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ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНИХ ТЕНДЕРІВ НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ,  
ОБЛАДНАННЯ І ПОСЛУГ НАФТОГАЗОВИМИ КОМПАНІЯМИ

DAILY
Липень 23, 2021

ОГОЛОШЕНІ ТЕНДЕРИ ЗА 23.07.2021

Замовник Назва тендеру Строки 
поставки

Очікувана вар-
тість, грн 

Дата закінчення 
подання заявок

ТОВ "Полтавська бурова ком-
панія"

Оренда превентора (Св.№1 Клубанівсько-Зубренківської площі 
ТОВ "ПБК") 01.08.2021 Очікують пропозиції 29.07.2021

ТОВ "Смарт Енерджі" «Керосин освітлений» (марка КО-30) 31.08.2021 Очікують пропозиції 28.07.1901
ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" Поточний ремонт відмістки Калашниківського ДНЗ 60к.днів Очікують пропозиції 27.07.1901

ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" Компресорна установка на базі поршневого агрегату з електро-
приводом 270к.днів Очікують пропозиції 19.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Благоустрій території майданчиків Гадяцької ОВС Яблунівського 
ЦВНГК ГПУ "Полтавагазвидобування" 31.10.2022 9 933 846 16.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Благоустрій території майданчиків Краснокутського ЦВНГК ГПУ 
"Полтавагазвидобування" 31.10.2022 9 933 846 18.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Демонтажні роботи на майданчиках Гадяцької ОВС Яблунівсько-
го ЦВНГК ГПУ "Полтавагазвидобування" 31.10.2022 9 752 158 09.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Демонтаж майданчиків на родовищах Краснокутського ЦВНГК 
ГПУ "Полтавагазвидобування" 31.10.2022 9 752 158 09.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Демонтаж майданчиків на родовищах Машівського ЦВНГК ГПУ 
"Полтавагазвидобування" 31.10.2022 9 752 158 11.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Демонтаж майданчиків на родовищах Солохівського ЦВНГК ГПУ 
"Полтавагазвидобування" 31.10.2022 9 752 158 14.08.1901

АТ "Укргазвидобування" Інгібітори парафіновідкладення. Речовина поверхнево-активна 
SE-231-K або аналог (диспергатор парафінів 31.08.2022 4 576 538 24.08.1901

АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування"

Запчастини до вантажного транспорту в асортименті (з в.п. до 
12т.) 31.12.2022 2 867 435 26.08.1901

АТ "Укртранснафта" Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспорт-
них засобів і супутнього обладнання 31.12.2022 2 805 168 10.08.1901

АТ "Укртранснафта" Капітальний ремонт об'єктів ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" 31.12.2022 1 322 500 03.08.1901
АТ "Укргазвидобування" в особі 
філії "Полтавагазвидобування" Клапани запірні РN16,0 МПа в асортименті 28.02.2022 1 258 099 26.08.1901

https://smarttender.biz/komertsiyni-torgy/22727448/
https://smarttender.biz/komertsiyni-torgy/22727448/
https://zakupki.prom.ua/commercial/tenders/R-UA-2021-07-22-1000007-z
https://tenders.dtek.com/rus/purchase/offers/?offer_id=194737
https://tenders.dtek.com/rus/purchase/auctions/?auction_id=7777
https://tenders.dtek.com/rus/purchase/auctions/?auction_id=7777
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004578-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004578-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-005416-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-005416-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-000682-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-000682-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-003683-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-003683-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004210-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004210-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004257-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004257-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004176-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-004176-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-001029-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-001029-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-007671-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-007671-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-001030-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-003637-b
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ТЕНДЕРИ ЩО ВІДБУЛИСЯ ЗА 23.07.2021

Китайська Wuhan поставить УГВ 66 комплектів муфт ступе-
невого цементування за  14.7 млн грн
Китайська компанія Wuhan Longway Petroleum Technology отри-
мала перемогу в тендері АТ «Укргазвидобування» на закупівлю 
бурового обладнання, а саме муфт ступеневого цементування 
(МСЦ) в кількості – 66 комплектів, вартістю 14,7 млн грн (з ПДВ). 
Про це йдеться у повідомленні компанії, яке опубліковане 22 лип-
ня в системі публічних закупівель Prozorro.

№  п/п Назва Товару К -ть, к-т

1
Муфта ступеневого цементування МСЦ-
339,7мм (13-3/8”) гідравлічна

10

2
Муфта ступеневого цементування МСЦ-
244,5мм (9-5/8”) гідравлічна

25

3
Муфта ступеневого цементування МСЦ-
177,8мм (7”) гідравлічна

31

Всього: 66

Термін постачання - протягом 120 календарних днів з дати укла-
дання договору, але не пізніше 10 грудня 2021р.
В аукціоні, котрий проходив 7 липня 2021р, приймали участь тіль-
ки дві компанії: ТОВ «Вот Інтернешнл Юкрейн» та Wuhan Longway 
Petroleum Technology, остання перемогла з перевагою цінової 
пропозиції лише в 100грн. 
А пропозиції компаній ТОВ «Надра Інжиніринг», ТОВ «Пайлот 
Дріллінг Технооджіз» та ТОВ «КАТ Укоаїна»  були відхилені за-
мовником.
Як раніше повідомлялось, Wuhan Longway Petroleum Technology 
не одноразово перемагала в тендерах УГВ на поставку навісного 
трубного обладнання, бурових доліт та МСЦ.

UNGS вперше в Україні використала вибійний осцилятор 
при похило-скерованому бурінні
Сервісна компанія «Укрнафтагазсервіс» (UNGS) вперше в Україні 
застосувала вибійний осцилятор Resonanot X3 під час буріння 
похило-скерованої свердловини, повідомляється на її сторінці у 
мережі Facebook.

В компанії відзначають, що з метою оптимізації роботи компо-
новки низу бурильної колони (КНБК) та підвищення ефективності 
буріння похило-скерованої свердловини було використано ви-
бійний осцилятор Resonanot X3. Свердловина мала J-подібний 
профіль, максимальний зенітний кут 25 градусів та відхід вибою 
від вертикалі 562 м. 
Завдяки використанню Resonanot X3 отримали:
●  в інтервалі 4051–5076 м отримано бездоганну керованість КНБК 

та високу якість слайдів;
●  значно скорочено час на орієнтування відхилювача;
●  зменшено тертя бурильної колони зі стінками свердловини;
●  забезпечено плавне доведення осьового навантаження до до-

лота;
●  отримано стабільний перепад тиску на ГВД; 
●  зведено до мінімуму «зависання» бурильної колони під час 

слайду, що виключило зриви КНБК та удари долота об вибій;
●  в порівнянні з попередньою свердловиною, підвищено механіч-

ну швидкість буріння в слайді на 65%. В інтервалі 4900–5076 м 
отримано механічну швидкість 3,9 м/год, в той час як при про-
веденні робіт по коригуванню траєкторії на попередній сверд-
ловині в інтервалі 4900-5100 м отримано механічну швидкість 
2,4 м/год при бурінні слайдом.

●  зменшено ризик утворення прихвату бурильного інструменту під 
час слайду, завдяки створенню мікро вібрацій по осям X, Y, Z. 

Тож в результаті, отримання майже 100% якості слайдів, що доз-
волило витримати проєктний профіль свердловини, а також ско-
ротити загальний час на буріння за рахунок зменшення кількості 
та довжини слайдів. 
Довідка ExPro
ТОВ «Укрнафтагазсервіс» – (керівник: Ігор Вітрик; засновники: 
Ігор Вітрик 60% та Валдемар Айперт 40%) українська сервісна 
компанія, що надає послуги по похило-скерованому бурінні із за-
стосуванням телеметричних систем американського виробництва 
(Bench Tree) та вибійних інструментів канадського виробництва 
(Wenzel) з інженерним супроводом на об'єктах та проводить тех-
нічне обслуговування інструментів у сервісному цеху, розташова-
ному в м. Полтава. 

Замовник Назва тендеру Строки 
доставки Переможець Реальна вартість, 

грн (з ПДВ)
Дата оголо-

шення

ТОВ "Оператор ГТС 
України"

Вибірковий ремонт ізоляційного покриття МГ ДККР Ду 
700 Ру 55 на дільниці км 41,523 - км 43,560 в межах 
обслуговування Кременчуцького ЛВУМГ

31.08.2022 ФІРМА "УКРГАЗПРОМБУД" 11 500 000 26.05.2021

АТ "Укртрансгаз"
Реконструкція системи протипожежної сигналізації 
приміщень дотискувальної компресорної станції 
«Угерсько» Стрийського виробничого управління 
підземного зберігання газу 

31.12.2022 ТОВ "СПЕЦПРОМСИСТЕ-
МА" 10 766 033 31.05.2021

 АТ "Укргазвидобу-
вання" 

Частини запасні для установок КРС типу УПА, АОРС в 
асортименті 31.03.2022 ТОВ "ІВК ЕНЕРДЖІ" 9 616 000 18.05.2021

ТОВ "Оператор ГТС 
України"

Відновлення захисного лакофарбового покриття над-
земних переходів та відновлення захисного покриття 
переходів "земля-повітря" лінійної частини магі-
стральних газопроводів

31.12.2022 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
"ХІМЗАХИСТ" 8 566 000 21.05.2021

 АТ "Укргазвидобу-
вання" 

Технічне переоснащення системи аварійного живлен-
ня технологічного обладнання УПГ 31.03.2022 ТОВ НіК 7 999 999 18.05.2021

 АТ "Укргазвидобу-
вання" 

Послуги з технічного обслуговування та/або ремонту 
автомобілів Toyota 31.12.2022 ТОВ "Аикон-Авто" 5 999 999 25.05.2021

АТ "Укртранснафта" Поточний ремонт приміщень будівлі «Промблок з 
котельнею» 31.12.2022 ТОВ "СМЕК" 5 495 000 01.06.2021

АТ "Укртранснафта" Послуги з енергоаудиту магістрального нафтопроводу 
«Мозир-Броди» 31.12.2022 ТОВ "ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД" 4 437 900 22.07.2021

АТ "Укргазвидобуван-
ня" в особі філії Бурове 
управління "Укрбургаз"

Послуги з ремонту клапанів шарових 31.12.2022 ТОВ Укрнафтозапчастина 2 700 000 31.05.2021

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-004829-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-010698-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-010698-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-010698-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001882-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001882-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001882-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001882-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-009441-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-009441-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-003690-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-003690-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-003690-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-003690-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-006426-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-006426-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-25-008183-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-25-008183-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-008659-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-01-008659-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002982-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-002982-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-010216-b
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Держгеонадра виставила на електронні торги 5  
нафтогазових ділянок
Державна служба геології та надр України оголосила 13-ий елек-
тронний аукціон у 2021р, на який винесла п’ять вуглеводневих 
ділянок надр. Про це повідомляється пресслужбою Держгеонадр 
та на майданчику публічних закупівель ProZorro.Продажі.

На продаж через електронні аукціони виставили наступні ділян-
ки:

Назва об'єкта 
користування

Місцезнаходжен-
ня

Початкова 
вартість 
лота, грн

Вартість гео-
логічної ін-

формації, грн
Південно-Руса-
нівська площа

Сумська та Полтав-
ська області 92 500 090 10 470 091

Жуківська площа Полтавська область 5 305 850 2 172 513

Площа Кітван Івано-Франківська 
область 1 924 720 283 357

Решетилівська 
площа Полтавська область 2 229 480 3 797 464

Тинівське родо-
вище Львівська область 107 847 350 4 264 386

Всього 209 807 490 21 257 811

Об’єкти знаходяться в Полтавській, Сумській, Івано-Франківській 
і Львівській областях. Запропоновані для геологічного вивчення 
нафтогазоносних надр, дослідно-промислової розробки, з по-
дальшим видобуванням нафти й газу. Загальна стартова вартість 
усіх лотів становить близько 209,8 млн грн . 
Відзначимо, окрім вартості за лот, переможець торгів повинен та-
кож придбати геологічну інформацію об'єктів, загальна вартість її 
складає 21,3 млн грн (з ПДВ). 
Прийом пропозицій на участь у е-аукціонах триватиме до 19 
жовтня 2021р, а самі торги відбудуться 20 жовтня 2021р в систе-
мі Прозорро.Продажі через майданчик Української енергетичної 
біржі (УЕБ).
Найдорожчий лот зазначеного аукціону з початковою вартістю 
близько 107,8 млн грн за Тинівське родовище, що на Львівщині. 
Спецдозвіл обмежений в інтервалі глибин від денної поверхні до 
400 м та від 650 м – без обмеження по глибині за виключенням 
Грушівського родовища. Його площа складає 58,63 кв км.
В Держгеонадрах відзначи, що за останні півтора роки відбулися 
значні зміни в кращу сторону, в напрямі нарощення власного ви-
добутку а саме, стартували масштабні вуглеводневі проекти як на 
шельфі, так і на суходолі (УРП та PEC – проєкти).
Також в службі згадали про створений ними зручний сервіс з на-
дання інформації щодо 40 нафтогазових об’єктів в Інвестиційний 
атлас для винесення їх на електронні торги.

Endevour провів черговий спуск ОК з інженерним  
супроводом оснастки та підбору доліт 
Сервісна компанія ТОВ «Ендейвер» (Endevour) завершила спуск 
чергової обсадної колони діаметром 244,5 мм із інженерним су-
проводом оснастки обсадних колон (ОК). Про це повідомляється 
на сторінці компанії у мережі Facebook.
За повідомленням оснастка ОК, включала в себе башмак з екс-
центричним наконечником, зворотній клапан з антиротаційним 
профілем та систему пробок із антиротаційним профілем. Всю 
оснастку ОК було розбурено PDC долотом ReedHycalog одного із 
підрозділів компанії National Oilwell Varco, протягом 1 год 40 хв з 
цементним стаканом 12 м. Відзначимо, що долотний сервіс при 
спорудженні даної свердловини теж надавав Endevour. Глибина 
спуску обсадної колони складала 3200м. Під час спуску було ви-
користано оснастку обсадних колон компанії Sledgehammer. 
Також в компанії наголосили, що їхньою командою уже спущено 
364,78 тис м обсадних колон і це тільки на приватному ринку га-
зовидобутку.
Довідка ExPro
ТОВ «Ендейвер» (керівник: Дмитро Піддубний, засновник: Воло-
димир Василів) - полтавська нафтосервісна інжинірингова компа-
нія, яка надає широкий спектр послуг в сфері буріння, капітально-
го ремонту свердловин та поставки технологічного обладнання.

УГВ замовить сервіс з похило-скерованого буріння  
за 108,7 млн грн
АТ «Укргазвидобування» оголосило 2 тендери на сервісні послуги 
з похило-скерованого буріння 7-ми свердловин сукупною вартіс-
тю 108,7 млн грн (з ПДВ). Про повідомляється 22 липня в системі 
Prozorro.
Звернутися за роз’ясненням щодо закупівлі можна до 13 серп-
ня. Кінцевий строк подання пропозицій на участь у тендері – 23 
серпня 2021р, після чого буде опублікована дата аукціону, період 
надання послуг – до 31 грудня 2023р.
За даними системи продажів, компанія оголосила наступні тен-
дери:
1.  Сервісні послуги з похило-скерованого буріння загальною вар-

тістю 46,2 млн грн (з ПДВ).
Закупівля включає в себе три лоти, що відповідають сервісним 
послугам з похило-скерованого буріння  трьох свердловин: №107 
Тимофіївського НГКР, №123 Західно-Соснівського ГКР, №300 За-
хідно-Солохівського ГКР.
2.  Сервісні послуги з похило-скерованого буріння загальною вар-

тістю 62,5 млн грн (з ПДВ).
Тендер включає в себе 4 лоти, кожний з яких відповідає сервіс-
ним послугам з похило-скерованого буріння окремої свердло-
вини, а саме: №74 Гадяцького НГКР, №61 Комишнянського ГКР, 
№142 Березівського ГКР, №5 Безпалівського ГКР.

Щотижневе видання EXPRO Weekly належить та розповсюджується компанією 
Exploration&Production Consulting (Expro LLC)

РЕДАКЦІЯ EXPRO
Геннадій Кобаль, керівник та засновник проекту

ТОВ «ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД ПРОДАКШН КОНСАЛТИНГ»
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 59/5, офіс 37

 +38 067 208 76 16  info@expro.com.ua 
 ExPro Gas&Oil  expro.com.ua
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