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ПРОТЯГОМ 5 РОКІВ ПРИВАТНИЙ ГАЗОВИДОБУТОК 

АКТИВНО ЗРОСТАЄ
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 Через негативний вплив пандемії

Covid-19 на нафтогазовий сектор в

2020 році, компанії були змушені

зменшити інвестиції на 2021 рік

 Як наслідок, прогнозоване 

зменшення видобутку в 2021 році 

складе 0,6 млрд м3

 Завдяки стимулюючій ставці ренти 

6/12% приватному сектору 

вдасться зберегти позитивну 

динаміку видобутку

Видобуток газу в Україні 

протягом 2017-2021 рр., млрд м3
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РЕЗУЛЬТАТИ СТИМУЛЮЮЧОЇ СТАВКИ РЕНТИ ДЛЯ 

ПРИВАТНОГО ГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

 На понад 20% зріс 

видобуток приватних 

компаній з 2017 року

 4.4 млрд м3 загальний 

видобуток природного 

газу з нових свердловин

 129 нових свердловин 

було закладено протягом 

4 років

Частка природного газу з нових свердловин в 

загальному обсягу видобутку приватних компаній

протягом 2017-2021 рр.

3
Джерело: АГКУ



ПОТЕНЦІЙНІ ВТРАТИ ПРИ ВІДСУТНОСТІ 

СТИМУЛЮЮЧОЇ СТАВКИ РЕНТИ 6/12% 
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 Україна зменшила б 

видобуток з нових 

свердловин на 2.4 

млрд м3

 Кожна третя 

свердловина потенційно 

не була б пробурена

 Витрати на імпорт 

природного газу зросли б 

майже на $1 млрд

8,2 млрд м3

5,8 млрд м3

Фактичний видобуток з 

нових свердловин за 

2018-2021 рр.

Видобуток з нових 

свердловин за 

відсутності 6/12%

Джерело: АГКУ



Стимулююча ставка ренти довела свою 

ефективність на прикладі приватних 

газовидобувних компаній. ЇЇ продовження є 

запорукою збільшення видобутку

Завдяки запровадженню стимулів видобуток нафти 

та конденсату може зрости на понад 30% в наступні 

4 роки, що додаткового принесе бюджету 7 млрд грн

Лише у межах східного нафтогазоносного регіону України 

обліковується близько 100 млрд м3 запасів газу щільних 

колекторів, які не розробляються

Важливим етапом залучення інвестицій, є продовження роботи 

з інвесторами які підписали 10 Угод про розподіл продукції 

Стимулювання 
розробки 
Tight gas

УРП

Збереження стимулюючої 

ставки 6/12% до 2030 року

СТИМУЛ НА НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ - ЗАПОРУКА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Запровадження стимулюючої 

ставки 6/12% для видобутку 

нафти та конденсату
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РОЗРОБЛЕНО КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОНКУРСІВ УРП ТА ВИКОНАННЯ ЦИХ УГОД
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 Ліквідацію законодавчих прогалин

 Часткову дерегуляцію галузі

 Збільшення мінімального строку для 

подання заявок

 Публічну роботу Міжвідомчої комісії

 Забезпечення прозорого конкурсу 

обрання переможців

Джерело: АГКУ



ЗАКОНОПРОЕКТ № 4187 ПОКЛИКАНИЙ ЩЕ БІЛЬШЕ 

СПРОСТИТИ СЕКТОР НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Запуск ринку обігу 

ліцензій

Глобальні зміни в 

частині дерегуляції
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Фінансова підтримка 

домогосподарства та 

бізнесу

Відстрочення платежу 

за енергоресурси

Диверсифікація поставок 

енергоресурсів, розвиток 

міжнародної торгівлі Розвиток ринку зберігання 

природного газу та інших 

енергоресурсів

Зниження податків 

та інших платежів 

в енергосекторі

Стимулювання переходу 

до відновлювальних 

джерел енергії
Створення умов для 

спільних закупівель

природного газу

НІ – НЕРИНКОВИМ МЕХАНІЗМАМ

Україні варто переймати європейські механізми подолання енергокризи 
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ЄДИНИЙ ГОЛОС ГАЛУЗІ
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93%

видобутку газу

26 тис.

робочих

місць

надходжень до 

держбюджету

5%


