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ОРГАНІЗАТОР  

 
 
 
 

ПАРТНЕР 

 
ГАЛУЗЕВІ МЕДІА ПАРТНЕРИ 
   

  
  

ПРОГРАМА (проект) 
 
 
19 вересня (середа) 
ПРИЇЗД  
18:00 – 21:00  
Бізнес-зустріч з іноземним постачальником обладнання (послідовний переклад) 
 
20 вересня (четвер) 
8:30 – 9:30  РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА 
 
9:30 – 11:30 СЕСІЯ 1. Стан газовидобутку в Україні та перспективи відновлення видобутку на 
шельфі 

 Реформування газовидобувної галузі України. Результати і очікування («Укргазвидобування») 

 Відродження оффшорних проектів у світі  

 Геополітичні аспекти розробки української ділянки шельфу (Ольга Белькова, депутат ВР) 

 Реформування конкурсу з продажу ліцензійних ділянок на шельфі Чорного моря (Олег Кирилюк, 
т.в.о. Голови Держгеонадра) 

 Співпраця приватних і державних компаній - ключ до відродження нафтогазуової галузі України 
(Віктор Гладун, генеральний директор СП «ПГНК») 

 Досвід та головні аспекти офшорного видобутку Румунії (Марк Біком, Віце президент та 
Виконавчий Директор Black Sea Oil & Gas SRL) 

 Юридичні питання організації офшорних проектів  

 Світовий досвід CNGS Group у виконанні "під ключ" проектів облаштування родовищ нафти та газу 
на морських шельфах (Ігор Радченко, технічний директор, CNGS Group) 
Питання та обговорення 10 хв 

 
11:30 – 12:00 КАВА-БРЕЙК  
 



12:00 – 13:30 СЕСІЯ 2. Геологія та геофізичні дослідження нафтогазових ділянок 

 Стан геологічного вивчення Північно-Західної частини Чорного моря  

 Впровадження сучасних технологій геологічного вивчення («Укргазвидобування») 

 Досвід роботи на шельфі на прикладі ДАТ «Чорноморнафтогаз»  

 Застосування нових технологій геофізичних досліджень на родовищах Дніпровсько-Донецької 
западини  

 Відновлення пошукових робіт на шельфі у 2016-2018рр (ПричорноморДРГП) 
Питання та обговорення 10 хв 

 
13:30 – 14:30 ОБІД 
 
14:30 – 16:00 СЕСІЯ 3. Буріння та ремонт свердловин. Інтенсифікація видобутку вуглеводнів 
         

партнер  
 Інноваційні рішення для офшорного видобутку (Борис Ломакін, директор департаменту з розробки 

преміальних з'єднань «Інтерпайп») 

 Проектування та освоєння свердловин на морі   

 Збільшення ефективністі КРС при мінімальних інвестицій (Маврікій Калугін, Виконавчий віце-
президент з видобутку і переробки ПАТ «Укрнафта») 

 Відновлення свердловин за рахунок буріння бокових стовбурів (Ярослав Кунцяк, д.т.н. 
генеральний директор НДІКБ бурового інструменту)  

 Геолого-технологічний контроль при бурінні свердловин (Олег Терлецький, ТОВ «Промгеосервіс») 

 Застосування технології колтюбінгу. Трансформація ринку сервісних послуг 
Питання та обговорення 10 хв 

 
16:00 – 16:30 КАВА-БРЕЙК 
 
16:30 – 18:00 СЕСІЯ 4. Інфраструктура та постачання вуглеводнів 

 Розвиток газотранспортної системи Півдня України  

 Можливості використання інфраструктури «Укртранснафти» у видобувних проектах  

 Розвідка та видобуток на українському шельфі Чорного моря: Головні надбання  
практик шельфового видобутку в країнах світу (Нілс Андреас Масві, Віце президент 
нафтогазового видобутку по країнам Євразії DNV GL AS) 

 Газотранспортна система Румунії і перспективи експорту газу  

 Альтернативні маршрути поставок газу на Балкани  
Питання та обговорення 10 хв 

 
18:00 – 21:00 OFFSHORE PARTY (місце уточнюється)  
 
21 вересня (п’ятниця) 
8:30 – 9:00  РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА 
9:00 – 11:00 ТЕХНІЧНА СЕСІЯ 

 Системи для офшорного видобутку: Аспекти механіки та компоновки (Грег Гузев, генеральний 
директор Solar Turbines по країнам СНД) 

 
11:00 – 16:00 ТЕХНІЧНА ЕКСКУРСІЯ 

 Трансфер від готелю до терміналу «Південний», ПАТ «Укртранснафта» 

 Екскурсія по об’єктах терміналу 

 Трансфер 

 Обід. Неформальне спілкування учасників конференції 

 Повернення в Одесу  


