукового просто-
ру. Пріоритетом у 2021 році має стати посилення ролі 
ІТ-напрямку, що сприятиме динамічному розвитку Наці-
онального університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка» та зростанню  інтелектуального по-
тенціалу України.

Які цілі ставите на наступний рік? 
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ПІДСУМКИ
2020

Віктор Дудзич
Технічний директор групи компаній 
Smart Energy

Це був рік дуже швидких 
змін, серйозних випробу-
вань. Я б сказав, в певному 
сенсі, це був стресовий рік. 
Газовидобуток – інвестоємний 
бізнес. Щоб отримувати тут 
віддачу, треба багато вкладати 
і робити це регулярно. Звичай-
но, в умовах глобальної еконо-
мічної кризи, підсиленої пан-

демією, ризиковість будь-якої 
інвестиції в рази зростає. Та й 
тих сум, які є відчутними для 
розвитку газовидобутку, може 
просто не бути. Для розумін-
ня наша група компаній Smart 
Energy скоротила в цьому році 
свою інвестиційну програму 
більш ніж на третину. Для ви-
добутку – це стрес.

Яким був для вас минулий рік?

Що, на ваш погляд, потрібно зробити 
в першу чергу, щоб галузь змогла відновитися 

і успішно рухатися далі в нових умовах? 

В умовах коли інвестицій-
на привабливість галузі па-
дає, необхідно її підтримати 
певними діями з боку держави: 
податкові пільги, спрощення 
дозвільних процедур, збіль-
шення строку дії працюючих 
пільгових інструментів (напри-

клад, зниженої ренти для нових 
газових свердловин) – все це 
пом’якшить удар від економічної 
кризи. Багато держав, які розу-
міють внесок галузі видобутку 
вуглеводнів у свій загальний 
добробут, такі кроки зробили 
ще навесні. 

ПІДСУМКИ РОКУ
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Для мене основне досяг-
нення компаній Smart Energy 
в рості виробничих показни-
ків: ми стабільно збільшуємо 
об’єми видобутку вуглеводнів. 
У цьому році за 11 місяців вже 

маємо 366,7 млн куб м газу – 
майже стільки, скільки видо-
були за весь минулий рік (369 
млн куб. м). Таку динаміку вда-
ється підтримувати, незважа-
ючи на скорочення інвести-

цій, зміни в роботі та природнє 
виснаження пластів, завдяки 
раціональному перегляду на-
шої виробничої програми та, 
звичайно, високому професі-
оналізму наших фахівців.

Що ви вважаєте головним досягненням за підсумками року? 
(Особистим / своєї компанії) 

Для Smart Energy важли-
вою запорукою нинішньої 
стабільності стала швид-
кість реагування на зміни. 
Ми буквально на наступний 
день після оголошення каран-
тину по всій Україні перейшли 
в дистанційний формат робо-
ти для офісних співробітників 
та режим двотижневих (а потім 
і тритижневих) вахт для команд 
на промислах. Оперативно 
переглянули в бік оптиміза-

ції наші операційні бюджети. 
Відповідно переглянули умо-
ви співпраці з підрядниками. 
Посилили санітарно-гігієнічні 
процедури на всіх об’єктах. Такі 
швидкі і водночас продумані 
кроки дали очевидний резуль-
тат: пандемія не відобразилась 
на наших виробничих резуль-
татах, а випадки захворювання 
в нас дуже точкові і одразу ло-
калізуються, навіть якщо мова 
йде про промислові вахти.

ПІДСУМКИ РОКУ

Яку пораду ви б дали 
своїм колегам? Що допоможе бізнесу 

краще адаптуватися до змін? 

ПІДСУМКИ РОКУ

Зберегти видобуток на 
нинішньому рівні, розви-
вати всі активи, як міні-
мум розпочати два буріння 
на двох з п’яти наших ро-
довищ, провести рекон-
струкцію ТЗСУ (тимчасова 
замірна сепараційна уста-
новка) Мехедівсько-Голо-
товщинського родовища. 
Потенційно фокус нашої 
уваги повинен зміститись 
на новий актив – Свистун-

к івсько-Червонолуцьке 
родовище, бо там майже 15 
років нічого не робилось 
і воно сьогодні в досить 
занедбаному стані. Проте, 
враховуючи ситуацію з су-
довою справою, яку про-
довжує ПАТ «Укрнафта» 
проти колишніх власни-
ків спеціального дозволу 
на родовище, повноцінно 
розробляти його поки не 
раціонально.

Які цілі ставите на наступний рік? 
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БІРЖА БІРЖА
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ОЛЕГ МИКУЛИЧ, 
доктор історії,
член-кореспондент
Української нафтової академії

ІСТОРІЯ
галузі

ПАРТНЕР РУБРИКИ

Загальний вигляд 
Східниці. На другому 
плані виробничо-
промислові будівлі. 
Фото 1908 р.

ГАЛИЦЬКА КАЛІФОРНІЯ

ІСТОРІЯ ГАЛУЗІ
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ІСТОРІЯ ГАЛУЗІ ІСТОРІЯ ГАЛУЗІ

Вибух (фонтан) нафти і 
газу, із глибини 1016 м, 
під час буріння найпро-
дуктивнішої нафтогазової 
свердловини „Ойл Сіті” у 
Тустановичах 13.06.1908 
р. Викид нафти і газу тоді 
складав близько 3 тис. т. 
нафти та 900 тис. м³ газу 
на добу.
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Для нафтогазової галузі рік закінчився 
довгоочікуваним підписанням семи угод 
про розподіл продукції, конкурси на які 
були проведені ще в 2019 році. Йдеться 
про Бузівську, Берестянську, Балаклій-
ську, Іванівську, Софіївську, Зеньківську 
та Угнівську площі.

Нагадаємо, що переможцями конкурсів 
стали Укргазвидобування (Бузівська, Ба-
лаклійська, Берестянська та Іванівська 
площі), ДТЕК Нафтогаз (Зіньківська площа), 
Geo Alliance Group (Софіївська площа), Захід-
надрасервіс (Угнівська ділянка). Доопрацю-
вання тексту угоди по Варвинській ділянці 
з Ukrainian Energy L.L.C триває.

На першому етапі компанії взяли на себе 
обов'язок пробурити понад 30 свердловин, 
а гарантований обсяг інвестицій за даними 
проектами складе не менше 355 млн до-
ларів США. Зокрема, компанії групи ДТЕК 
Нафтогаз підписали угоду про розподіл 
продукції (УРП) по Зіньківської площі. Ін-
вестиції компанії в розвідку і розробку цієї 
ділянки складуть більше 1 млрд грн.

В цілому ж за прогнозами МЕА попит на 
газ в 2021 році істотно відновиться і прак-
тично досягне докризових рівнів. Завдяки 

цьому ціни на газ зростуть на всіх великих 
регіональних ринках. Відносній стабіль-
ності може зашкодити тільки невизначе-
ність, пов'язана з пандемією, відзначають 
експерти.  

Група Smart Energy повідомила про про-
довження спецдозволу на ще одне родови-
ще - Свиридівське. Термін дії спеціального 
дозволу на користування надрами продов-
жено ще на 20 років. Таким чином, в компанії 
відзначили, що Представництво "Регал 
Петролеум Корпорейшн Лімітед" ще 20 років 
буде інвестувати в ці території, нарощуючи 
видобуток газу.

За листопад 2020 р. ПАТ «Укрнафта» 
сплатило до бюджетів усіх рівнів податків 
на суму 846, 9 млн. грн.

Сума сплачених податків за 11 місяців 
2020 р. досягла 11,25 млрд. грн.

ПАТ «Укрнафта» сплатило 432,7 млн грн 
рентної плати до державного та місцевих 
бюджетів різних рівнів за користування 
надрами за листопад 2020 року. З них 21,63 
млн грн надійшли до місцевих бюджетів.

Івано-Франківська область традиційно 
серед лідерів надходження рентної плати 
від «Укрнафти» -5,02 млн. грн. Львівська 
область отримала 1,89 млн грн.

28.12.2020-03.01.2021

ІННА 
КУЧЕРЕНКО 
експерт 
нафтогазового
ринку

ПОДІЇ
місяця
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ПОДІЇ МІСЯЦЯ

ДТЕК Нафтогаз завершив 
буріння свердловини №57 
глибиною 5270 м на Ма-
чухському родовищі. Дебіт 
свердловини становить 300 
тис. куб. м на добу. Свердло-
вина бурилася в умовах на-
двисоких пластових тисків, 
однак завдяки інтегровано-
му підходу до всіх процесів 
будівництва вона була про-
бурена за 136 діб, на 32 дні 
раніше проектного терміну.

Буровим підрядником висту-
пила компанія «Сервіс-Ойл». 
Буріння похило-спрямованої 
ділянки свердловини було 
виконано з використанням 
роторно-керованих систем 
Schlumberger і LWD модулів 
каротажу. Під час буріння був 
реалізований комплексний 
підхід до застосування но-
вітніх методів досліджень, 
запропонований компанією 
Weatherford. Розкриття про-
дуктивної частині розрізу здій-
снювалося з використанням 
інвертованої вуглеводневої 

емульсії WITER II компанії «Ге-
осінтез Інженірінг». 

Доброю новиною завершу-
ється рік для групи Нафто-
газ. Відкрито нове родовище 
в Полтавській області. Ха-
рактеристики Перлинового 
родовища: + 2 млрд м³ пер-
спективних запасів і ресурсів 
газу для України, а також + 200 
млн м³ газу розвіданих запа-
сів. Загальна площа нового 
родовища становить 213 км². 

22 грудня, на території ви-
робничої бази (Прилуки) УНПС 
ПАТ «Укрнафта» урочисто від-
крили цех з ремонту установок 
електроотцентрованих насо-
сів. Зараз він єдиний в Україні, 
де буде проводитися ремонт 
установок електроотцентро-
ваних насосів з оформлен-
ням протоколу комп'ютерної 
перевірки частин УЕВН після 
ремонту.

Сучасні технології ремонту 
дозволять збільшити міжре-
монтний період свердловин 
і зменшити витрати на тон-
ну видобутої нафти. Це один 
з основних показників для 
компанії, який визначає ефек-
тивність роботи і собівартість 
продукції: чим він більший, тим 
ефективніше працює компанія 
- відзначають в Укрнафті. 

ПАТ «Укрнафта» повідомляє 
про повне погашення «істо-
ричної» податкової заборго-
ваності. Компанія перераху-
вала до спеціального фонду 
державного бюджету 28,9 млрд 
грн. Ця сума включає борг зі 
сплати ПДВ, податку на при-
буток та рентної плати, нара-
хованихі штрафів та пені за 
несвоєчасну сплату грошових 
зобов'язань.

21-27.12.2020
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Реалізація проекту УРП 
на Юзівській площі отрима-
ла новий старт. Ліцензія на 
Юзівську площу перебувала 
в статусі "сплячої" вже бага-
то років.

Минулого тижня група НАК 
«Нафтогаз України» отримує 
право на входження в проект в 
якості повноцінного власника 
ТОВ «Надра Юзівська», яка є 
стороною-інвестором Угоди.

Союз Геологів України по-
відомив про пробурення гли-
бокої пошукової свердловині 
№ 1 Кубашевська компанії ТОВ 
"ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 
"ЕСКО-ПІВНІЧ". Забій свердло-
вини знаходиться на глибині 
6620 м. Геофізичні досліджен-
ня виконано можливостями 
компанії ТОВ «Надра Сервіс». 
Геофізичні дослідження прове-

дені в інтервалі 0 - 6620 м ме-
тодами загальних і детальних 
досліджень. Геолого-технічна 
служба компанії ТОВ «Надра 
Сервіс» раніше вже мала досвід 
дослідження свердловин на 
глибинах понад 6000 м.

За 11 місяців 2020 року ДТЕК 
Нафтогаз сплатив 38,6 млн 
грн ренти за користування 
надрами до бюджетів всіх рівнів 
Полтавської області.

Також за підтримки ДТЕК 
Нафтогаз проведено рекон-
струкцію у Великосорочин-
ській школі. В рамках програми 
соціального партнерства ДТЕК 
Нафтогаз з Миргородським 
районом було відремонтовано 
приміщення і замінено облад-
нання їдальні Великосоро-
чинської загальноосвітньої 
школи. Компанія направила на 
реконструкцію 650 тис. грн.

14-20.12.2020
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www.epcosolutions.net 

#4, 707-12 Avenue, Nisku, Alberta, T9E 7M2, Canada 
phone: +1 780 770 7000

Cell:  +1 780 709 8477 
Cell:  +38 050 298 8910

Cell: +38 096 408 5973

Компания EPCO SOLUTIONS INC. является одним из ведущих поставщиков различного 
бурового оборудования и запасных частей в Украину. EPCO представляет на рынке Украины 

как дистрибьютор, следующих мировых производителей современного, 
высокотехнологического оборудования. 

Drill-Tek – производитель и разработчик оборудования и 
технологий MWD (измерение забойных параметров в процессе 
бурения) & LWD (каротажная система для измерения забойных 
параметров в процессе бурения). В настоящее время, наряду с 
традиционным гидравлическим методом считывания 
информации большую популярность приобрели выпускаемые 
Drill-Tek системы основанные на расшифровке 
электромагнитного сигнала. EM системы позволяют увеличить 
скорости бурения в десятки раз. Работая одновременно в полной 
интеграции эта система называемая Hunter Twin™ EM 
(Пульсатор и ЭМ) контролируют работу друг друга. 

McCoy Global работает в отрасли производства бурового 
оборудования, а также предоставляет услуги и запасные части на 
рынке мировой энергетической промышленности. Продукция 
McCoy Global включает: приводные трубные ключи, установки для 
свинчивания-развинчивания инструментов и труб в 
горизонтальном положении, системы контроля динамометрической 
затяжки при свинчивании труб, плашки и вставки, расходные 
запасные детали для оборудования буровых установок. 
McCoy Global основной поставщик высококлассных 
гидравлических ключей для свинчивания и развинчивания 
буровых и обсадных труб. 

Компания DynoMax является производителем высококачественного оборудования для современного 
бурения. Продукция компании включает: забойные двигатели, отбойные переводники, ясы, 
расширители и отвечает самым высоким мировым требованиям. Не случайно изделия, которые 
производит DynoMax выбирают лучшие буровые подрядчики по всему миру. 

Southwest Oilfield Products - ведущий производитель нефтегазового 
оборудования, который обеспечивает клиентов по всему миру лучшими в 
своем классе компонентами для насосов для бурения и обслуживания 
скважин. Мы производим высококачественные и надежные детали для 
Ваших конкретных потребностей, в том числе, напорные части шламовых 
насосов и насосов для гидроразрыва, вкладыши, поршни и многое другое.

З моменту призначен-
ня Тараса Кузьмича голо-
вою правління "НАК "Надра 
України" пройшов рік. За цей 
час на балансі України було 
відновлено більше 10 рані-
ше ліквідованих свердловин 
на вуглеводні, які передані в 
оренду надрокористувачів. 
Також підписано договори на 
виконання робіт з первинної 
геолого-економічної оцінки 
запасів, а також інших видів 
робіт загальною вартістю май-
же 10 млн. грн. Значні зусилля 
були спрямовані на ліквідацію 
фінансових заборгованостей 
підприємства.

На цьому тижні стало відомо, 
що Державна служба геології 
та надр України продовжила 
термін дії спеціальних дозволів 
АТ «Укртрансгаз» на користу-
вання надрами Більче-Волиць-
ко-Угерського, Угерського, 
Дашавського, Богородчансько-
го, Пролетарського і Солохів-
ського підземних сховищ газу. 
Термін дії дозволів продовжено 
на 50 років.

Інженери-технологи ТОВ 
"Катт Україна" в дводенний 
термін завершили монтаж, спу-
ск і установку технологічного 
оснащення для 473мм. ОК на 
свердловині Семиренківського 

ГКР в Полтавській області.
Denimex Inc. перемогла в 

тендері АТ «Укргазвидобуван-
ня» на закупівлю бурового 
обладнання, в тому числі 11 
сервісних пакерів HD в асор-
тименті і 81 ремонтного комп-
лекту до них. Про це стало ві-
домо 9 грудня 2020 р. в системі 
Prozorro.

Сервісний пакер HD вико-
ристовується для всіх типів 
цементування, розриву плас-
та, кислотної обробки свердло-
вини під високим тиском тощо. 
Пакер такого типу витримує 
високий тиск як зверху, так і 
знизу, і використовує 3-еле-
ментну систему ущільнення, 
J-подібний паз і механізм бло-
кування для зручності уста-
новки.

 ТОВ «Сімойл ЮА», що вхо-
дить до міжнародної групи ком-
паній «SYMOIL GROUP», в рам-
ках проведення капітального 
ремонту на черговій сверд-
ловині постійного Замовника 
- ЗАТ «УК «Укрнафтобурін-
ня», в черговий раз успішно 
виконало роботи з установ-
ки пакерного обладнання на 
свердловині з високим тиском 
і температурою .

Особливість робіт полягала 
в спуску і встановленні екс-
плуатаційного пакера на НКТ з 
подальшим його вилученням і 
повторним встановленням на 
інший об'єкт експлуатації. Для 
досягнення мети були викори-
стані гідравлічно активований 
пакер Rhino Grip для 127 мм екс-
плуатаційної колони. Глибина 
проведення робіт склала 4930 
м. Вилучення пакера було про-
ведено методом прикладання 
зусилля вгору.

07-13.12.2020
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Минулого тижня ВРУ 300 
голосами «за» прийняла в 
другому читанні і в цілому 
проект закону про внесен-
ня змін до Закону України 
"Про державні закупівлі" із 
закупівлі природного газу 
№3176. Закон дозволяє Опе-
ратору ГТС вийти на біржу і 
закуповувати газ для потреб 
балансування системи. Цей 
закон відповідає регламен-
ту ЄС №312, що встановлює 
правила балансування газу 
в транспортних мережах.

За 11 місяців 2020 року на 
Українській енергетичній біржі 
реалізовано 2,1 млрд. куб м. 
природного газу, що в 6 ра-
зів більше показника за ре-
зультатами 11 місяців мину-
лого року, про це повідомили 
в прес-службі УЕБ. Всього у 
2020 році було проведено 235 
торгових сесій, на яких при-
родний газ на покупку або про-
даж пропонували 75 компаній 
- ініціаторів торгів. У 2020 році 
зросла популярність торгівлі 
ресурсом ПСГ. За результатами 
11 місяців обсяг продажів да-
ного ресурсу склав 298 млн. 

куб. м. проти 33 млн. куб. м. в 
2019 році.

За повідомленням Укрна-
фти, на початку листопада 
Полтавський воєнізований 
загін Бази протифонтанної 
безпеки УНПС провів аварій-
но-ремонтні роботи зі сверд-
ління колони з наступним 
стравлюванням надлишко-
вого тиску. Це все відбувалося 
під час капітального ремонту 
свердловини ТОВ «ДЕНІМЕКС 
ВОРКОВЕР СОЛЮШІОНС».

Як результат - стало можли-
ве подальше безпечне прове-
дення ремонту свердловини і 
вилучення раніше встанов-
лених спеціальних пробок в 
колоні НКТ.

У групі компаній Smar t 
Energy повідомили про про-
довження терміну дії спеціаль-
ного дозволу на користування 
надрами (видобуток вуглевод-
нів) Мехедівсько-Голотовщин-
ського родовища на Полтав-
щині. Дійсний дозвіл компанія 
отримала ще в липні 2004 року. 
Термін дії продовжений на 20 
років. Щоденний видобуток на 
родовищі становить 300 тис. 
м. куб. газу і 55 т конденсату. 

30.11-06.12.2020
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ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

У вас є можливість використовувати щомісячний 
аналітичний звіт "Нафта і газ України" в якості 
майданчика для публікації важливих подій про 

діяльність вашої компанії. Це допоможе краще пізнати 
конкурентів, знайти ГІДНИХ партнерів і замовників.  
Підписка на щомісячний аналітичний Звіт на шість 
і більше місяців дозволяє вам робити це абсолютно 

безкоштовно. Крім того, найцікавіші новини ми 
розмістимо на бізнес-сторінці видання 

в Facebook і на сайті 
WWW.OIL-GAS.COM.UA

Надсилайте анонси заходів, інформацію 
про Ваші досягнення, інформацію про людей, 

які працюють у вас на пошту – 
ANDREY@NEWFOLK.COM.UA

НАЙЦІКАВІШІ ПОДІЇ 
БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ.

©  Oil and gas consulting center — Newfolk LLC. All rights reserved © 2020 Newfolk LLC


