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Міндовкілля
опрацьовує з місцевими 
органами влади питання 
централізованого збору 
використаних ялинок

У кожній області Держлісагентство 
вирощує спеціальні плантації новоріч-
них дерев. На 4,5 тис. га зростає 13,5 
мільйонів новорічних ялинок. При 
цьому, вартість таких ялинок набагато 
менша, ніж у лісорубів-порушників.

Перевірити чи купуєте ви легальну 
ялинку досить просто. На кожній має 
бути бірка чи клейка стрічка.

Актуальним є питання щодо утиліза-
ції свіжозрізаних ялинок.

По завершенню новорічних свят 
люди, в більшості, викидають їх на сміт-
ник. Потрапляючи на полігон, ялинки 
втрачають можливість розкластися при-
роднім шляхом та починають активно 
виділяти газ. Метан підтримує процес 
горіння впродовж довгого часу. Одна 
двохметрова ялинка викидає в атмосфе-
ру 16 кілограмів CO², за підрахунками 
The Carbon Trust.

Тому важливо такі ялинки здавати 
у спеціальні пункти прийому, що ор-
ганізовуються комунальними підпри-
ємствами по утриманню зелених на-
саджень у містах. Так, минулого року 
у Києві працювало 15 точок збору ви-
користаних ялинок, на які потрапило 
біля 14.5 тисяч дерев. Ці ялинки були 
відправлені на переробку, подрібнені 
та використані для мульчування при-
стовбурових лунок у нововисаджених 
дерев та кущів.

GEOnews

Відбулася зустріч на тему: 
«Виконання концепції розвитку 

газовидобувної галузі
«Програма 2020»

Заступник Міністра енергетики Мак-
сим Немчинов розповів, що Уряд ство-
рив Міжвідомчу робочу групу з про-
ведення аналізу виконання Концепції 
розвитку газовидобувної галузі України.

Серед основних причин, які негативно 
вплинули на розвиток газовидобування, 
він назвав:

- можливі недоліки контролю та управ-
ління з боку НАК «Нафтогаз України» 

виконання дочірніми підприємствами 
АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укр-
нафта» пошуково-розвідувальних робіт, 
розробки родовищ, залучення інвести-
цій та приросту видобутку;

- неефективне освоєння коштів, пе-
редбачених на пошуково-розвідувальні 
роботи та проведення буріння.

Також на виконання Концепції та 
плану заходів щодо її реалізації впли-
нули зниження ціни на природний газ, 
низький рівень розроблення існую-
чих свердловин,  затягування  процесу  
прийняття нормативно-правових актів, 
необхідних для виконання Концепції.

Максим Немчинов висловив споді-
вання, що ухвалення нового Кодексу 
про надра, а також нової Концепції 
розвитку газовидобувної галузі до 2025 
року сприятиме розвитку газовидобу-
вання в Україні та зміцненню енерге-
тичної безпеки країни.
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Вперше за три місяці 
збільшилася кількість бурових 

установок у світі
Кількість діючих нафтогазових буро-

вих установок в світі збільшилася в ли-
стопаді вперше за три місяці. За даними 
американської нафтосервісної компанії 
Baker Hughes, в листопаді в середньому 
в світі працювало 1074 установки проти 
1016 в жовтні. При цьому листопадовий 
рівень на 968 менше показника за ана-
логічний місяць 2019 року.

У США кількість установок в листо-
паді підвищилася на 30 відносно жовт-
ня - до 310. У Канаді приріст склав 15 
бурових установок - до 95.

На Близькому Сході кількість бурових 
установок за минулий місяць скороти-
лася на 6 і становила 239 - мінімум з 
жовтня 2009 року, в Азіатсько-Тихоо-
кеанському регіоні кількість бурових 
також скоротилася на 6 - до 164. Це 
найнижчий рівень з березня 2002 року. 
Тим часом в Латинській Америці цей 
показник виріс на 15 і досяг 101 бурової, 
в Африці - на 9 (до 63), в Європі - на 1 
(до 102).

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Мінрегіон ініціює відновлення 
архітектурно-будівельного 

контролю на місцях
Міністерство розвитку громад і тери-

торій ініціює відновлення дії Постанови 
КМУ № 553 «Про порядок здійснення 
державного архітектурно-будівельно-
го контролю». Проєкт постанови буде 
розглянутий вже на найближчому за-
сіданні Уряду.

За словами міністра Мінрегіону 
Олексія Чернишова, лише впродовж 
останнього місяця зафіксовано понад 
70 звернень від органів місцевого само-
врядування щодо незаконних забудов, 
які з’явилися в їхніх містах з березня 
цього року. Основна їхня скарга полягає 
в тому, що вони ніяк не можуть впли-
нути на недобросовісних забудовників.

Відновлення повноважень місцевим 
органам влади здійснювати архітектур-
но-будівельний контроль дозволить 
зупинити незаконне будівництво на 
місцях.
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Запущено онлайн-реєстр 
артезіанських свердловин

ДНВП «Геоінформ» на замовлення 
Держгеонадр запустив Державний ре-
єстр артезіанських свердловин. Реєстр 
розроблено відповідно до постанови 
Уряду №963, сервіс буде містити інфор-
мацію про усі артезіанські свердловини. 
Наразі у реєстрі є інформація про 863 
об‘єкти. Відповідно до оцінок, в Україні 
працює понад сто тисяч артезіанських 
свердловин. Планується, що дані щодо 
кожної з них будуть поступово внесені 
до відкритої бази даних.

Онлайн-реєстр має зручний інтер-
фейс та можливість розширеного пошу-
ку об‘єкта за різними фільтрами. Також 
waterwells-ua.info пропонує користува-
чам аналітику щодо роботи артезіан-
ських свердловин в Україні. Реєстр має 
прив‘язку до ГІС-системи, тобто усі ар-
тезіанські свердловини відображаються 
на карті. А найголовніша його перевага 
у тому, що водокористувачі самостійно 
можуть вносити дані про свою свердло-
вину, пройшовши автентифікацію через 
сервіс ID.gov.ua.

GEOnews
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Нафтогаз визначив
команду-переможницю у 

конкурсі соціальних проєктів 
серед школярів

Журі конкурсу «Мій проєкт для гро-
мади» оголосило переможця. Про це 
повідомляє сайт УкрГазВидобування.

Діти змагалися за найкращу ідею 
стосовно підвищення якості життя у 
регіонах їхнього проживання. Ним 
стала команда «За майбутнє» із Бази-
лівщинської школи в Полтавській об-
ласті. Наймолодші учасники конкурсу 
(8 клас) пропонують створити в громаді 
центр для безпритульних тварин, де 
їх будуть виховувати та оглядати ве-
теринари.

Метою конкурсу організатори стави-
ли навчити школярів бачити пробле-
ми в своїй громаді та шукати шляхи їх 
вирішення. Під час участі у конкурсі 
діти вчилися презентувати свої ідеї, як 
місцевій владі, так і потенційним ін-
весторам, адже саме від переконливої 
презентації залежить майбутнє таких 
проєктів.

Цінним є те, що всі фіналісти конкур-
су вже заручилися підтримкою органів 
місцевої влади щодо співфінансування 
та підтримки у реалізації проєктів.
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Міндовкілля розробило 
детальні рекомендації щодо 

звіту з ОВД
Фахівцями Міністерства розробле-

но проєкт «Загальних методичних 
рекомендацій щодо змісту та поряд-
ку складання звіту з оцінки впливу на 
довкілля».

У цьому документі - детальні реко-
мендації, як правильно оформлювати 
та готувати звіти з оцінки впливу на 
довкілля, що можна застосовувати до 
будь-якої планованої діяльності.

Ці рекомендації допоможуть підпри-
ємцям не допускати помилок у підго-
товці такого звіту.

Проєкт розроблено відповідно до ча-
стини дев’ятої статті 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».
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У Мертвому морі вперше 
знайшли мінерали фосфору, 

що пов’язані з появою життя 
на Землі

На берегах Мертвого моря під час 
геологічних робіт вперше знайшли ци-
клофосфати - неорганічні молекули, які, 
ймовірно, грали важливу роль у фор-
муванні життя на Землі. Раніше вчені 

ніколи не зустрічали подібні з’єднан-
ня в природі. Результати дослідження 
опублікував науковий журнал Geology. 

Спершу вчених цікавили місцеві 
поклади інших мінералів - фосфидів, 
тобто сполук фосфору, в складі яких 
немає кисню. Фосфіди утворюються в 
невеликих кількостях в околицях гео-
термальних джерел і гейзерів.

Вчені знайшли можливі сліди роботи 
цих процесів у південного берега Мер-
твого моря, на території так званого ба-
сейну Хатурім.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Мешканці енергоефективних 
житлових будинків

зможуть платити за тепло 
вдвічі менше

У Фонді енергоефективності передба-
чено приблизно 2,5 млрд грн для того, 
щоб мешканці будинків об’єднались і 
взяли участь в програмі «Енергодім» з 
термомодернізації будинків та впрова-
дження енергоощадних заходів.

Програма «Енергодім» має два па-
кети заходів: «Легкий» та «Комплек-
сний». ОСББ може отримати грант з 
часткового відшкодування витрат на 
заходи з енергоефективності до 70% 
на попередній енергоаудит, розробку 
проєктної документації та її експерти-
зу, послуги з технічного та авторсько-
го нагляду, обстеження інженерних 
систем та сертифікацію енергетичної 
ефективності будівлі. Очікуване ско-
рочення споживання енергоресурсів 
у багатоквартирних будинках, в залеж-
ності від обраного пакету заходів, від 
20% до 60%.

Але із 33 тисячі створених ОСББ, 
тільки 282 подали заявки до Фонду. 
На готовність людей до впровадження 
енергоефективних заходів впливає те, 
що зараз держава надає субсидію на ко-
мунальні послуги. Наразі понад 2,9 млн 
домогосподарств отримують субсидію, 
тому більшість людей не думає про те, 
щоб долучитись до енергоефективних 
заходів, витрачати на це свої кошти, 
адже за них і так платить держава.

GEOnews

Передбачається створення 
Державної житлово-

комунальної інспекції
Сьогодні оцінку правильності нара-

хувань монополістами розмірів плати 
за комунальні послуги теж нікому на-
дати. Прикладом цього є ситуація з на-
рахуванням за тепло у багатьох містах 

України за січень поточного року, коли 
суми у платіжках були значно більшими 
за січень 2019 року, який був холодні-
шим ніж січень 2020.

Саме тому постало завдання відно-
вити важелі впливу на всіх учасників 
процесу надання та споживання жит-
лово-комунальних послуг.

До компетенції Інспекції увійде пере-
вірка надання житлово-комунальних 
послуг, зокрема, з тепло-, водопоста-
чання та водовідведення, поводження 
з відходами, управління багатоквар-
тирними будинками. Також вона пе-
ревірятиме економічне обґрунтування 
тарифів на послуги ЖКГ.

Для перевірки якості послуг та стану 
інфраструктури будинків інспектори 
здійснюватимуть планові та, на підставі 
звернень споживачів, позапланові пе-
ревірки. Також вони здійснюватимуть 
контроль за відповідальним користу-
ванням послугами споживачами, адже 
є непоодинокі випадки, коли мешканці 
багатоповерхівок самовільно втруча-
ються в системи тепло-, водопостачан-
ня, у результаті чого увесь будинок не 
отримує комунальну послугу належної 
якості.

GEOnews

Оголошення про проведення 
аукціонів з продажу 

спецдозволів на користування 
надрами ділянок

шляхом електронних торгів
Згідно з Пунктом 10 Порядку прове-

дення аукціонів з продажу спеціаль-
них дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.09.2020 № 993, 
Держгеонадра повідомляють про про-
ведення 28 грудня 2020 року наступних 
аукціонів за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 

– об 09:47 з продажу спецдозволу на 
користування надрами з метою ви-
добування фосфоритів Південного 
кар’єру Поступельської ділянки Рат-
нівського родовища, що знаходить-
ся у Ратнівському районі Волинської 
області (реєстраційний номер UA-
PS-2020-12-10-000061-1).

– об 09:53 з продажу спецдозволу на 
користування надрами з метою видо-
бування ендербітів та гранітів Івоні-
вецького родовища, яке розташоване 
на території Тиврівського району Ві-
нницької області (реєстраційний номер 
UA-PS-2020-12-10-000060-1).

GEOnews
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Очікуються зміни
до Закону України

«Про охорону атмосферного 
повітря»

Комітет Верховної Ради України з 
питань екологічної політики та при-
родокористування підтримав урядовий 
законопроєкт № 4259. Документом вно-
сяться зміни до Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря» щодо 
регулювання господарської діяльності 
з озоноруйнівними речовинами та фто-
рованими парниковими газами.

Його ухвалення необхідне для забез-
печення виконання Україною міжна-
родних зобов’язань у сфері охорони 
озонового шару та запобігання змінам 
клімату.

Україна свого часу приєдналася до 
Віденської конвенції та ратифікувала 
Монреальський протокол. Таким чи-
ном, держава взяла на себе зобов’язан-
ня поступово скорочувати та в подаль-
шому припинити споживання речовин, 
що руйнують озоновий шар.

Із внесення змін, Закон «Про охорону 
атмосферного повітря» буде приведе-
ний у відповідність із Законом «Про 
регулювання господарської діяльності 
з озоноруйнівними речовинами та фто-
рованими парниковими газами».

Останній регулює питання викори-
стання, імпорту, споживання озоно-
руйнівних речовин і фторованих пар-
никових газів та товарів, що їх місять.

GEOnews

Верховна Рада України 
працює над зменшенням  

промислового забруднення
У рамках засідання профільним Комі-

тетом Верховної Ради було розглянуто 
законопроєкт № 4167 «Про запобігання, 
зменшення та контроль промислового 
забруднення» та визнано його таким, 
що відповідає законодавству ЄС.

Більш того, як відзначив Руслан 
Стрілець, з прийняттям закону буде 
імплементовано положення Директи-
ви 2010/75/ЄС про промислові викиди, 
впровадження якої є зобов’язанням 
України за Угодою про Асоціацію з ЄС.

Документ було розроблено Міндо-
вкіллям за підтримки проєкту «Най-
кращі доступні технології та методи 
управління (НДТМ) для України», що 
виконується GIZ Energy Efficiency and 
Climate Projects за дорученням Уряду 
Німеччини, із залученням іноземних 
фахівців та експертів Команди підтрим-
ки реформ Міндовкілля.

Законопроєкт передбачає:
– впровадження інтегрованого дозво-

лу для підприємств-забруднювачів;
– визначення видів діяльності, для 

здійснення яких необхідно буде отри-
мувати такий дозвіл;

– встановлення вимоги щодо застосу-
вання найкращих доступних технологій 
та методів управління;

– запровадження моніторингу викидів 
та контроль суб’єктів господарювання.
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Україна і Данія
розпочнуть новий

етап співпраці
в енергетиці у 2021 році

Відбулася зустріч, присвячена роз-
витку Програми українсько-данського 
енергетичного партнерства.

Учасники обговорили пріоритетні 
теми для продовження співробітни-
цтва в рамках Українсько-Данського 
енергетичного центру, черговий етап 
якого розпочнеться у квітні 2021 року.

Перспективний напрям співпраці - 
розроблення онлайн-платформи, яка 
дозволить автоматизувати систему 
управління приєднанням суб’єктів 
енергетики до електричних мереж. Вона 
дасть змогу потенційному інвестору 
швидко та зручно оцінити можли-
вість приєднання, визначити обсяги 
капіталовкладень та оцінити ризики 
приєднання.

Крім того, Міненерго спільно з дан-
ською компанією Vestas вже працює над 
створенням інтерактивного вітрового 
атласу України, який допоможе Мініс-
терству ефективніше формувати квоти 
підтримки, збільшити їх обсяг та ко-
ректно визначати пріоритетні місця 
для будівництва вітроелектростанцій. 
Інвестори, в свою чергу, отримають ді-
євий інструмент для планування роз-
витку власних проєктів.

 Обговорювались також перспективи 
співпраці у плануванні розвитку від-
новлюваної енергетики, сфері водне-
вої енергетики та реалізації «зеленого» 
переходу.
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BIM-технології
підвищать якість будівництва 

в Україні
BIM-технології дозволяє віртуально 

відтворити об’єкт ще до початку його 
будівництва. Він дає змогу підвищити 
безпеку та надійність будівель і споруд, 
контролювати якість та швидкість бу-
дівельних робіт, суттєво знизити ймо-

вірність помилок у проєктах, зменшити 
вартість будівництва та оптимізувати 
витрати на стадії експлуатації.

Для системного комплексного впро-
вадження інформаційного моделюван-
ня в будівництві, Мінрегіон розробив 
Концепцію та план заходів з її реалі-
зації.

Впровадження BIM-технології по-
требує створення необхідної норма-
тивно-правової бази, розроблення 
низки норм та стандартів, державної 
підтримки реалізації пілотних проєктів, 
підготовки фахівців відповідної квалі-
фікації, інформаційну, організаційну та 
методичну підтримку.

І у цьому напрямку вже є результати 
– набрали чинності зміни до Порядку 
розроблення проєктної документації 
на будівництво об’єктів, які  дозволя-
ють використовувати ВІМ-технології 
та до Порядку затвердження проєктів 
будівництва і проведення їх експертизи, 
які можуть подаватися у паперовій та 
електронній формі або у вигляді елек-
тронних документів.
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Казахстан
змінить план з видобутку 

нафти на 2021 рік
через нові зобов’язання

перед ОПЕК +
Міністерство енергетики Казахстану 

скоректує плани по видобутку нафти на 
2021 рік у зв’язку з новими зобов’язан-
нями в рамках ОПЕК +. Про це повідо-
мив голова відомства Нурлан Ногаєв.

«На даний момент міністерство готує 
проєкт постанови уряду щодо обме-
ження на окремих ділянках надр на 
2021 рік за аналогією з раніше прийня-
тими, на підставі якого очікується ко-
ригування прогнозу видобутку нафти 
і газового конденсату», - зазначив він 
на засіданні уряду.

На засіданні ОПЕК +, що відбулося 
3 грудня, було прийнято рішення про 
поетапне збільшення пропозиції нафти 
починаючи з січня на 500 тис. б / д від 
поточного рівня.

Голова Міненерго Казахстану також 
повідомив, що видобуток нафти в Ка-
захстані в січні-листопаді 2020 року 
склав 78,5 млн т. 

План з видобутку нафти в Казахстані 
на 2020 рік становить 85 млн тонн, з 
експорту - 67,3 млн т.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань.
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У Казахстані будуть врегульовані 
питання збереження

рідкісних рослин
За словами міністра екології, геології 

та природних ресурсів Казахстану Маг-
зума Мірзагалієва, в цілях збереження 
рідкісних рослин міністерством розро-
блено відповідний законопроєкт про 
рослинний світ.

Так, згідно із законопроєктом будуть 
впорядковані питання з охорони, від-
творення та використання ресурсів 
рослинного світу, визначені державні 
органи, відповідальні за збереження та 
відтворення ресурсів рослинного світу. 
За повідомленням міністра, ці заходи 
дозволять посилити контроль за їх ви-
везенням за межі республіки.

«Одним із важливих пунктів проєк-
ту Закону є заходи щодо врегулювання 
питань збереження рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зник-
нення, ендемічних і реліктових видів 
рослин, питання накладення заборони 
на штучне введення чужорідних видів в 
природні екосистеми», - додав Магзум 
Мірзагалієв.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Botswana Diamonds
припиняє геологорозвідувальні 

роботи в Калахарі
через COVID-19

Botswana Diamonds в цьому році не 
провела геологорозвідувальні робо-
ти в Калахарі в Ботсвані через панде-
мію COVID-19. Керуючий директор 
Botswana Diamonds Джеймс Кемпбелл 
повідомив, що компанія планує відно-
вити роботу в цій південноафрикан-
ській країні в наступному році.

Однак компанії вдалося провести 
геологорозвідувальні роботи на своїх 
ліцензійних ділянках Thorny River та 
Marsfontein у Південній Африці.

Всього в районі Торні Рівер було про-
бурено шість свердловин, і в цілому 
протягом 39,5 метрів вони перетнули 
кімберліти, а ще протягом 55 метрів 
свердловини перетнули кімберлітову 
брекчію, що вивітрилася.

Згідно Botswana Diamonds, найкра-
ща свердловина перетнула кімберліт 
і кімберлітову брекчію (під кутом 45 
градусів) протягом 19 метрів.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Молодих екологів Прикарпаття 
об’єднав Екогеофорум – 2020
Молодіжний екогеофорум – 2020 

відбувся 10 грудня, в Івано-Франків-
ському національному технічному 
університеті нафти і газу (ІФНТУНГ). 
Учасниками форуму стали учні закладів 
середньої освіти та студенти коледжів 
Івано-Франківска та Івано-Франків-
ської області, які цікавляться наукови-
ми дослідженнями у сфері збереження 
навколишнього середовища.

Основне завдання форуму – спільно 
із молоддю напрацювати ті механізми, 
які зможуть забезпечити гармонійний 
розвиток господарства, людини, при-
роди та допоможуть залишити Землю 
наступним поколінням такою, якою ми 
її бачимо зараз. Загалом конференція 
відбувалась за кількома напрямами, 
відповідно до яких, учасники розділи-
лись на секції, де захищали свої наукові 
роботи. В рамках форуму також серед 
учнів 5-7 класів відбувся онлайн-кон-
курс тематичного малюнку. Переможці 
отримали цінні призи, а всі учасники 

- сертифікати.
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Occidental отримала право вести 
розвідку нафти і газу в ОАЕ

ADNOC, найбільший виробник енер-
гії в ОАЕ, передав американській ком-
панії Оccidental 100 % прав на розвідку 
нафти і газу на етапі геологорозвіду-
вальних робіт.

Тепер Occidental володітиме 100 % на 
етапі геологорозвідувальних робіт, інве-
стуючи до $ 140 млн, включаючи плату 
за участь у розвідці і оцінці нафтогазо-
вих можливостей у блоці, який охоплює 
прибережну територію площею 4,2 тис. 
кв. км на південний схід від Абу-Дабі. 
ADNOC матиме можливість володіти 
60 % виробничої фази 35-річної концесії.

«На основі даних докладних дослі-
джень нафтових систем, сейсмічних 
досліджень, даних розвідувальних і 
оцінних свердловин, оцінки показу-
ють, що блоки в цьому другому раунді 
торгів  містять  кілька мільярдів баре-
лів нафти і кілька трильйонів кубічних 
футів природного газу», - говориться в 
заяві ADNOC від 9 грудня.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

16,6 % СПГ-проєкту Sempra
у Мексиці відійшли Total

Французька компанія Total припинила 
угоду на купівлю 16,6 % у проєкті ство-
рення заводу зі зрідження природного 
газу в Нижній Каліфорнії в Мексиці 
Energia Costa Azul (ECA LNG), повідо-
мили Total і американська Sempra Energy, 
мажоритарний учасник проєкту. У мек-
сиканській IEnova і її мажоритарного 
акціонера Sempra LNG залишиться по 
41,7 % у проєкті.

Також було оголошено про укладення 
угоди про фінансування на  1,856 млрд 
доларів протягом  п’яти років від Bank 
of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, BBVA Securities Inc., Banco 
Nacional de Mexico, S.A.

Проєкт ECA LNG Phase 1 є поки що 
єдиним проєктом з постачання СПГ, за 
яким у 2020 році було прийнято оста-
точне інвестиційне рішення (ОІР, FID). 
ECA LNG Phase 1 передбачає будівниц-
тво однієї лінії скраплення потужністю 
3,25 млн тонн СПГ, початковою потуж-
ністю 2,5 млн тонн СПГ.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

94,8
мільярдів гривень
Нафтогаз сплатив

до державного бюджету
За оперативними даними, що надає 

компанія, за період із січня по листопад 
поточного 2020 року, надходження до 
державного та місцевих бюджетів від 
Групи Нафтогаз склали близько 94,8 мі-
льярдів гривень (у тому числі частина 
дивідендів за результатами минулого 
року, що становить 39,6 мільярдів гри-
вень). Про це повідомляється на сайті 
Групи Нафтогаз.

Надходження від підприємств Групи 
Нафтогаз склали 10 % загальних доходів 
державного бюджету у січні-листопаді 
2020 року.

За повідомленням пресслужби Гру-
пи, Нафтогаз залишається найбільшим 
платником податків в Україні. Результа-
ти минулого 2019 року показують, що 
фактичний сукупний розмір податкових 
та дивідендних платежів Групи до бю-
джетів усіх рівнів склав 121,4 мільярда 
гривень.
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