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ЕНЕРГЕТИКА ВАЖЛИВА 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Джерело: відкриті джерела
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Питання енергетики є одним із найважливіших 
у забезпеченні життєдіяльності

Вирішення енергетичного питання є визначальним для успіху 
країни, адже енергетична залежність може перерости в політичну.

Військова безпека
Вагома роль України в постачанні 
газу до ЄС — цінний актив, що суттєво 
підвищує міжнародну підтримку.

Політична стабільність
Питання тарифів на енергетичні 
ресурси завжди вагоме
в українській політиці.

Економічне зростання
Дешеві енергоджерела — вигідний базис 
для зростання окремих секторів економіки. 
Газ для хімпромисловості, е/е та вугілля 
для металургії, паливо для с/г — це кожна 
десята гривня витрат.



УКРАЇНА ПОМІТНА 
НА ЕНЕРГЕТИЧНІЙ МАПІ СВІТУ

Джерела: BP, IMF
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Споживання енергії Україною суттєво перевищує 
результат її економіки, 2019 р.

Маючи поки незначну за розмірами економіку, Україна споживає 
багато енергії. Частка України у світовому енергоспоживанні (0,6%) 
втричі перевищує частку в світовій економіці (0,2%).

№1 
Китай

№24 
Польща

№58 
Швейцарія

№1
 США

№22
 Польща

№20
 Швейцарія

Місце України
у рейтингах

Споживання енергії Розмір економіки



УКРАЇНА МАЄ ВДОСТАЛЬ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Джерела: BP, IMF
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За обсягом доведених запасів ми серед лідерів 
регіону та світу, 2019 р.

Україна не світовий лідер по запасам енергетичних корисних копалин, 
але забезпечена більшістю з них.

у світі у світі у світі

Природний газ Уран Вугілля

№25 №12 №8

в Європі
(після Норвегії)

в Європі в Європі
(після Німеччини)

№2 №1 №2

запасів 
природного газу 

Європи

запасів урану 
світу

вугільних 
запасів
Європи

25%32% 2%



І МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
СЕБЕ САМОСТІЙНО

Джерела: розрахунки на основі даних BP, 
Нафтогаз, World Nuclear Association, АЕСУ
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Доведених на цей момент запасів вистачить 
на десятиліття споживання в поточних обсягах, 
2019/20 рр.

Незважаючи на велику енергоємність та низьку енергоефективність, 
запасів ресурсів нам вистачить надовго.

Природний газ 50
років

45
років

Уран

1 000
років

Вугілля



АЛЕ МИ ВСЕ ЩЕ МАЄМО 
ДОЛАТИ СЕРЙОЗНІ ВИКЛИКИ 

Джерела: Держстат, 
Нафтогаз, АЕСУ, КГ «А-95», 
IMF, Eurostat

*не враховуючи 
збільшення запасів

**на основі 
первинного 
постачання енергії
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Попри великі запаси енергоресурсів, рівень імпорту 
зависокий, 2019/20 рр., % імпорту від використання*

Причина високої ролі імпорту — низька 
енергоефективність, 2019 р., кг н. е. 
первинної енергії на $1 тис. ВВП за ПКС**

Енергетика в Україні відстає в двох напрямах:
перший — видобуток доступних запасів; 
другий — раціональне використання ресурсів.

Автогаз
(33% моторних палив)

Уран
(основа атомного палива)

Атомне паливо

100% 80% 70%

Бензини

52%
Нафта

40%
Природний газ

30%
Вугілля

40%

160
Україна

76
ЄС



ВУГІЛЛЯ НАРАЗІ   ГОЛОВНЕ 
ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Джерело: Держстат
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Енергетичний баланс у 2019 р., 
млн т. н. е.

Промисловість 20,6

Нафтопродукти9,9

Сира нафта3,7

Біопаливо3,4

Транспорт 10,1

Інші (торгівля,
 послуги, с/г) 6,4

Побутовий сектор 14,0

Неенергетичне
використання 2,8

Власне споживання
енергосектором 3,7

Втрати при
транспортуванні 3,7

Втрати енергії
при перетворенні

(електростанції,
теплостанції та НПЗ)

27,8

Використання
89,1

89,1
Постачання

Атомна енергія21,4

Газ24,0

Вугілля25,7

0,6 Гідроенергія

ВЕС, СЕС0,4



2020 2035

32%

30%

20%

14%

4%

25%

25%

13%

7%

30%

АЛЕ В МАЙБУТНЬОМУ 
ЦЕ МАЄ ЗМІНИТИСЬ

Джерело: Міненерго
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Енергостратегія України до 2035 р. передбачає 
заміщення вугілля та нафти природним 
газом та ВДЕ, структура використання енергії

Три головні джерела енергії у 2035 р., природний газ, атомка та ВДЕ, 
будуть забезпечувати 80% первинної енергії. Але для реалізації цієї 
стратегії необхідно подолати виклики, що постають перед подальшим 
розвитком кожного з цих напрямів.

Вугілля

Природний газ

ВДЕ 
(ВЕС, СЕС, біомаса, 
термальна енергія)

Нафта

Атомна енергія



АТОМНА ЕНЕРГІЯ — ПОЛОВИНА 
ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Джерела: Міненерговугілля, Укренерго
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Баланс е/е у 2020 р.,
млрд кВт⋅г

Промисловість
(55% металургійна) 49,3

Населення 36,6

Комунально-побутові
 споживачі 14,2

Інші непромислові
 споживачі, будівництво 8,3

Транспорт 5,7
Сільгоспспоживачі 3,8

Технологічні втрати 15,5

Власні потреби
 електростанцій 10,9

148,9
Виробництво

Використання
148,9

АЕС

Споживання

Запорізька28,7

Південноукраїнська19,4

Рівненська17,1

Хмельницька11,0

ТЕС та ТЕЦ52,4

СЕС, ВЕС, БіоЕС10,9

ГЕС та ГАЕС7,6
Експорт 2,4

Споживання
 ГАЕС 2,1Блок-станції1,8



АТОМКА МАЄ ТРИ ВИКЛИКИ 
РОЗВИТКУ. ПЕРШИЙ — ПАЛИВО 

Джерела: Нафтогаз, ОГТСУ, Центр економічної стратегії
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Витрати на ядерне паливо становлять 
20% собівартості е/е з АЕС, і все паливо 
імпортується, структура імпорту за країнами, %  

Україна задовольняє 30% своїх потреб в урані — сировини, з якої роблять 
ядерне паливо. Але немає потужностей для виробництва власне палива. 
Лише 17 країн світу, три з яких в ЄС, мають такі потужності.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

212

397

523

533

549

644

628

601

600

597

598

465

630

492

361

РосіяШвеція
Обсяг імпорту,

млн. дол

62%

61%

72%

69%

70%

95%

94%

100%

93%

76%

100%

89%

100%

100%

100%

38%

39%

28%

31%

30%

5%

6%

7%

24%

11%



ДРУГИЙ ВИКЛИК: 
ОНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ 

Джерело: Енергоатом
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80% потужностей АЕС України були введені 
в експлуатацію до початку 90-х. Нині їх термін 
експлуатації близький до завершення  

Заміна потужностей потребує багато часу та капіталу. При поточних 
технологіях і оновленні блоків ціна одного сягає 5 млрд, а термін 
будівництва — до 10 років. Є технології більш вигідних малих реакторів.

2060205020302010200019901980

Введення 
в експлуатацію

Максимальний 
термін — 50 років

Хмельницька АЕС

Південноукраїнська АЕС

Рівненська АЕС

Проєктний термін 
експлуатації — 30 років

Запорізька АЕС

-35%
потужностей

до 2035 р.

ми тут

-80%
потужностей
до 2039 р.

20402020



ОСТАННІЙ ВИКЛИК: 
ФІНАНСОВЕ ПИТАННЯ 

Джерело: відкриті джерела
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АЕС — вагоме джерело не тільки е/е, а і фінансових 
ресурсів. Оскільки вони належать державі, 
їх фінансове становище залежить від політики  

Спеціальні обов’язки
Замість цільової допомоги громадянам, 
які цього потребують, уряд постановив, 
що АЕС мають продавати е/е дешевше 
ринкової вартості і таким чином 
субсидіювати вартість е/е для всіх 
громадян собі у збиток. До того ж 
розрахунки АЕС за поставлену е/е 
відбуваються із затримкою та в останню 
чергу відносно інших постачальників.

Фінансовий резерв зняття 
з експлуатації блоків АЕС
Оператор АЕС України проводить 
відрахування в резерв для фінансування 
майбутніх вагомих витрат з виведення 
блоків АЕС з експлуатації. Але законом 
цей резерв спрямували до Держбюджету. 
Фактично це невід’ємна частина 
Держбюджету, і оператор АЕС не має 
можливості розпоряджатися цими 
коштами. Їх наявність залежатиме 
від стану бюджету.



ГАЗ — ВАГОМЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН І ПРОМИСЛОВОСТІ

Джерела: Нафтогаз, ДТЕК, Оператор  ГТС
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Баланс газу у 2020 р., 
млрд куб. м

Словаччина10,2

Угорщина4,1

Польща1,5

Укргазвидобування14,2

ДТЕК Нафтогаз1,8

Укрнафта1,1

Інші3,1
36,0
Надходження

Використання
36,0

Населення
(безпосередньо та ТКЕ) 12,8

Промисловість 9,1

ТКЕ (окрім для населення) 5,1

Бюджетні й релігійні
 організації 0,4

Мережі та газосховища 2,4

Видобувачі 1,1

Закачано в підземні
 сховища газу 4,8

Імпорт

Власні 
технічні 
витрати

Споживання

Видобування

Експорт 0,3



ГАЗ ДЛЯ ГРОМАДЯН —
ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

Джерело: Держстат
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Кінцеве споживання енергії побутовим 
сектором, 2019 р., %

Кожну другу одиницю енергії побутовий сектор отримує 
з природного газу. Більшу вагу він має тільки в неенергетичному 
використанні промисловістю, де виступає сировиною.
Тому підвищення ефективності використання газу значною мірою 
залежить від громадян та системи стимулів до енергоефективності.

49%
Природний газ

14%
Теплоенергія

2%
Інші

22%
Е/е

13%
Біопаливо



ГАЗ ТЕЖ МАЄ ТРИ ВИКЛИКИ. 
ПЕРШИЙ — НЕЕФЕКТИВНІСТЬ 

Джерело: Держенергоефективності
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45% кінцевого споживання газу припадає 
на побутовий сектор, який має низьку 
енергоефективність

Низька енергоефективність побутового сектору добре зрозуміла 
після базових заходів з енергоефективності. Головна причина 
цього — низький рівень теплоізоляції, тоді як газ — основне 
джерело енергії для опалення. Тому загальне споживання 
газу може зменшитися на 10-20% у разі збільшення 
енергоефективності житла.

можна зменшити споживання енергії після базових 
проєктів з енергоефективності житла.



ДРУГИЙ ВИКЛИК ДЛЯ ГАЗУ: 
НИЗЬКИЙ ВИДОБУТОК 

Джерело: BP
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Ми маємо вагомі запаси, але рівень видобутку 
в Україні незначний, середній рівень видобутку 
для груп країн за резервами, 2019 р.  

Маючи вагомі запаси навіть у світових масштабах, Україна видобуває 
лише незначну їх частину. Тому хоч ми і забезпечені власними 
ресурсами, імпорт все одно відіграє вагому роль. Але можливості 
для збільшення видобування великі, адже в середньому країни з нашої 
групи за обсягом резервів мають майже вдвічі вищий рівень видобутку.

Групи ТОП-50 країн 
за обсягом резервів, 
трлн куб. м

Рівень видобутку, 
(видобуток до запасів), 
%

12 країн

13 країн

13 країн

12 країн

5,8%

15,4%

3,0

1,0

0,2

1,6%

3,4%Україна

1,1 трлн куб. м

1,8%



ОСТАННІЙ ВАГОМИЙ ВИКЛИК: 
ПРОГАЛИНИ В РЕГУЛЮВАННІ 

Джерела: Нафтогаз, ОГТСУ, Центр економічної стратегії
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Подальше вдосконалення норм регулювання 
виправить багато проблем та підвищить 
ефективність ринку  

Український ринок газу відносно молодий і має багато проблем. 
Але з удосконаленням норм регулювання і зі збільшенням досвіду 
гравців ринку його ефективність буде зростати.

млрд грн
несплаченого боргу на середину 2021 р.
перед оператором магістральних мереж 
мають оператори розподільчих мереж.

млрд куб. м —
обсяг несанкціоновано відібраного газу —
стільки ж газу у 2020 р. видобула компанія 
«Укрнафта» — третя за обсягом видобутку в Україні.

Монополія у рітейлі
Фактично, лібералізація відбулась лише 
в оптовому сегменті ринку газу. Натомість 
на роздрібному ринку газу для побутових 
користувачів (населення) діють монопольні 
постачальники газу — підприємства Регіональної 
газової компанії олігарха Дмитра Фірташа.



ВДЕ СТРІМКО ЗРОСТАЮТЬ, 
АЛЕ Є ДВІ ПЕРЕПОНИ ДЛЯ ЦЬОГО

Джерело: Укренерго
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Лише за п’ять років частка потужностей 
генерації е/е з ВДЕ зросла в 12 разів, 
потужності генерації е/е  

Розпочався стрімкий розвиток ВДЕ. Їхня частка у структурі виробництва 
е/е у 2020 р. зросла вдвічі, до 6,8%. Але оскільки енергосистема працює 
шляхом балансування споживання та виробітку в реальному часі, 
то введення нових потужностей, обсяг виробництва яких не можна 
регулювати, становить виклики для їх інтеграції.

2015

1%

2016

2%

2017

2%

2018

3%

2019

9%

2020

12%

51%

12%

25%

Приріст
 потужностей

ВДЕ +850%

ТЕС та ТЕЦ -8%

ГЕС та ГАЕС +7%

АЕС +0%

53%

12%

26%

56%

13%

28%

59%

12%

27%

59%

12%

27%

60%

12%

27%



ПЕРША — ФІЗИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 
В ЕНЕРГОМЕРЕЖУ
 

Джерело: Укренерго
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Енергомережа працює шляхом врівноваження 
виробництва та споживання у реальному часі 

Регулювати виробництво ВЕС та СЕС неможливо, 
тому доводиться вмикати/вимикати балансуючі 
потужності, а у разі їх вичерпання обмежувати 
роботу власне ВДЕ, кількість обмежень
  

Зі зростанням потужностей ВДЕ 
їх все складніше інтегрувати 
в мережу. Для подальшого 
збільшення їх частки необхідно:
- впроваджувати акумулюючі 
потужності, для цього створити 
правове поле їх роботи та стимули 
для запуску;
- вводити нові високоманеврові 
потужності.

0200 0900 1800 2200
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2

2019 2020

Графік 
загального 
виробництва

Графік 
споживання

Графік 
виробництва 
е/е з ВДЕ 
(СЕС та ВСЕ)



ДРУГА — РЕГУЛЯТОРНА 
ТА ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ

Джерело: Екодія
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Україні необхідно впроваджувати нові механізми 
функціонування ВДЕ на ринку е/е

Нові можливі механізми, що поліпшать регуляторне 
поле для ВДЕ
  

Механізм підвищеного тарифу для всіх 
потужностей ВДЕ вже вичерпав свої 
можливості та створює надмірне 
фінансове навантаження на ринок е/е.

Зелений тариф

Спеціальний тариф отримує 
той ВДЕ-виробник, що пропонує 
найнижчу ціну е/е.

Аукціони

ВДЕ-виробник продає е/е на ринку 
за загальними правилами, але отримує 
надбавки до ціни продажу, з обмеженням 
за максимальною ціною, на яку 
нараховується надбавка.

Зелені надбавки

Довгострокові договори купівлі е/е із ВДЕ, 
де покупцем виступає приватна компанія, 
з економічних чи політичних мотивів 
(підтримка зеленого розвитку).

Корпоративні PPA



АЛЕ УКРАЇНА ВЖЕ МАЄ ДОСВІД 
ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ

Джерело: відкриті джерела

24

За останні 5 років енергосектор України зазнав 
найбільше позитивних зрушень 
за всю історію Незалежності

Надалі необхідно вдосконалювати окремі елементи ринків газу 
та е/е, запускати новий ринок теплоенергії, вдосконалювати 
норми регулювання сектору палива, продовжувати політику 
енергоефективності та екологізації виробництва, але основа 
для подальших нововведень вже наявна.

*Об’єднана енергомережа 
європейського континенту

Електроенергія

Початок інтеграції 
до ENTSO-E*

Запуск нового 
ринку е/е

Диверсифікація 
джерел атомного 
палива

Зростання 
потужностей ВДЕ

Природний газ

Імплементація 
норм ЄС

Запуск нового 
ринку газу

Лібералізація 
у видобуванні

Програми 
енергоефективності
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ЯКІ ВИКЛИКИ МАЄ ВИРІШИТИ
УКРАЇНА ДЛЯ РОЗВИТКУ ВДЕ

ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ 
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА

ЧОГО МОЖНА ОЧІКУВАТИ ВІД РОЗВИТКУ 
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ У МАЙБУТНЬОМУ

ЩО РОБЛЯТЬ УРЯДИ КРАЇН
СВІТУ ТА УКРАЇНА У СФЕРІ ВДЕ



СВІТ ПОСТУПОВО ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГІЮ

Прогноз ролі відновлюваних джерел енергії 
у світовому споживанні у 2030 р., %

За базовим сценарієм Міжнародного енергетичного агентства 64% 
приросту споживання енергії до 2030 р. забезпечать ВДЕ. 
У разі зростання політичної підтримки або пришвидшення 
технологічного прогресу, зміни можуть стати більш суттєвими.

Джерело: IEA *за умови впровадження політик, що сприятимуть 
досягненню Цілей сталого розвитку ООН
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Сценарій 
сталого 
розвитку*

Вугілля

ВДЕ
Атомка

Біомаса

Нафта
29%

17%

25%

22%

7%

За поточних 
норм
регулювання

30%

22%

24%

15%
5%
4%

2019

Природний
газ

10%

32%

26%

23%

5%
4%

2030

РОЗВИТОК
ВІДНОВЛЮВАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
В УКРАЇНІ



ПЕРЕХІД НА ВДЕ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ 
ШВИДШЕ, НІЖ ОЧІКУВАЛОСЯ

У минулому прогнози розвитку ВДЕ часто були 
помилковими, історія прогнозів IEA щодо ролі ВДЕ, %

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) — міжурядова організація, 
що виступає як радник з питань енергетичної політики. Його найбільш 
відоме видання World Energy Outlook містить прогноз розвитку 
енергетики у світі.

Джерело: IEA
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ВДЕ — це технології і спрогнозувати їх розвиток надзвичайно 
складно, тому реальність може значно відрізнятись від прогнозів. 

факт
Прогноз від 2006

Прогноз на 2030

2010 2014 2019 2020

2035 2040

+8,8%

+9,7%

+15,4%

+14,6%

+10%



ВДЕ ВЖЕ ЗРОСТАЮТЬ
РЕКОРДНИМИ ТЕМПАМИ

ВДЕ випереджають всі інші джерела в темпах 
збільшення своєї ролі, частка енергії у світовому 
енергоспоживанні після того, як вона досягла 1%

Зараз ВДЕ зростають так само швидко, як атомна генерація. 
Розвиток останньої забезпечувався завдяки ядерним 
перегонам наддержав. Надалі ВДЕ можуть продемонструвати 
небачену до цього швидкість зростання.

Джерело: BP *прогноз ВДЕ згідно з базовим сценарієм від BP (4-а 
нафтогазова компанія світу за доходами у 2020 р.)
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Рік досягнення частки в 1%

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Прогн
оз

⇨

22%

16%

8%

Нафта

Природний
газ

Атомка

Гідро

ВДЕ

1877 Нафта

1899 Природний газ

1974 Атомка

1922 Гідро

2006 ВДЕ

4%
5%



Вже розвинені види ВДЕ

Потенційні вагомі ВДЕ в майбутньому*

Геотермальна 
енергія

Водень

Тверде 
біопаливо

Біогаз

Енергія вітру 
(ВЕС)

Гідроенергія 
(ГЕС)

Є ДЕКІЛЬКА НАПРЯМКІВ, 
В ЯКИХ РОЗВИВАЮТЬСЯ ВДЕ

ВДЕ — це не єдина технологія, а підхід 
до генерації, який передбачає нескінченність 
джерела енергії

Джерела: IRENA, відкриті джерела
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Енергія
припливів

Енергія
течій

Теплова енергія
океану

Сонячна енергія 
(СЕС)

*згідно з даними Міжнародного 
агентства з відновлюваних 
джерел енергії 



НАРАЗІ ОСНОВНИЙ НАПРЯМ 
РОЗВИТКУ ВДЕ — СЕС ТА ВЕС

Найбільш поширеною формою ВДЕ є ВЕС та СЕС, 
джерела приросту генерації е/е із ВДЕ 
за 2016-2020 рр., %*

СЕС — головний шлях розвитку ВДЕ України. Причина — стрімке 
зниження вартості та легкість встановлення. У світі ж фаворит — ВЕС, 
що спричинено більш продуманим регулюванням підтримки ВДЕ, 
оскільки ВЕС мають вищий рівень сталості виробництва.

Джерела: IRENA, Укренерго, 
Міненерго
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Світ Україна

Інші ВДЕ

ГЕС

ВЕС

СЕС44%

7%

34%

15%

31%

79%

8%

*для світу останні доступні 
дані за 2018 р. 

-18%



СЕС ТА ВЕС «ЗАХОПЛЮЮТЬ» 
ОСНОВНИЙ ВИД ЕНЕРГІЇ — Е/Е

Джерела нарощення генерації електроенергії 
у 2019-2040 рр., %

Е/е у кінцевому споживанні 
всіх видів енергії, %

Електроенергія поступово стає основною формою енергії, 
яку використовує людство. Генерація е/е із ВДЕ у 2021 р., згідно 
з прогнозом, зросте на 8% — один з найшвидших темпів за всю історію 
розвитку ВДЕ. І основу цього росту складуть сонячні та вітрові 
електростанції.

Джерела: IEA, BP
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*за поточних норм регулювання

52% Швидкий перехід
45% Прискорений перехід

34% Базовий сценарій

68% 
ВЕС та СЕС

2000

19%

2006 2012 2018

22%

2024 2030 2036 2042 2048

37% ВЕС

31% СЕС

12% ГЕС

6% Біоенергетика

14% Не ВДЕ (газ, атомка, вугілля)

Прогноз



ПОЛІТИКА БІЛЬШОСТІ КРАЇН 
ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗВИТОК ВДЕ

За даними Міжнародного агентства з ВДЕ 14% всіх 
інвестицій у ВДЕ за 2013-2018 рр. — урядові програми 
різного рівня

Стратегія щодо ВДЕ найбільших споживачів енергії у світі

Джерела: UNFCCC, European Commission, U.S. Department of Energy, Carbonbrief
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100%
е/е із ВДЕ у 2035 — 
Ціль Департаменту 
енергетики США.

25%
частка ВДЕ 

в енергоспоживанні 
країни у 2030 р.

Green Deal 
Програма в ЄС, 

ціль якої перетворення 
на перший кліматично 

нейтральний континент. 
З вагомою ставкою 

на офшорні ВДЕ.

Паризька угода
щодо зменшення викидів 

CO2, в т. ч. завдяки 
розвитку ВДЕ.

Підписали 194 із 197 учас-
ників Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату.

США Китай

Світ

ЄС



ДЛЯ ВИКОПНИХ ДЖЕРЕЛ ІСНУЄ 
«ПОЛІТИКА ДЕДЛАЙНІВ»

Країни, що заявили про плани обмежувати 
поширеність нових бензинових/дизельних авто, 
в т. ч. заборонити продаж

Джерело: відкриті джерела
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Норвегія

Нідерланди

Бельгія

Велика 
Британія

Ізраїль

Австрія

Іспанія

Франція

Ірландія

Японія

Індія

Швеція

Данія

Німеччина

США
Китай

Канада



20352020

32%

30%

20%

14%

4%

25%

25%

13%

7%

30%

ЕНЕРГОСТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ТЕЖ 
ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗВИТОК ВДЕ

Згідно із Енергостратегією України, до 2035 р. 
відновлювана енергія повинна становити чверть 
усієї використаної енергії, %

Джерела: Укренерго, Національний план дій з відновлюваної енергетики 
на період до 2020 року
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Окрім Енергетичної стратегії України, уряд має затвердити 
новий план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. Але, 
на відміну від попереднього періоду, основний виклик полягатиме 
не в нарощенні потужностей, а в їх ефективній інтеграції 
в енергомережу та ринок електроенергії.

22% перевиконання Національного плану дій 
з відновлювальної енергетики на період до 2020 р. 
по встановленню потужностей СЕС та ВЕС.

Вугілля

Природний газ

Атомна енергія

Нафта

ВДЕ



ЧОМУ НЕ МОЖНА ВІДРАЗУ 
І ПОВНІСТЮ ПЕРЕЙТИ НА ВДЕ

Є три головні виклики, що стримують миттєвий 
та повноцінний перехід на ВДЕ

Джерела: IEA, відкриті джерела
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За вартістю ВДЕ вже зрівнялися із іншими видами енергії, якщо 
рахувати всі затрати протягом життя активів. Розпочався процес 
переходу, і залежно від темпу впровадження інновацій бізнесом 
він буде або стало швидким, або миттєвим.

Наша мережа не готова 
швидко інтегрувати складно 
прогнозовану та відносно 
непостійну генерацію із ВДЕ.

Людство поки не впровадило 
ефективні та масштабовані 
способи зберігання е/е, 
які необхідні для сталої 
енергосистеми із ВДЕ.

Вже сформована традиційна 
енергосистема — це мільярди 
інвестицій, робочих місць і цілі 
галузі, які не можна відразу 
змінити.



ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ — ВИКЛИК 
СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Енергоємність різних речовин або обсяг енергії, 
що може зберігати 1 кг речовини, МДж/кг

Джерела: Reuters, Energyeducation
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Людство ще не вміє ефективно зберігати енергію. Все, що ми 
зберігаємо наразі, — це джерела енергії, які створені природою 
і частково перероблені нами.

Атомне паливо
Уран-235

Батарея в автомобілі 
Tesla

55
Природний газ

46
Вугілля

38
Бензин

24
Біодизель

16
Деревина

1 3,9 млн



ГЕС та ГАЕС

ВДЕ

Споживання

ТЕС та ТЕЦ

АЕС

ТОМУ НАРАЗІ СПОЖИВАННЯ 
ТА ВИРОБНИЦТВО Е/Е ОДНОЧАСНЕ

Добовий графік виробництва та споживання е/е 
в Україні, 01.05.2021, ГВт

Джерело: Укренерго
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Правда, що ми зберігаємо електроенергію, коли заряджаємо смартфон. 
Але в масштабах країни тільки 1%-1,5% е/е не споживається 
відразу після її виробництва. І весь цей обсяг зберігається 
за допомогою ГАЕС — накопичення води в резервуарах при надлишку 
е/е та її випуск і генерація е/е у разі потреби.

0100 0900 1800 2200

94% 
нічного споживання 
забезпечують 
АЕС та ТЕС

20% — пік ролі ВДЕ 
у проміжку від 10:00 
до 15:00

14,0

15,4
15,8

17,2



НЕСТАЛУ ГЕНЕРАЦІЮ ВДЕ 
СКЛАДНО ІНТЕГРУВАТИ

Добовий графік виробництва е/е із ВДЕ 
та споживання е/е в Україні, 25.05.2021, МВт

Джерело: Укренерго
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Логіка мережі спрямована на синхронізацію виробництва 
зі споживанням в реальному часі. Це робить систему вразливою 
до різких змін і змушує завжди мати запасні потужності, що можуть 
вмикатися або вимикатися за потреби. А генерацію ВДЕ можна тільки 
прогнозувати, але не вмикати за бажанням.

0200 0900 1800 2200
0

1 000

2 000

3 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

Споживання е/е

Виробництво СЕС

Виробництво ВЕС



ТОМУ ВДЕ ІНТЕГРУЮТЬ 
В ЕНЕРГОСИСТЕМУ ПОСТУПОВО

Три головні етапи регуляторного середовища 
у розвитку ВДЕ

Джерело: відкриті джерела
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Детальні умови відмінні в залежності від країни та року, але загальна 
логіка — спільна. На ранніх стадіях підтримуються всі потужності ВДЕ, 
далі — лише найбільш ефективні. З часом ВДЕ стають вигіднішими 
за традиційні джерела енергії.

Найперша форма підтримки. Виникла ще  
у 1978 р. у США. Полягає у встановленні 
для всіх потужностей ВДЕ довгострокових 
зобов'язань у купівлі е/е за вищою, 
ніж на ринку, ціною.

Зелений тариф

Мають на меті встановлювати 
максимально низьку ціну е/е з ВДЕ. 
Гарантію ціни отримують вже не всі 
об'єкти генерації, а лише ті, що готові 
працювати за умови її найнижчого рівня.

Пряма конкуренція 
на вільному ринку
Досягнення такої конкурентноздатності, 
що е/е з ВДЕ без всяких дотацій та 
спеціальних тарифів може конкурувати 
ціною з е/е з традиційних джерел.

Аукціони*

*одна з можливих моделей 



ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ ВЖЕ 
ДАВНО ДІЄ В УКРАЇНІ

Гарантія ціни за зеленим тарифом, навіть попри 
її падіння та зменшення вартості технології, 
забезпечили нарощення потужностей ВДЕ в Україні 

Джерела: НКРЕКП, IRENA, Укренерго 
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Зелений тариф вперше запроваджений у 2009 р. 
У 2015 р. його прив’язали до курсу євро, що забезпечило фінансову 
стабільність для стрімкого розвитку нового сектору в енергетиці.

2015

Встановлені потужності СЕС 
в Україні, МВт

Зелений тариф в Україні, для 
великих СЕС, євро за кВт/год*

Вартість е/е із СЕС у світі, 
дисконтована вартість за все 
життя, євро за кВт/год

0,14

0,46

2016 2017 2018 2019 2020

0,07
0,11

20202015

359

*середня ціна поміж СЕС 
потужністю вище 10 МВт 

5 363



І ВІН ЗАПУСТИВ СТРІМКЕ 
ЗРОСТАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ВДЕ

Потужності ВДЕ в Україні зростають неймовірними 
темпами, встановлені потужності, МВт

Джерело: Укренерго
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Зелений тариф справно виконав свою функцію і став основою 
стрімкого розвитку ВДЕ. За останні повні п’ять років потужності ВЕС 
та БіоЕС зросли на 280%, а СЕС досягли неймовірних 1400% приросту.

2010 201920182017201620152014201320122011 2020

1000

2000

3000

4000

5000

ВЕС

СЕС



ЦІЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТАРИФУ — НАДАТИ 
ПЕРШИЙ ІМПУЛЬС

Зелений тариф запустив ріст ВДЕ, 
але його життєздатність має перевірятись

Джерела: Укренерго, Гарантований 
покупець
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У 2015 р. Україна лібералізувала зелений 
тариф, спростила умови його отримання. 
Гарантовано викуп всієї е/е до 2030 р., 
а ціна прив'язана до курсу євро.

Починається активний розвиток СЕС, 
приріст потужностей, %

Високий тариф та падіння 
вартості технології забезпечили 
геометричний ріст проектів ВДЕ. 
Приріст за 2019 р. вдвічі 
перевищує попередні темпи.

2015 2016 2017 2018 20202019

+28% +66%

+190%

+61%

+51%

*станом на 01.08.2020

Виникає криза неплатежів, кумулятивний % оплати 
за зеленим тарифом у 2020 р.*

Таке стрімке зростання 
підвищило суму зобов'язань 
з викупу е/е з ВДЕ. Джерела 
фінансування таких зобов'язань 
фіксовані. Різкий ріст виробництва 
спричинив кризу неплатежів 
за е/е із ВДЕ.

січ. лют. бер. квіт. трав. чер. лип.

47%

5% 5% 4% 3,5%

100% 100%



ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ВДЕ 
ПОТРЕБУЄ НОВОЇ МОДЕЛІ

Зелений тариф починає стримувати розвиток ВДЕ, 
а не розвивати. Стрімке зростання потужностей 
затримує виплати за зеленим тарифом

Джерело: Гарантований покупець
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Місячний рівень виплат за зеленим тарифом на е/е

Інші країни, розуміючи обмеження зелених тарифів, 
переходять на нові моделі підтримки ВДЕ-виробників

Червень 2020 Листопад 2020 Червень 2021

Ухвалення закону, що покликаний 
врегулювати заборгованість 
перед ВДЕ-виробниками

Контракти на різницю

Зелені надбавки

Корпоративні договори (PPA)

Аукціони

4%
100% 100%



ДВА ПЕРШИХ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ПЕВНИЙ РІВЕНЬ ЦІНИ

Контракти на різницю та зелені надбавки 
передбачають, що ВДЕ-виробник продає е/е 
за ринковими цінами 

Джерело: Екодія
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ВДЕ-виробник
сплачує

 перевищення

Ринкова 
ціна

ВДЕ-виробник укладає договір 
з фіксованим тарифом.
Якщо ринкова ціна нижча 
фіксованої, ВДЕ-виробник 
отримує доплату, 
якщо вища, — ВДЕ-виробник 
сплачує суму перевищення.

ВДЕ-виробник продає 
за ринковою ціною 
та отримує надбавку, 
якщо ціна нижча за певний 
встановлений рівень.
Надбавка може бути як 
фіксованою (точна кількість 
грн за кВт*год, з обмеженням 
за загальною ціною), так 
і гнучкою (змінна кількість 
грн за кВт*год до досягнення 
певного встановленого рівня 
загальної ціни).

ВДЕ-виробник
отримує
доплату

Ринкова 
ціна ВДЕ-виробник

отримує
надбавку

Межа для 
загальної 
ціни

Контракти на різницю

Зелені надбавки



ДВА ОСТАННІ — ГАРАНТІЯ 
ПОКУПЦЯ ЩОДО ВИКУПУ Е/Е

Корпоративні договори та аукціони визначають 
не тільки ціну, а і приватного (корпоративного) 
покупця, що зобов'язаний купувати е/е із ВДЕ 

Джерело: Екодія
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Корпоративні договори 
купівлі-продажу електроенергії — 
довгострокові договори щодо 
зобов'язання купити е/е 
у конкретного виробника. 
Покупцем зазвичай виступає 
компанія, політика якої 
спрямована на підтримку 
екологічного розвитку
або відповідальне виробництво.

Уряд планує та оголошує, скільки 
та які нові потужності ВДЕ 
він готовий фінансово підтримувати. 
Компанії подають свої пропозиції, 
в яких зазначають ціну за якою вони 
готові продавати е/е із об'єктів ВДЕ. 
Уряд оцінює пропозиції і підписує 
довгостроковий договір на купівлю 
е/е у виробника, що запропонував 
найменшу ціну.

Корпоративні договори (PPA)

Аукціони (Єдиний механізм 
в законодавстві України)



АУКЦІОНИ ВЖЕ ВНЕСЕНІ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Законодавче впровадження аукціонної моделі 
для ВДЕ в України затримується 

Джерела: ВРУ, KPMG, Укрінформ, Mind.ua

47

Закон, що визначає загальні 
норми щодо аукціонів. 
До кінця 2019 р. — пілотний 
аукціон

25.04

Два роки від прийняття закону 
про аукціони. Проте ще досі 
не проведено пілотний аукціон

25.04

Міненерго представило проект 
квот та графіка аукціонів, який 
так і не був затверджений

03.12

Міненерго: 
перші аукціони будуть в 2021 р.

11.09

Закон щодо врегулювання 
неплатежів на ринку ВДЕ. 
Спрощує механізм аукціонів

21.07

Меморандум інвесторів в ВДЕ 
та уряду про врегулювання 
неплатежів щодо зеденого 
тарифу

10.06

Аукціони не запущені, 
бо не затверджено квоти

30.04

Міненерго: 
пілотний аукціон буде 
проведено у квітні 2020 р.

24.01

Пілотний аукціон 
не проведено

31.12

Постанова уряду, що визначає 
порядок проведення аукціонів

27.12

Мали б бути затверджені квоти 
підтримки ВДЕ

01.12



АУКЦІОНИ 
ВИГІДНІ ДЛЯ ВСІХ

Аукціонна модель, у порівнянні із зеленим тарифом, 
надає переваги для всіх сторін 

Джерело: відкриті джерела
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Бізнес
збільшення терміну дії спеціального тарифу
вища точність фінансового планування 
з боку уряду 
зменшення ризиків неплатежів, підвищення 
конкуренції сприятиме пришвидшенню 
інновацій та зниженню собівартості 
ВДЕ технологій

Громадяни
зменшення вартості переходу суспільства 
на ВДЕ
регулювання нових потужностей спрощує 
їхню інтеграцію в мережу та підвищує 
надійність останньої

Уряд
зменшення витрат уряду як на відшкодування 
вартості е/е з ВДЕ, так і на інтеграцію в мережу
можливість гнучкого регулювання майбутніх 
нових потужностей як за обсягом, 
так і за видами



Є ТРИ ГОЛОВНІ УМОВИ ЗРОСТАННЯ
ВДЕ В УКРАЇНІ

Джерела: Гарантований покупець, відкриті джерела
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Проекти в енергетиці мають довгостроковий характер, стабільність 
регуляцій — основа розширення інвестицій.

Пілотний аукціон
до кінця року квітень

квітень
Аукціон

ще не проведено

Закон 
про аукціони

Перша — стабілізація регулювання



Є ТРИ ГОЛОВНІ УМОВИ ЗРОСТАННЯ 
ВДЕ В УКРАЇНІ

Джерела: Гарантований покупець, відкриті джерела
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Юридично питання вже врегульоване, але інвесторам необхідне 
фактичне виконання для впевненості в подальших проектах.

станом на: 01.08.2020 01.06.2021

травень червень липеньберезень квітень

5% 5% 4% 4% 3,5% 3,5%

73%

5%

100%

47%

Друга — погашення заборгованості за зеленим 
тарифом, рівень оплати за 2020 р., % 



Є ТРИ ГОЛОВНІ УМОВИ ЗРОСТАННЯ 
ВДЕ В УКРАЇНІ

Джерела: Гарантований покупець, відкриті джерела
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Лібералізація ринку

Підлаштування норм законів для потреб 
нових технологій

ВДЕ потребують будівництва нових акумулюючих 
потужностей, регуляторне поле для яких 
потребує суттєвого удосконалення.

Ціна е/е для громадян все ще не визначається ринком, 
що ускладнює розвиток сектору. Необхідно переходити 
на цільове субсидіювання споживачів.

Третя — лібералізація та розвиток регулювання 



ЗА ВАРТІСТЮ Е/Е ВДЕ ВЖЕ 
НА РІВНІ ТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

Діапазон вартості е/е з різних джерел генерації, 
дисконтована вартість за все життя активу генерації, 
середня для світу, дол./МВт·год* 

Джерело: IEA
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0 604020 80 100 120 140 160 180 200

88Вугілля

71
Газ**

(на суші) ≥1МВт

69
Атомка

50
ВЕС

(річкова) ≥5МВт

56СЕС ≥1МВт

68ГЕС

118БіоЕС

*медіана та другий та третій квартилі
**газова турбіна комбінованого циклу

Ціна — змінна, залежно від регіону та часу, але майже всюди ВЕС та СЕС 
коштують на рівні чи нижче за традиційні джерела. Для них ще 
не враховані витрати на акумулюючі або балансуючі потужності, 
проте капітальні витрати знижують щороку, а операційні — незначні 
та не залежать від коливання ціни на газ, вугілля чи ядерне паливо.

Світ

Медіанна варість 
у світі

США

Китай

Європа

Японія



ВДЕ ВХОДЯТЬ 
В ПРЯМУ КОНКУРЕНЦІЮ

Стале покращення технологій ВДЕ та екологічна 
політика компаній створює пряму конкуренцію 
з традиційними джерелами, інвестиції через прямі 
договори бізнесу на купівлю е/е у ВДЕ виробників, 
млрд, дол. 

Джерело: IEA
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Все більше компаній націлені переходити на 100% е/е з ВДЕ. 
Довгострокові договори надають можливість купувати е/е виключно 
із ВДЕ та в більшості виступають інвестиціями у будівництво нових 
потужностей. Наразі це тільки 6% всіх інвестицій у ВДЕ, але падіння 
вартості технологій збільшує популярність цього механізму.

Прямі договори — 
довгострокові договори 
на купівлю е/е 
у конкретного виробника

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18,3

11,1

7,9
6,5

5,1

3,5
2,12,4

1,41,4

ВЕС СЕС

67% 
припадає на США  
у 2019 р.



УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ 
РУХАЮТЬСЯ В БІК ВДЕ

Більшість великих компаній в Україні сприяють 
екологізації свого виробництва шляхом зменшення 
споживання, будівництву власних потужностей 
ВДЕ або збільшенню частки спожитої енергії 
з відновлюваних джерел. Проте, поки немає 
розвиненого ринку двосторонніх договорів 
на е/е з ВДЕ, наявність високого зеленого тарифу 
в Україні підвищує ціни за такими договорами. 

Джерела: PBCU, офіційні сторінки компаній
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IKEA PepsiCo Carlsberg МакДональдз Coca-Cola Нафтогаз 

Kernel AB InBev Efes GlobalLogic Borjomi L̓Oréal Nestlé 

Procter&Gamble WOG Інтерпайп Метінвест Сільпо Укргазбанк Ензим 

Credit Agricole МХП IKEA PepsiCo Carlsberg 

МакДональдз Coca-Cola Нафтогаз Kernel AB InBev Efes 
GlobalLogic Borjomi L̓Oréal Nestlé Procter&Gamble WOG Інтерпайп 

Метінвест Сільпо Укргазбанк Ензим Credit Agricole МХП

IKEA PepsiCo Carlsberg МакДональдз Coca-Cola Нафтогаз Kernel 
AB InBev Efes GlobalLogic Borjomi L̓Oréal Nestlé Procter&Gamble 

WOG Інтерпайп Метінвест Укргазбанк Credit Agricole МХП 

IKEA PepsiCo Carlsberg МакДональдз Coca-Cola 

Нафтогаз Kernel AB InBev Efes GlobalLogic Borjomi L̓Oréal 

Nestlé Procter&Gamble WOG Інтерпайп Метінвест Сільпо  Сільпо 

IKEA  Credit Agricole Ензим Укргазбанк МХП 



ВДЕ ЗМІНЯТЬ 
ВСЮ ЕНЕРГОСИСТЕМУ

ВДЕ не просто нові джерела енергії. 
Вони забезпечать перехід на нові механізми 
збереження та управління енергією
 

Джерела: World Economic Forum, відкриті джерела
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Енергомережа сьогодні

Енергомережа завтра

концентрована генерація

децентралізована генерація

системи збереження енергії

двосторонній потік 
електроенергії в мережі

розумні мережі та споживання 
(ефективний розподіл 
енергії та споживання 
при найнижчих цінах)

одночасне споживання 
та виробництво

обов'язковість великих 
надлишкових потужностей

односторонній потік 
електроенергії в мережі



ПЕРЕХІД УКРАЇНИ НА ВДЕ — ЦЕ ВЖЕ 
ВИМОГА ДЛЯ РОСТУ ЕКОНОМІКИ

ЄС підвищив вартість своїх товарів, пришвидшивши 
перехід на ВДЕ та обмежуючи викиди, і тепер планує 
оподатковувати імпорт «неекологічних товарів» — 
механізм коригування вуглецю на кордоні (CBAM*)
 

Джерела: МЗС, 
відкриті джерела
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CBAM передбачає мита 
на імпорт товарів з країн, 
які мають менш жорсткі 
правила щодо викидів

*Carbon Border Adjustment Mechanism

ЄС — основний торговий партнер України. 
Деякі сектори економіки можуть суттєво потерпати 
від додаткового оподаткування
 

Генерація е/е Металургія Хімпромисловість

+%+%
+%
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ЯК ПОЛІПШУЄТЬСЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і СТАГНУЄ 
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

ЯК ПОЛІПШУЄТЬСЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і СТАГНУЄ 
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА САМА 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ГАЗОМ 
і ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА САМА 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ГАЗОМ 
і ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО

ЯКИЙ ВПЛИВ ГАЗОВОГО СЕКТОРУ 
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ЯКИЙ ВПЛИВ ГАЗОВОГО СЕКТОРУ 
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ХТО ВИДОБУВАЄ ГАЗ
 ТА ХТО ЙОГО СПОЖИВАЄ

ХТО ВИДОБУВАЄ ГАЗ
 ТА ХТО ЙОГО СПОЖИВАЄ

НАСКІЛЬКІ ІНТЕНСИВНИМ
 Є ВІДКРИТТЯ НОВИХ РОДОВИЩ

 ТА БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

НАСКІЛЬКІ ІНТЕНСИВНИМ
 Є ВІДКРИТТЯ НОВИХ РОДОВИЩ

 ТА БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
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ЯК ПОЛІПШУЄТЬСЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і СТАГНУЄ 
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА САМА 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ГАЗОМ 
і ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО

ЯКИЙ ВПЛИВ ГАЗОВОГО СЕКТОРУ 
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ХТО ВИДОБУВАЄ ГАЗ
 ТА ХТО ЙОГО СПОЖИВАЄ

НАСКІЛЬКИ ІНТЕНСИВНИМ
 Є ВІДКРИТТЯ НОВИХ РОДОВИЩ

 ТА БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН



ЕНЕРГІЯ — ОДНА З ОСНОВ
БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Національна безпека — захищеність життєво
важливих інтересів людини, суспільства і держави,
яка має багато складових:

Джерело: Законодавство України
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Економічна Енергетична Воєнна

Інформаційна Науково-технологічна СоціальнаЕкологічна

Національна безпека має багато складових, що націлені на своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних і потенційних загроз
для країни. Енергетична безпека була однією з найбільш вразливих
складових від часу здобуття Незалежності. 



ЕНЕРГОБЕЗПЕКА МАЄ ДВІ
ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ

Енергетична безпека — здатність держави
забезпечити кінцевих споживачів енергією
в необхідному обсязі та належної якості.

Джерело: відкриті джерела
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Метою вдалої енергетичної політики України має бути досягнення такої
системи енергозабезпечення, за якої країна буде вміло залучати
енергетичні ресурси та ефективно їх використовувати для задоволення
потреб суспільства.

Енергоефективність
Ефективне споживання 
енергетичних ресурсів

Використання
природних запасів
Ефективне використання 
наявних запасів 

Енергетична безпека



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТУПОВО
ПОЛІПШУЄТЬСЯ

Але вона все ще вдвічі гірша, ніж в ЄС
1990-2020 рр., кг н. е. первинного споживання 
енергії/тис. дол. США ВВП (ПКС у цінах 2017 р.)

Джерело: BP
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Світова тенденція — ставати більш енергоефективним і доцільніше
використовувати ресурси, адже це зменшує витрати та негативний
вплив на довкілля. Україна з кожним роком стає більш
енергоефективною, але досягнутий рівень все ще недостатній.

221

409 Що менше значення, то більш 
енергоефективною є країна, оскільки 
менше енергії використовується для 
створення доданої вартості

Україна Італія

Німеччина Велика Британія

59
67

58

150

1990 2000 2010 2020



АЛЕ ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСІВ СТАГНУЄ

Більшість країн видобуває незначну частину своїх
запасів палива, що збільшує залежність від імпорту.

Джерело: BP
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Розвіданих запасів основних видів палива вистачить на багато років.
Однак процес видобування у кожній країні відрізняється. В Україні
він не такий інтенсивний, як у інших країнах, тому ресурсів
не вистачає для самозабезпечення і доводиться багато імпортувати.

Газ

Вугілля

Канада США Україна

УкраїнаПольща

0,4%

7%

20%

0,1%

Чехія

0,9%

6%

7,0%

23%
1,9%

48%

7,2%

10%

Видобуток до резервів, 2020 р., %Частка імпорту у використанні палива, 2020 р., %



ГАЗ — ОСНОВА 
ЕНЕРГЕТИКИ БАГАТЬОХ КРАЇН

Структура первинного споживання палива, 2020 р., %

Джерела: Держстат, Євростат, BP
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Газ — основа енергетики і єдине викопне джерело енергії, використання 
якого у світі буде зростати. Енергостратегія України передбачає, що газ 
стане основним у структурі первинного споживання. Такої ж стратегії 
дотримується більшість інших країн.

Україна Італія Нідерланди Велика Британія Німеччина

Природний
газ

Нафта

Вугілля

ВДЕ
ГЕС

Атомна
енергія

5%

1% 1%2%

32% 42% 39% 38% 26%

35%

15%

5%

18%

35%

3%

45%

5%

10%

36%

4%
11%

7%

6%

17%

14%

30%

20%

3%

1%



СПОЖИВАННЯ ГАЗУ ТЕЖ
СТАЄ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ

Але все ще не настільки, як у Європі,
1990-2020 рр., куб. м газу/тис. дол. США ВВП
(ПКС у цінах 2017 р.)

Джерела: Держстат, Євростат, World Bank, BP
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В Україні, порівняно з 
Європою, споживання 
газу на одну особу є 
меншим, на відміну від 
витрат на створення 
доданої вартості. Так 
відбувається здебільшого 
за рахунок того, що в 
Україні населенням 
використовуються
інші джерела енергії, 
зокрема вугілля.

Споживання газу на одну особу,
2020 р., куб. м газу/особу

237

101

1990

Україна Італія Німеччина Велика Британія

2000 2010

740

1 119
1 033 1 068

2020

Україна Італія

Німеччина Велика Британія

60

29
20

26



ВИДОБУТОК ГАЗУ РОКАМИ 
ЗАЛИШАВСЯ НЕЗМІННИМ

Динаміка видобутку газу в Україні у розрізі
видобувачів, 2000-2020 рр., млрд куб. м

Джерела: АГКУ, Держстат, Нафтогаз
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До незалежності видобуток газу в Україні активно зростав.
Найвищий рівень був досягнутий наприкінці 1970 рр. — 69 млрд куб. м.
Після 1991 року  видобуток перейшов у стадію стагнації і щороку 
Україна видобуває приблизно однаковий обсяг газу.

2000 2005 2010 2015 2020

Укргазвидо-
бування

Укрнафта

Чорномор-
нафтогаз

Приватні
підприємства

13,4

3,3
0,8
0,5

14,2

1,1

4,9

18,1 20,6 19,1 19,9 20,2
Загальний обсяг видобутку, млрд куб. м



ТОМУ УКРАЇНІ НЕ ВИСТАЧАЄ
ВЛАСНОГО ГАЗУ

Структура видобувачів та споживачів газу,
2020 р., %

Джерела: Нафтогаз, Держстат *власні виробничі витрати.
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Левову частку газу в Україні видобувають підприємства Групи Нафтогаз. 
Однак з кожним роком зростає частка приватних підприємств, серед 
яких лідером за обсягом видобутого газу є ДТЕК Нафтогаз.

Укргазвидобування

Бюджетні та релігійні організації

ДТЕК
Нафтогаз

Укрнафта

Інші

30,9 млрд куб. м
загальне споживання

20,2 млрд куб. м
загальний видобуток

70,3% 8,9%

5,4%

15,3%

Населення

Промисловість

ВТВ*

41,4%

11,3%

ТКЕ (окрім
населення)

16,5%

1,
3%

29,4%



І МИ ЗМУШЕНІ 
БАГАТО ІМПОРТУВАТИ

Однак останніми роками залежність зменшується,
частка імпортного газу в споживанні, 2000-2020 рр., %

І купуємо газ вже не в Росії, а в Європі,
структура імпортного газу, 2013-2020 р., млрд куб. м

Джерело: Нафтогаз
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Частка імпортного газу зменшується внаслідок одночасного зменшення 
використання та обсягу імпорту, а не підвищення газовидобутку 
українських компаній. Це частково пов’язано з припиненням купівлі 
російського газу з листопада 2015 р.

81% 81%
64%

49% 44%

2000 2005 2010 2015 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Росія Словаччина Угорщина Польща

92%

9%
26%

65%

3%
4%
1%



Для цього потрібно поліпшити енергоефективність
та/або підвищити рівень видобутку газу.

АЛЕ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЗОМ Є

Джерела: Євростат, BP
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Україна має великий потенціал до самозабезпечення газом. Якщо хоча 
б один із показників буде на рівні Європи, то Україна зможе не лише 
сама забезпечувати себе, а ще й певну частку експортувати або 
запасати на майбутнє. Обидва шляхи є реальними при ефективній 
енергостратегії країни.

Якби енергоефективність 
України була на рівні 
Великої Британії, то для 
створення ВВП Україна 
витрачала би

Фактичне споживання За кращої
енергоефективності 

Споживання газу, млрд куб. м

99,7

Фактичний видобуток За більш інтенсивного
видобутку 

Видобуток газу, млрд куб. м

30,9

13,4

менше газу

Якби інтенсивність 
видобутку України була на 
рівні Норвегії, то щороку 
Україна видобувала б

більше газу

20,2



УКРАЇНА МАЄ 
ВДОСТАЛЬ ЗАПАСІВ ГАЗУ

Але активність пошуку нових покладів газу останні 
десятиліття була низька, розміщення запасів газу
в Україні станом на 01.01.2020 р. 

Джерело: Нафтогаз *за оцінками Кабінету Міністрів України
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Незважаючи на те що Україна має значні балансові запаси газу
і більшість з них розробляються, ступінь розвіданості запасів низька. 
Це є проблемою для країни, адже одночасно із видобутком ресурсу 
варто нарощувати запаси шляхом відкриття нових родовищ газу.

балансові запаси газу з них розробляється ступінь розвіданості*

Нафтогазоносні
області

Тимчасово окуповані
території

млрд куб. м



І МАЄ ПОТЕНЦІАЛ 
НАРОЩЕННЯ ЗАПАСІВ

Розвіданих запасів газу вистачить на роки,
на основі даних за 2020 р.

Але нерозвіданих запасів ще більше, тому Україна має
потенціал до самозабезпечення на десятиліття,
на основі даних за 2020 р.
.

Джерело: BP
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За найобережнішими оцінками, на території України є поклади більш ніж 
5 трлн куб. м газу. Хоча деякі вчені схиляються до того, що нерозвідані 
запаси насправді ще більші. Якщо почати активний пошук та видобуток 
цього газу, Україна може довго залишатись енергетично незалежною.
.

*видобуток буде рівним споживанню

Якщо видобуток 
буде незмінним

Якщо споживання буде незмінне
і ми самі забезпечуватимемо себе*

Якщо споживання буде незмінним
і ми самі забезпечуватимемо себе*

Якщо видобуток буде 
незмінним

38,6 років

267 років

175 років

25,2 років



АЛЕ БІЛЬШІСТЬ РОДОВИЩ
ВЖЕ ВИСНАЖЕНІ

70% газу в Україні видобуває підприємство
«Укргазвидобування» (Група Нафтогаз) і, відповідно,
має найбільшу кількість свердловин — близько 2,5 тис.
в активному фонді. Однак більшість з них  вичерпані.

Виснаженість ТОП-5 найбільших родовищ компанії
«Укргазвидобування», 2020 р., %

71

Ці 5 родовищ забезпечують близько 30% усього видобутого газу. Такий 
високий рівень виснаженості свідчить про те, що компанія вже кілька 
років вичавлює сік з вичавленого лимона. І подібна ситуація з 
більшістю родовищ не лише на цьому підприємстві, а й у більшості 
газовидобувних компаній.

95%
родовищ
виснажені
більш ніж на 
87% 

Шебелинське

Західно-
Хрестищенське

Яблунівське

Єфремівське

Мелихівське

Джерело: Нафтогаз

89%

90%

79%

82%

82%



ХОЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИДОБУТКУ
З ТАКИХ РОДОВИЩАХ ВИСОКА 

Незважаючи на значну виснаженість родовищ,
Укргазвидобування отримує звідти більше газу,
ніж аналогічні міжнародні компанії.

Порівняння інтенсивності видобутку в родовищах,
рівень виснаженості яких перевищує 70%, 
залежно від розміру родовища, 2019 р., %

Джерело: Нафтогаз *провідні міжнародні компанії
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Укргазвидобування

Бенчмарки*

Навіть якщо в Україні ефективно освоюються старі родовища, не варто
цьому радіти, адже їх надовго не вистачить. Усе одно потрібно багато
інвестувати саме в розвідку нових ділянок, які зможуть забезпечувати
країну газом довгі роки.

>15 млрд куб. м
великі родовища

5-15 млрд куб. м
середні родовища

<5 млрд куб. м
дрібні родовища

3,3%

6,0%

4,1%

7,5%
8,2%

3,0%



АЛЕ ВСЕ Ж ПОТРІБНО ВІДКРИВАТИ
НОВІ РОДОВИЩА

Однак не все так просто. До початку видобутку газу 
потрібно витратити 3-5 років, які йдуть переважно на
бюрократичні процедури.

Джерело: Нафтогаз
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Життєвий цикл будь-якого родовища в Україні розпочинається з довгих
бюрократичних дій, що сповільнюють можливість отримання газу
з нових свердловин. Тому реальний результат у випадку успішного
буріння спостерігатиметься лише через кілька років.

Отримання та опрацювання геологічної
інформації (3 роки)

До 2 міс. 1 рік 1-2 роки
Отримання
дозволу

Аналіз геологічної
інформації

Проведення сейсмічних
досліджень

Відкриття родовища (5-7 років)
6 міс. 1 рік 1-2 роки
Оцінювання
впливу
на довкілля

Пошукове
буріння

1 рік
Оцінювання
запасів

Дослідно-
промислова
розробка

Промислова розробка (38-50 років)

10-15 років 3-5 років 20-25 років
Початкова 
розробка

Піковий
видобуток

5 років
Повне
виснаження

Часткове
виснаження

1

2

3



ТОМУ ЙДЕ АКТИВНЕ БУРІННЯ
НОВИХ СВЕРДЛОВИН

Будівництво нових свердловин
в Укргазвидобуванні, 2016-2020 рр., шт.

Найбільший газовидобувник серед приватних
підприємств теж активно нарощує фонд свердловин
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Активне відкриття родовищ та будівництво нових свердловин 
відбувається лише останні роки, що спричинене значною виснаженістю 
старих родовищ. Лише 2020 р. уповільнив процес оновлення фондів 
газовидобувних компаній через пандемію та не зовсім вдалу цінову 
кон'юнктуру ринку.

Джерела: Укргазвидобування, ДТЕК

42
51

64 60

41

2016 2017 2018 2019 2020

пробурила та ввела в експлуатацію 
компанія ДТЕК за 2013-2019 рр.

загальний свердловинний 
фонд компанії ДТЕК



АКТИВНІСТЬ БУРІННЯ
В УКРАЇНІ — НАЙВИЩА В ЄВРОПІ

Кількість активних бурових верстатів в Європі,
травень 2019 — травень 2020 рр., шт.

Джерело: АГКУ
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Основним трендом 2020 р. стало кардинальне зниження капітальних
інвестицій та ціни на газ. Через це кількість задіяних у бурінні верстатів
в Європі знизилася на 26%, в Україні — на 35%. Однак уже на початку
2021 р. спостерігається збільшення обсягів буріння, що пояснюється
більш сприятливою ціновою кон’юнктурою у світі.

I II III IV V I II III IV VVI VII VIII IX X XI XIIV VI VII VIII IX X XI XII
2020 20212019

За ініціативи Асоціації газовидобувних компаній 
України у травні 2019 р. Україна вперше була 
включена до всесвітньо відомого індексу 
працюючих бурових верстатів

84
91

79

45
37 38 35 31

26 24
29 32 33

186

200

176

147

133

123

111
103 106

101 98
103 104

Україна Європа

Загальна кількість
верстатів



І ОБСЯГ ВИДОБУТОГО ГАЗУ
З НОВИХ СВЕРДЛОВИН ЗРОСТАЄ

Видобуток газу з нових свердловин,
2018-2020 рр., млрд куб. м

Джерело: АГКУ

76

У цілому за три роки в Україні додатково видобуто 4,5 млрд куб. м газу із 
273 нових свердловин. Найбільш сприятливим та переломним роком був 
2018-й, на який припав пік буріння нових свердловин. Тоді на ринку 
була позитивна цінова кон’юнктура, що сприяла приходу в Україну 
провідних сервісних компаній.

0,2

1,5

2,9

2018 2019 2020

+837%

+91%

було закладено за 2018-2020 рр.
в Україні



ЯК І ЙОГО ЧАСТКА
В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ГАЗУ

Частка газу з нових свердловин у загальному обсязі
видобутого газу,  2018-2020 рр., %

Джерело: АГКУ
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Стрімке зростання обсягу видобутого газу з нових свердловин
є надзвичайно позитивною тенденцією для України. Такий результат
зумовлений не лише оновленням матеріального забезпечення та
введенням нових технологій, а й позитивною ціновою кон'юнктурою
і вдалими регуляторними рішеннями.

0,8%
7,2%

14,2%

2018 2019 2020



СТИМУЛЮЮЧЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОПОМОГЛО ГАЛУЗІ

На відміну від провідних видобувних країн, Україна
поки що не має можливості безпосередньо
фінансувати галузь. Проте є інші дієві заходи,
які не потребують прямого фінансування.
Один із таких — впровадження системи стимулюючого оподаткування,
коли податкові ставки на видобуток окремих видів ресурсів знижені.

Джерела: АГКУ, відкриті джерела
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Вищевказані дії — лише першочергові кроки, які передбачають
впровадження стимулюючого оподаткування для видобутку таких
вуглеводнів, які наразі не розробляються. Тому рента від цього
видобутку навіть у зменшеному обсязі — додаткові надходження в бюджет.

Першочергові заходи, що варто здійснити державі 
для підтримки газовидобування:

Застосувати стимулюючу ренту для відновлених 
свердловин, що не видобували газ останні
2 роки та були повернуті до виробництва після 
капітального ремонту.

Застосувати стимулюючу ренту для розробки 
важкодоступних і нетрадиційних покладів 
вуглеводнів та розробити прозору методику
їх визначення.

Зберегти й надалі стимулюючу ренту для нових 
газових свердловин і продовжити незмінність 
оподаткування до 10 років.



ЕФЕКТ ВІД ТАКОЇ
СИСТЕМИ — ДОДАТКОВИЙ ГАЗ

Стимулююче оподаткування для нових газових
свердловин вже показало свій результат — 
будівництво 273 свердловин та збільшення видобутку
на 4,5 млрд куб. м всього за 3 роки 

Запровадження стимулюючого оподаткування для
відновлених свердловин вже за перші роки дозволить
видобувати більше газу, 2021-2023 рр., млрд куб. м

Джерело: АГКУ, ДНВП «Геоінформ України»
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Всього за 3 роки розконсервування свердловин внаслідок зміни системи
оподаткування призведе до отримання майже 5 млрд куб. м додаткового
газу. Тому вдала державна політика дійсно є одним із чинників
зростання галузі.

ліквідована й законсервована газова свердловина 
знаходиться в Україні на початку липня 2021 р.
Частину з них можна розконсервувати до 2024 р.

0,5

1,7

2,7

2021 2022 2023

+340%

+59%



Податок на прибуток підприємств, 
отриманий не від основної діяльності*
Роялті

Податок на прибуток підприємств

А ЩЕ ДЕРЖАВІ ВАРТО ПЕРЕГЛЯНУТИ
СТАВКИ ОПОДАТКУВАННЯ

Порівняння податків на видобуток вуглеводнів,
2020 р., %

Джерело: АГКУ *дивіденди, депозити тощо
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Наразі ставки оподаткування на видобуток вуглеводнів в Україні
(за виключенням низьких ставок на видобуток з нових свердловин)
є достатньо високими. Тому для ефективної державної політики
та стимулювання видобутку потрібен комплексний перегляд ставок.

56%
25%

25%

21%
30%
30%

30%
10%

20%

18%

19%

19%

16%
13%

3%

5%

12%
15%

40,55%

22%

23%
40%

Норвегія

Канада

США

Велика
Британія

Україна

Єгипет

Польща

Румунія



АДЖЕ СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ — НЕ
ЄДИНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ

Інвестиції у видобування газу напряму збагачують
економіку країни. Кожна 1 грн створює значущий
ефект, 2020 р.

Джерело: Незалежне 
дослідження KPMG в Україні на 
замовлення Групи Нафтогаз
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Інвестиції — невід’ємна частина діяльності будь-якого підприємства, адже
це додатковий капітал, який можна спрямувати на розвиток компанії. 
У випадку із газовидобувним сектором інвестування не лише
дає можливість збільшити видобуток та оновити обладнання,
а й позитивно впливає на економіку України в цілому. 

ВВП

 грн

Фіскальні доходи

 грн

Інвестування

Податок
на прибуток,
рента

Кінцеве
споживання

Чистий
експорт

Державні
видатки ПДВ

Дивіденди*

Соціальний
внесок

Акциз,
ПДВ

1,00

0,72

0,62

0,51 0,08

0,17

0,19

0,27

0,48

*стосується проектів, які реалізує
Нафтогаз, і від яких 50% чистого
доходу сплачують до бюджету як дивіденди



І ПРИ ЗРОСТАННІ ВИДОБУТКУ
ЕКОНОМІКА ТЕЖ ЗРОСТАТИМЕ

Сценарій розвитку галузі передбачає реалізацію у 2021-
2030 рр. нових масштабних газовидобувних проєктів.

Джерело: Незалежне дослідження KPMG 
в Україні на замовлення Групи Нафтогаз
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3,14

За умов збереження консервативної стратегії розвитку газовидобування, 
основні економічні показники зменшуватимуться, адже наразі ключові 
родовища України вже виснажені на більш ніж 80%. Якщо нові ділянки 
не розроблятимуться, це призводитиме до зростання імпорту палива. 
Вирішення проблеми — стратегія розвитку галузі, що передбачає 
зростання видобутку і, як наслідок — економіки.

Які ефекти матиме сценарій розвитку на газовидобування?

млрд куб. м
загальний відпуск 
товарного газу до 2030 р.

млрд куб. м
газу — річний видобуток
у 2030 р. 

Які ефекти на економіку матиме сценарій розвитку?

ВВП внутрішнього випуску 
продукції

бюджетних доходів робочих місць

млрд грн
загальні операційні витрати

млрд грн
загальні капітальні витрати



З КОЖНИМ РОКОМ ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІКУ ЗРОСТАТИМЕ

Втілення сценарію розвитку до 2030 рр. призведе
до зростання основних економічних показників.

Джерело: Незалежне дослідження KPMG 
в Україні на замовлення Групи Нафтогаз

*порівняно з 2018 р.
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Доходи та вигоди від впровадження сценарію розвитку газовидобувної 
галузі у десятки разів перевищать витрати на збільшення видобутку. 
Дотримання такої стратегії розвитку забезпечить довгострокове 
зростання економіки. 

Щороку зростатиме внутрішній випуск, 
2021-2030 р., млрд грн

Будуть створені робочі місця,
2021-2030 рр. кумулятивно*, тис. місць

мультиплікатор 
випуску

мультиплікатор 
зайнятості

20 38 56 85 112 148
203 227 257 261

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

40 83 111 160 212 273 371 411 446 440

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

І надходження до бюджету теж зростатимуть,
2021-2030 рр., млрд грн

фіскальний 
мультиплікатор

2 4 8 17 23 34 49 57
74 80

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030



ЦЕ МАТИМЕ ВПЛИВ
І НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

Реалізація сценарію розвитку галузі у 2021-2030 рр. 
дозволить поліпшити соціальну сферу за відносно
невеликих інвестицій.

Джерело: Незалежне дослідження KPMG 
в Україні на замовлення Групи Нафтогаз
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Реалізація сценарію розвитку поліпшить не лише економічні показники, 
а й матиме потенційний вплив на соціальну сферу України. Наразі 
багато компаній інвестують у додаткові проєкти соціальної сфери, однак 
зрозуміло, що за умов більших надходжень обсяг інвестицій теж 
зростатиме.

Структура інвестицій, млрд грн

Ці інвестиціїї дозволять поліпшити медичну, освітню
сфери життя та інфраструктуру більш ніж для 12 млн 
людей, прогнозована кількість випадків отримання
вигоди, млн випадків

 

7 0,5
освіта

10,5
інфраструктура

4,5
інфраструктура*

прогнозований обсяг інвестицій 
у соціальні та інфраструктурні 
проєкти за 2021-2030 рр. від 
газовидобувних компаній 

Проєкти Групи
Нафтогаз

Проєкти
приватних
компаній

1,6

0,4

Група Нафтогаз Приватні компанії

медицина

*лікувальні заклади, стратегічні
будівлі, школи і дитячі садки



У БІЛЬШОСТІ ГАЗОВИДОБУВНИХ
ОБЛАСТЕЙ ЗРОСТЕ ВИДОБУТОК

За успішної реалізації сценарію розвитку у 7 областях 
України буде змога видобути додатковий газ,
приріст видобутого газу, млрд куб. м
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Тимчасово
окуповані
території

Відповідно до Енергостратегії України ВДЕ, атомна енергія та природний
газ мають становити 80% постачання первинної енергії. Природний газ 
становитиме 30%, тому звести залежність від імпорту до мінімуму,
а згодом і повністю до нуля — першочергове завдання держави. 

 млрд куб. м
додатковий товарний 
відпуск природного газу 
до 2030 р.

3

0,3

14

5 34

1,1
0,4

Джерело: Незалежне дослідження KPMG 
в Україні на замовлення Групи Нафтогаз



І ВНАСЛІДОК ЦЬОГО ЗРОСТЕ
ЕКОНОМІКА ОБЛАСТЕЙ

Сценарій розвитку передбачає також додаткові
надходження у бюджет та додаткові робочі місця.

86

Тимчасово
окуповані
території

Очевидно, що вплив газовидобувної галузі на економіку є досить значним. 
Інвестиції у галузь — це також інвестиції в економіку країни, збагачення її 
бюджету та зменшення безробіття. Україна має потенціал для повного 
заміщення імпорту газу в разі реалізації нових газовидобувних проєктів, 
що передбачені стратегією розвитку на 2021-2030 рр.
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Джерело: Незалежне дослідження KPMG 
в Україні на замовлення Групи Нафтогаз

Додаткові надходження до 
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DISCLAIMER

Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали 
всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною та актуальною. 
Незважаючи на те, що цей довідник ретельно підготовлений фахівцями, він може бути 
використаний лише для отримання загального уявлення про висвітлене явище. 
Не рекомендуємо використовувати інформацію, яка міститься у довіднику, 
з метою професійної консультації з конкретного питання або для винесення 
професійного судження. Дані зібрані та підготовлені до друку у 2021 р.
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