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Звернення голови наглядової ради

«Газовий бізнес у
корпоративному
портфелі
залишатиметься
найбільш важливим і
найбільш значущим. Ми
очікуємо, що розробка
нових ділянок дозволить
збільшити видобувний
потенціал Групи у
5 разів – до
600 млрд куб. м.»

Клер Споттісвуд
Голова наглядової ради

Сфера енергетики у 2020 році в усьому світі і, зокрема, в Україні дуже сильно
постраждала. Криза скоротила внутрішнє споживання, а ціни на енергоресурси
сильно впали, що позначилося на прибутковості Нафтогазу.
Незважаючи на фінансові втрати, які були передбачувані з огляду на кон’юнктуру
світового ринку енергоносіїв і довготривалу пандемію коронавірусу, Група Нафтогаз
довела свою стійкість до цієї кризи.
Минулого року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету України
більше 140 млрд грн, вийшла на роздрібний ринок газу та швидко наростила свою
присутність на ньому. Група також надавала благодійну допомогу у великих обсягах
лікарняним закладам у зв’язку з пандемією.
Минулого року Уряд затвердив новий Статут Нафтогазу та політику власності. І
хоч цей Статут не повністю відповідає Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, я вважаю його
одним з наших головних досягнень року.
Ці документи дали нам можливість активізувати роботу над корпоративною
стратегією Групи Нафтогаз, яка була затверджена в січні 2021 року. Це важливий
документ, який окреслює бачення та цілі Нафтогазу на наступні кілька років.
Пандемія змусила нас переосмислити напрями розвитку, побачити нові виклики
та можливості.
Зараз ми є нафтогазовою компанією. Очевидно, що через виклики зміни клімату
нам доведеться протягом наступних кількох років змінити курс у бік екологічності.
Це означає, що нам треба проаналізувати, як ми можемо допомогти Україні декарбонізувати свою економіку та водночас зберегти надійність енергопостачання.
Ми використаємо свої переваги, щоб максимально цьому сприяти. Нафтогаз взяв
на себе зобов’язання досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Сьогодні ми
розробляємо плани, щоб досягти цієї мети у майбутньому. Діяти треба вже зараз.
Для нас перспективними напрямами є воднева енергетика та виробництво біогазу
з сільськогосподарських відходів. Рух у цьому напрямі має бути обережним і добре
виваженим, оскільки компанія має освоювати нові напрями, залишаючись прибутковою. Розуміючи значення Нафтогазу для економіки України та державного бюджету,
ми не можемо дозволити собі інвестувати в проекти, які не приносять прибутку.
Але треба розуміти, що ефективність реалізації затвердженої корпоративної
стратегії Групи Нафтогаз багато в чому залежить від політики влади.
Торік ми побачили ефективну співпрацю Нафтогазу з Парламентом, Офісом
Президента й Урядом України.
Зокрема, наприкінці 2020 року, завдяки плідній співпраці команд Уряду та
Нафтогазу, компанія отримала нові перспективні дозволи на Юзівській площі та
Чорноморському шельфі.
Ми довго чекали на можливість вийти на нові «грінфілди». Тепер у нас є нові
дозволи, що дає нам можливість зосередитися на нових можливостях, зокрема на
шельфі. Освоєння нових площ починаємо вже цього року.

Наша кінцева мета залишається незмінною — видобувати більше газу для енергетичної незалежності України. Але ми будемо розробляти лише ті поклади газу, які
забезпечать нам і країні хорошу рентабельність.
У нас є нова команда професійних лідерів з досвідом роботи у провідних світових енергетичних компаніях, яка допомагає досягти цієї мети.
Затверджена корпоративна стратегія передбачає, що майбутнє Нафтогазу
базуватиметься на трьох бізнес-платформах: газовий бізнес, постачання кінцевим
споживачам та низьковуглецеві бізнеси.
Газовий бізнес у корпоративному портфелі залишатиметься найбільш важливим
і найбільш значущим. Ми очікуємо, що розробка нових ділянок дозволить збільшити видобувний потенціал Групи у 5 разів — до 600 млрд куб. м.
Для реалізації цього потенціалу Нафтогаз має інвестувати 20-25 млрд дол. США,
з яких біля 7 млрд дол. США — протягом перших 5 років (до 2025 року).
Щоб стати сильним гравцем на роздрібному ринку, Група Нафтогаз розбудовує
бізнес із постачання кінцевим споживачам, який швидко зростає, та створює для
клієнтів зручне користувацьке середовище.
Наша мета — до 2025 року стати партнером з газопостачання для українських
споживачів, істотно збільшивши частку на роздрібному ринку.
Ми вважаємо, що за стабільних макроекономічних показників і активного
впровадження в країні реформ Група Нафтогаз зможе реалізувати свою стратегію та
стати найбільшим інвестором в економіку країни.
Ми повністю відповідальні за фінансовий результат Групи, але наша прибутковість залежить від багатьох чинників, наприклад, цін на енергоносії, які знаходяться поза нашим контролем. Нам треба керувати компанією так, щоб ми могли
пережити будь-які обставини. Для цього нам необхідні підтримка та розуміння
Уряду.
Наприклад, за рішенням Уряду вже два роки поспіль компанія виплачувала у вигляді дивідендів до бюджету більше 90% прибутку. Це, звичайно, суттєво обмежило
інвестиційні можливості Нафтогазу. Якщо ми не залишатимемо собі прибутку, в нас
не буде коштів, щоб інвестувати без залучення зовнішнього фінансування.
На жаль, Нафтогаз був змушений відкласти випуск єврооблігацій через політичні
занепокоєння щодо України на міжнародному ринку капіталу.
Нещодавно міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила довгостроковий
кредитний рейтинг Нафтогазу на рівні «B» зі стабільним прогнозом, ймовірно врахувавши позитивні зміни в операційній моделі та системі управління компанії.
Ми знаємо, чого прагнемо, бачимо необхідні для досягнення мети інструменти.
Система управління Нафтогазу відповідатиме кращим світовим практикам, а отже,
компанія буде підготовлена до виходу на IPO.
Наш головний акціонер — народ України — отримає ефективно працюючу, фінансово стабільну, диверсифіковану за напрямами діяльності компанію, яка матиме
всі можливості для гарантування енергетичної безпеки країни.

«Наша мета — до
2025 року стати партнером
з газопостачання для
українських споживачів,
істотно збільшивши частку
на роздрібному ринку»
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Звернення голови правління
Головний здобуток 2020 року для нас — конструктивне партнерство, якого вдалось досягти з акціонером та стейкхолдерами.
Саме здатність чути один одного забезпечила вирішення серйозних історичних
проблем ринку газу в Україні і дала поштовх продовженню реформ енергетичного
сектору та корпоративного врядування в Нафтогазі.

«Нафтогаз був першою
українською державною
компанією, яка
отримала незалежну
наглядову раду. Це був
визначний крок, який
виправдав себе на 100%:
наглядова рада стала
бар’єром від політичного
впливу і дозволила
менеджменту діяти в
інтересах компанії та
кінцевого власника —

1. ВІДКРИТТЯ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ГАЗУ В УКРАЇНІ
Саме звільнення українців із багаторічного газового кріпацтва стало поштовхом
для продовження реформи енергетичного сектору. Споживачі нарешті отримали
можливість вільно обирати постачальника газу і активно користуються цим правом.
Зокрема, кількість клієнтів, які обрали своїм постачальником ГК «Нафтогаз України»,
перевищила 900 тисяч — що втричі більше порівняно зі стартом ринку в серпні 2020
року.
Свобода вибору постачальника і вільне ціноутворення сприяють появі нових,
незалежних учасників та посиленню конкуренції на ринку.
Втім, роздрібний ринок газу лише напрацьовує свої правила роботи в Україні.
Приємно відзначити, що пропозиції Нафтогазу отримують не лише схвалення з боку
власних клієнтів, але й підтримку з боку регулятора.
Так, наприклад, сталось із тарифним планом «Річний», який дозволяє без
передоплати зафіксувати на рік ціну газу та уникнути додаткових втрат від цінових
коливань протягом року. Регулятор вирішив, що з 1 травня 2021 року всі постачальники, за прикладом Нафтогазу, мають автоматично запропонувати своїм клієнтам
річні тарифні плани.
Сподіваємось, подальша взаємодія з владою та регулятором буде такою ж конструктивною задля комфорту українців. Адже головним показником ефективності
роботи ринку якраз і є задоволення клієнта.

2. ВРЕГУЛЮВАННЯ ІСТОРИЧНИХ БОРГІВ
З 2015 року Нафтогаз виконує спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку природного
газу, покладені на нього урядом для забезпечення загальносуспільних інтересів.
І, хоча відповідний механізм передбачено в Законі України «Про ринок природного газу», до 2020 року не було розроблено порядок розрахунку та компенсації
збитків Нафтогазу від виконання такої діяльності.
Проблему вирішили спільні зусилля Верховної Ради та Уряду: був розроблений
механізм, який дозволив компенсувати Нафтогазу збитки за виконання спецобов’язків з 2015 по 2019 рік.
Компенсація за ПСО дозволила врегулювати ще дві історичні проблеми —
заборгованістю Нафтогазу перед Укрнафтою за газ, отриманий у 2006 році, та
податковий борг Укрнафти перед державою. Таким чином, кошти, сплачені як компенсація Нафтогазу, не лише повернулись до державного бюджету, але й принесли
10,3 млрд грн додаткового доходу.

українців»

Андрій Коболєв
Голова правління

3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ВЛАСНОСТІ НАФТОГАЗУ ТА НОВИЙ СТАТУТ
Нафтогаз був першою українською державною компанією, яка отримала
незалежну наглядову раду. Це був визначний крок, який виправдав себе на 100%:
наглядова рада стала бар’єром від політичного впливу і дозволила менеджменту
діяти в інтересах компанії та кінцевого власника — українців.
У 2020 році Уряд затвердив політику власності та оновлений статут Компанії —
два базові документи, що визначають мету і завдання існування Компанії.
Основні завдання Групи Нафтогаз пов’язані із енергетичною безпекою, як в
масштабах всієї України, так і стосовно кожного споживача газу. Це захист українських інтересів на міжнародній арені — партнерства з національними нафтогазовими компаніями інших країн і боротьба проти будівництва Північного потоку-2. Це
постачання природного газу, як на ринкових засадах, так і через механізм постачальника «останньої надії» споживачам газу.
Важливо, що оновлений статут значно розширив повноваження наглядової
ради. Це дозволило вперше за багато років затвердити Стратегію Нафтогазу.

Нова стратегія передбачає подальший розвиток Групи на базі трьох бізнес-платформ: «Газовий бізнес», «Постачання кінцевим споживачам» та «Низьковуглецеві
бізнеси». Ця стратегія збирає воєдино весь процес нашої трансформації в єдину
вертикально інтегровану компанію.

4. ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО НОВИХ ПЛОЩ
У 2020 році Нафтогаз вперше за багато років отримав доступ до значних газоносних площ для збільшення видобутку українського газу — ми здобули право на
розробку Юзівської площі, підписали чотири нові угоди про розподіл продукції та
отримали доступ до шельфу Чорного моря.
Юзівська площа — один із перших серйозних проектів України, до якого вдалось
залучити міжнародного гранд-інвестора — компанію Shell. На жаль, агресивні дії
Росії завадили втіленню проекту. Але держава і Нафтогаз бачать перспективи у
Юзівській площі: повномасштабна розробка потребує десятків мільярдів гривень,
що робить проект одним з найбільших інвестиційних проектів на сході України.
Ми підписали чотири угоди про розподіл продукції з урядом для розробки Балаклійської, Іванівської, Бузівської і Берестянської нафтогазових ділянок. Очікувані
інвестиції у перші п’ять років — 3,6 млрд грн.
Один з найперспективніших напрямів для країни і Нафтогазу — розробка чорноморського шельфу. Сама готовність почати такий амбітний проект — це вже сигнал
світу, що Україна здатна втілювати глобальні інвестиційні проекти.

5. Г РУПА НАФТОГАЗ ЗБЕРЕГЛА СТАТУС НАЙБІЛЬШОГО ДЖЕРЕЛА
НАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Підтримка держави та державного бюджету – одне із основних завдань Нафтогазу. І у 2020 році ми сплатили рекордний обсяг податків та дивідендів — понад
140 млрд грн.
Нафтогаз також активно долучився до протидії пандемії COVID-19: придбав і
передав українським лікарям обладнання і захисні засоби на понад 700 млн грн.
Майже 300 медичних закладів у 24 областях отримали захисні костюми, маски,
медичне обладнання, кисневі балони тощо. Нафтогаз забезпечив захисними засобами учнів і вчителів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в
2020 році.
З перших днів пандемії на об’єктах і підприємствах Групи Нафтогаз впровадили
посилені протоколи безпеки, що дозволило мінімізувати захворюваність серед
співробітників.

ЩО МИ МАЄМО ЗАБРАТИ З 2020 РОКУ У 2021?
У 2020 році ми наблизились до виконання своєї стратегічної корпоративної
цілі — стати партнером уряду для досягнення національної енергетичної незалежності через розвиток національної ресурсної бази, оптимізацію споживання та
розвиток енергетичних ринків.
Уряд значно розширив повноваження і можливості наглядової ради по контролю над діяльністю менеджменту. Відповідно до стандартів ОЕСР, наглядова рада
має право затверджувати стратегію, яке й реалізувала у 2020 році.
Однак затвердження фінансового плану Нафтогазу та його дочірніх компаній
досі поза повноваженнями наглядової ради, що призводить до затримки капітальних інвестицій. Цю і низку аналогічних розбіжностей із міжнародними стандартами корпоративного врядування варто усунути для ефективної підготовки Нафтогазу
до публічного розміщення акцій (ІРО) на виконання розпоряджень Уряду.
Ми переконані, що перемоги Нафтогазу є перемогами всієї України та українців.
Покращення економічного стану Нафтогазу можливе лише завдяки економічному
зростанню України.
Я вдячний колегам по Групі Нафтогаз за успіхи, яких ми досягли у 2020 році, за
історичні «гордієві вузли», які ми розрубали, за нові проекти, які започаткували.
Впевнений, якими б не були перешкоди на шляху, ніщо не зупинить нашого руху
вперед.

Рекордний обсяг
податків та дивідендів

понад

140

млрд грн

Підтримка держави та державного
бюджету – одне із основних завдань
Нафтогазу

«Один з найперспективніших
напрямів для країни і
Нафтогазу — розробка
чорноморського шельфу. Сама
готовність почати такий
амбітний проект — це вже
сигнал світу, що Україна
здатна втілювати глобальні
інвестиційні проекти»
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2020
Січень

РЕФОРМА
РИНКУ ГАЗУ

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

У Палаті
представників США
зареєстрували
законопроект, що
розширює санкції
проти Північного
потоку 2

Україна закінчила
опалювальний
сезон із
найвищими
запасами газу за
останні 30 років

Петрус ван Дріл
став фінансовим
директором
Групи Нафтогаз
Олена Зеркаль
стала радником
голови правління
Нафтогазу

Вересень

Нафтогаз
долучився до
роботи комітету
Європейської
Бізнес Асоціації
з питань
промислової
екології та
сталого розвитку

Група Нафтогаз
залучила
міжнародну
компанію Expert
Petroleum для
збільшення
видобутку газу на
виснажених
родовищах

Нафтогаз починає
купувати
природний газ на
Українській
енергетичній
біржі

Нафтогаз встановив
першу власну
електрозарядну
станцію в рамках
пілотного проекту
WeEnergy

Група Нафтогаз
створює
видобувний і
комерційний
дивізіони
Головним
директором
виконавчим Групи
Нафтогаз
призначено Отто
Ватерландера

Микола Гавриленко
очолив наглядову
раду Укрнафти
Комерційний
дивізіон Групи
Нафтогаз очолив
Віллем Коппульс

Група Нафтогаз
оскаржує у
судових
інстанціях
рішення
Держгеонадра
щодо зупинення
дії спецдозволів
на надрокористування на
БудищанськоЧутівській площі

Газпром замовив
додаткові
потужності для
транзиту газу
українською ГТС

Нафтогаз залучив
51,9 млн євро у
розвиток
газовидобування і
енергоефективності

Нафтогаз
презентував
тарифні плани з
продажу газу для
своїх клієнтів

Нафтогаз
запровадив
систему ETRM,
що дозволило
скоротити термін
узгодження
контракту до 15
хвилин

Група Нафтогаз
запустила сонячну
електростанцію
(СЕС) «Андріївка» у
Балаклійському
районі Харківської
області

КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Листопад
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Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Уряд встановив
граничну ціну на газ
для населення на
рівні 6,99 грн
за куб. м до
завершення
опалювального
сезону або до
скасування карантину

Група Нафтогаз
ввела в
експлуатацію
сонячну
електростанцію в
Житомирській
області потужністю
33 МВт

Група Нафтогаз
розпочала спільний
з Мінреінтеграції
проект щодо
відновлення
соціальної
інфраструктури
Донбасу

Завершено боргові
розрахунки між
урядом,
Нафтогазом та
Укрнафтою:
держава отримала
додатково
10,3 млрд грн

Амос Хохштайн
залишив Наглядову
раду НАК «Нафтогаз
України»

Група Нафтогаз
створила новий
дивізіон
«Теплоенергетика»
для управління ТЕЦ

Нафтогаз та Надра
України підписали
договір
купівлі-продажу
частки у статутному
капіталі ТОВ
«Надра Юзівська»

Група Нафтогаз
впроваджує
інтегровану систему
менеджменту за
стандартами ISO

Fitch підтвердила
рейтинг Нафтогазу
на рівні “В”, з
позитивним
прогнозом

Нафтогаз надав
Газпрому
у 2020 році
послуги з
організації
транспортування
газу на
$2,11 млрд

Газпром замовив у
Нафтогазу додаткові
потужності для
транзиту газу до
європейських
споживачів

«Нафтогаз
Трейдинг» уклав
перші угоди з
газзбутами на
поставку газу в
лютому на
спецумовах

Нафтогаз
оприлюднив нову
корпоративну
стратегію

У 2020 році
Нафтогаз сплатив
до державного
бюджету понад
140 млрд грн

Мінсоцполітики та
Нафтогаз спростили
процедуру зміни
газопостачальника
для отримувачів
пільг і субсидій
Група Нафтогаз
виділила роздрібну
торгівлю газом в
окремий дивізіон
«Роздрібний
бізнес»

Група Нафтогаз на
роздрібному ринку
газу збільшила
клієнтську базу в
2,5 рази: з 251 тис.
домогосподарств
станом на 1 серпня
2020 року до
901 тис. клієнтів
станом на
31 березня
2021 року

Нафтогаз
запроваджує
уніфіковану систему
управління
ланцюжками
поставок Supply
Chain Management
(SCM), що дозволить
економити 10-15%
від усіх придбаних
товарів та послуг

Кабмін продовжив
контракт з
А.Коболєвим ще на
4 роки

ГАЗОВА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Жовтень

Уряд затвердив
оновлену
редакцію статуту і
політику власності
НАК «Нафтогаз
України»

ГК «Нафтогаз
України» виграла
конкурс
постачальника
«останньої надії»
на ринку
природного газу

Стокгольмський
арбітраж
задовольнив
основні вимоги
Укргазвидобування
у спорі з Карпатигаз
та Misen Enterprises

Процеси
трансформації
Групи Нафтогаз
очолив Отто
Ватерландер

Серпень

В Україні
запрацював
відкритий ринок
газу для
населення

Анбандлінг
газотранспортної
системи повністю
завершено

Наглядова рада
оновила склад
правління
Нафтогазу

Фінансовий огляд
та звітність

2021
Лютий

НАДІЙНІСТЬ
ПОСТАЧАННЯ

ОПЕРАЦІЙНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Корпоративна соціальна
відповідальність

Група Нафтогаз
вперше з 1983
року пробурила
оціночно-експлуатаційну
свердловину на
Стрілковому
газовому
родовищі

Близько 8 млрд
доларів – оцінка
збитків від
захоплення
Росією активів
Групи в Криму

Група Нафтогаз
придбала 200
тонн гуманітарної
допомоги
українським
лікарям на
500 млн грн

Група Нафтогаз
презентувала
стратегічні напрями
для збільшення
запасів вуглеводнів
Нафтогаз та
Енергоатом
домовилися разом
розвивати водневу
енергетику в Україні

Група Нафтогаз
допомогла
місцевій громаді
в Єгипті у
пошуках прісної
води

П’ять років без
російського газу
Уряд надав
Нафтогазу право
на освоєння
Чорноморського
шельфу

Група Нафтогаз
долучилась до
Глобальної
добровільної
промислової
ініціативи щодо
посиленої
системи
моніторингу,
звітності та
зниження
метанових
викидів

Нафтогаз
підписав із
державою Угоди
про розподіл
продукції на
4 великі
нафтогазові
ділянки:
Балаклійську,
Іванівську,
Берестянську та
Бузівську площі

Понад
700 млн грн
Група Нафтогаз
спрямувала на
подолання
COVID-19 (станом
на 31 березня
2021 року)
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Звернення першого
заступника голови правління
«Світ більше не буде таким, як раніше». Пандемія COVID-19
зробила ці слова неофіційним гаслом 2020 року. Коронавірус
змусив нас жити за новими правилами – на соціальній дистанції, з антисептиками і масками, часто в ізоляції.
Група Нафтогаз не стала винятком і нам також довелося
зіштовхнутися з новими викликами. Пандемія нагадала, що
людське життя є головною цінністю. Тому ключовим нашим
завданням стало збереження здоров’я та життя працівників.
Звісно, постали й інші важливі виклики. Нам необхідно було:
— Зберегти безперервність виробничих процесів. Група об’єднує ряд системоутворювальних бізнесів, від яких напряму
залежить економіка всієї країни. Ми переглянули та адаптували виробничі та управлінські процеси до умов пандемії.
— Навчитися працювати дистанційно. Нам довелося в екстреному режимі переводити всю роботу та бізнес-процеси на
умови віддаленого режиму. Без жодного досвіду подібних
процесів у минулому, без часу на «розкачку», але впорались
з цим завданнямцілком успішно.
— Виконати роль «корпоративного громадянина». Група
Нафтогаз – це ключовий гравець української економіки та
один із найбільших платників податків у державі. На нас
лежить велика корпоративна соціальна відповідальність.
Ми як бізнес повинні допомогти країні подолати пандемію
та зберегти життя людей.
Трансформація, яка розпочалася в Групі Нафтогаз незадовго
до пандемії COVID-19, стала тим фактором, який допоміг нам
пристосуватися до життя у нових реаліях. Перегляд операційної
моделі та бізнес-процесів, акцент на діджіталізації та зменшенні бюрократичних сходинок – фундаментальні принципи,
закладені від початку в трансформаційні плани Групи. Саме
завдяки вже розпочатим крокам у цих напрямах ми змогли
оперативно вибудувати правильні ланцюги взаємодії в межах
компанії навіть в умовах карантину.
Пандемія COVID-19 мала суттєвий вплив на світову економіку. І це стосується не лише сфери нафтопродуктів та природного
газу. Майже кожен сегмент світової економіки відчув на собі
скорочення попиту на власну продукцію та послуги.
Водночас уроки 2020-го року впевнили нас у правильності
обраної стратегії Групи Нафтогаз. Ми впевнено ідемо шляхом
від видобувної компанії до національного оператора енергетичних сервісів. Адже розвиток нових напрямків бізнесу, зокрема,
рітейлу та зеленої енергетики, дозволять нам бути більш стійкими під час майбутніх криз. Таким чином, ми створюємо нові
джерела доходів, що є запорукою фінансової стабільності Групи
Нафтогаз, навіть у випадку падіння світових цін на енергоносії,
яке ми спостерігали у 2020-му році.
Щодо розпочатої трансформації Групи Нафтогаз COVID-19
став додатковим чинником, завдяки якому зміни в компанії
відбувалися стрімкіше та ефективніше. Іншого вибору в нас
не було. В Групі Нафтогаз працює понад 51 тис. людей по всій
Україні, які не могли залишитися у цей важкий час без роботи.
Тому ситуація з коронавірусом та необхідність забезпечити
дистанційну роботу на належному рівні спонукали нас проводити трансформацію в Групі навіть швидше, ніж ми планували
спочатку. І нам це вдалося.
Звичайно, ми не могли залишитись осторонь біди, яка
спіткала всю країну і вживали дієвих заходів для допомоги лю-

дям. Завданням № 1 став порятунок якомога більшої кількості
людських життів, допомога лікарням і лікарям, які опинилися на
передовій у боротьбі з пандемією.
Наш підхід у цьому напрямі від самого початку пандемії не
був вибірковим та стосувався не лише працівників Групи Нафтогаз або регіонів присутності бізнесу. Як соціально відповідальна
компанія ми одразу були націлені надавати допомогу по всій
території України, де проживають наші громадяни.
Разом з Міністерством охорони здоров’я ми визначили ключові пріоритети та перелік продукції, яку найбільше потребували лікарні. Зокрема, мова йшла про медичну техніку, необхідну
для діагностики коронавірусу: рентгени, узд-пристрої, монітори
пацієнта. Також медики відчували страшенний дефіцит засобів
індивідуального захисту, а саме захисних костюмів та медичних
масок.
Залучивши партнерів з КНР, Група Нафтогаз рекордно
швидко здійснила закупівлю понад 200 т гуманітарного вантажу
та доправила його до України трьома рейсами, включаючи
найбільший в світі літак Ан-225 «Мрія». Це був знаковий проект
2020 року. До складу гуманітарного вантажу увійшли 500
000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних
цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв,
які компанія розподілила та передала безкоштовно в якості
благодійної допомоги 287 медичним закладам в усіх областях
України. Загальна вартість вантажу разом з доставкою склала
589 млн грн.
Також для безпечного проведення ЗНО Група Нафтогаз
відреагувала на запит Міністерства освіти та науки України та
придбала медичні маски, безконтактні термометри, засоби
дезінфекції, ізоляційні медичні халати та захисні щитки для
медиків на 15,5 млн грн.
36 млн грн були виділені для поточних потреб медиків у
регіонах присутності Групи. Здебільшого мова йде про засоби
індивідуального захисту та розхідні матеріали.
Під час підготовки до другої хвилі сплеску захворюваності
Група Нафтогаз за запитом МОЗ відремонтувала 49 ШВЛ-апаратів на 4,2 млн грн.
Загалом з моменту запровадження карантину в Україні у
березні 2020 року Група Нафтогаз спрямувала понад 700 млн
грн благодійної допомоги на підтримку лікарень та медичних
закладів.
Допомога країні залишається нашим пріоритетом і сьогодні.
На початку 2021 року лікувальним закладам по всій країні було
передано 10 000 п’ятдесятилітрових кисневих місткостей для
ШВЛ-апаратів, загальною вартістю близько 50 млн грн, які Група
придбала наприкінці 2020 року.
У 2020 році Група Нафтогаз отримала колективну нагороду
у номінації «Бізнес, що змінює країну» від Центру «Розвитку
Корпоративної Соціальної Відповідальності» за наш кейс
«Дбаємо про захист». Нам справді є чим поділитися з іншими
компаніями.
Група Нафтогаз однією з перших у країні запровадила
дистанційну форму роботи, щоб мінімізувати ризики інфікування для працівників. ІТ-інфраструктура апарату управління
та наших підприємств успішно пройшла цей стрес-тест, і вже
за пару тижнів робота увійшла майже у звичайний режим. З
початку пандемії і до сьогодні ми дотримуємося правила: всі

співробітники, чия присутність на робочому місці не є критично
необхідною, мають працювати віддалено.
Водночас ми розуміли, що наші підприємства відіграють
стратегічну роль для всієї української економіки та є критичними об’єктами інфраструктури держави. І тому відправити абсолютно всіх працівників, у тому числі, з виробничих майданчиків,
на дистанційну роботу неможливо. Необхідно було і зберегти
безперервність виробничих процесів, і не припустити поширення інфекції в колективі. Тому за короткий термін з початку
пандемії всі підприємства Групи були забезпечені медичними
ЗІЗ та засобами дезінфекції, скасовано масові заходи, розпочато
вимірювання температури на вході до всіх об’єктів, запроваджено систему моніторингу здоров’я співробітників та чіткий
регламент дій у разі виявлення захворілих. В окремих випадках
ми навіть змінювали робочі графіки, наприклад, подовжували
тривалість вахти на газовидобувних ділянках.
В Групі запроваджено системну підтримку співробітників під
час перебігу хвороби – від щоденного контролю стану хворого
до організації медичної допомоги у разі необхідності.
Звичайно, ми не змогли вберегти співробітників від хвороби
повністю. Однак, наприклад, такий сумний показник як смертність внаслідок захворювання COVID-19 серед співробітників
Групи Нафтогаз нижчий, ніж середній по Україні.
Підбиваючи підсумки першого року роботи в умовах пандемії, можна впевнено сказати: карантин змінив не лише наші
бізнес-процеси, але і систему цінностей, нагадавши, що саме
людське життя та здоров’я – головний пріоритет. Водночас ми
стали більш гнучкими, стресостійкими та орієнтованими на
досягнення результату. Впевнений, після карантину найцінніше з того, чому нас навчила криза, ми збережемо. Ми добре
розуміємо, що будь-яка криза – не лише обмеження, а і нові
можливості.
У 2020-му році ми використали можливості, надані кризою,
для початку інвестування в нові проекти та освоєння нових
бізнес-напрямків. Перш за все ці перетворення є частиною
стратегії Групи Нафтогаз. Однак криза стала потужним каталізатором змін.
Відкриття роздрібного ринку газу з 1 серпня 2020 року
та оптимізація витрат українцями, як наслідок економічної
кризи, зумовили стрімке зростання роздрібного бізнесу Групи
Нафтогаз. Ми сформували одну з найбільш вигідних пропозицій
на ринку для населення. І, як результат, за п’ять місяців в 2,5
рази збільшили кількість домогосподарств, для яких Нафтогаз
постачає газ.
Оператор газосховищ України здійснив прорив на газовому
ринку Європи. Вперше в історії 10 млрд куб. м газу або кожен
третій кубічний метр в українських газосховищах належав
іноземним клієнтам з 24 країн. Передумовою для цього стали
падіння споживання газу та цін на цей енергоносій внаслідок
економічної кризи. Відповідно, європейські трейдери шукали,
де можна зберігати надлишки газу в очікуванні сезонної ціни.
У цьому зв’язку оператор газосховищ запропонував послуги
іноземним клієнтам.
Відповіддю на світовий тренд поширення безпечних та
доступних джерел енергії став розвиток проектів альтернативної енергетики в Групі Нафтогаз. Ми розпочали будівництво
сонячних станцій та розвиток мережі електричних заправок.

«На нас лежить велика корпоративна
соціальна відповідальність. Ми як бізнес
повинні допомогти країні подолати
пандемію та зберегти життя людей»

Сергій Перелома
Перший заступник голови правління
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Заходи Нафтогазу для
подолання наслідків COVID-19
Група Нафтогаз — надійний партнер
для Уряду та громад, на території яких
веде свою діяльність в боротьбі
з COVID-19

700 млн грн
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у боротьбу з COVID-19
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карантину в Україні
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зниження облікової ставки, яка на початку 2020 р. становила
11%, а в 3 кв. 2020 року досягла рекордно низького рівня в
історії України — 6% в річному вимірі. У березні 2021 р. облікова
ставка була підвищена до 6,5%, а у квітні — до 7,5%.
Подальший розмір облікової ставки визначатиметься НБУ
залежно від рівня реалізації інфляційних ризиків та з урахуванням темпів відновлення української економіки та змін державних соціальних стандартів для населення.
Суттєве скорочення імпорту товарів та послуг на 12,5% в
2020 році (переважно за рахунок зменшення імпорту енергопродуктів) на фоні незначного зменшення експорту на 7,8%
(за рахунок чорних та кольорових металів та сільськогосподарської продукції) позитивно вплинуло на платіжний баланс.
Значні виплати за зовнішніми зобов’язаннями частково
компенсувалися новим траншем МВФ (2,1 млрд дол. США),
який було отримано в червні 2020 року за новою 18-місячною програмою stand-by, і який допоміг Україні впоратись із
первинними наслідками карантину. Однак в лютому 2021 року
МВФ відмовив у наданні другого траншу, в тому числі через
повернення до регулювання ринкової ціни газу.
Згідно з прогнозами НБУ, в 2021-2023 роках рахунок поточних операцій повернеться до дефіциту, який буде викликаний
зростанням зовнішнього попиту, відновленням інвестиційної
активності та зниженням обсягів транзиту газу.
Реакцією ринку на невизначеність з огляду на пандемію
COVID-19 стали збільшення дохідності державних облігацій в
національній валюті в березні-травні 2020 року, проте попит на
такі цінні папери залишався низьким. Прискорене відновлення
економіки після масштабного локдауну позитивно вплинуло на
інтерес інвесторів до державних цінних паперів та наприкінці
2020 року повернуло попит вітчизняних та іноземних інвесторів
на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Пом’якшення монетарної політики та відновлення попиту
на гривневі ОВДП після масштабного локдауну призвели до
зниження дохідності таких цінних паперів до докризового
рівня вже наприкінці 2 кварталу 2020 року. Проте в 4 кварталі
2020 року спостерігалось зростання рівня дохідності гривневих
ОВДП через рекордне розміщення урядом державних боргових
цінних паперів.

1

Трансформація:
Як ми працюємо

Обсяги валових
міжнародних резервів
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Джерело: Держстат

НАСЛІДКИ МАСШТАБНОГО ЛОКДАУНУ ТА ПОДАЛЬШЕ
ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У 2020 році економіка України зазнала сильних наслідків від
спалаху COVID-19. Однак вплив пандемії мав менш серйозний
характер, ніж передбачалося спочатку, оскільки повномасштабний локдаун тривав лише з середини березня до початку
травня і був замінений адаптивним карантином, що дозволило
відновити надання більшості послуг та пожвавити підприємницьку діяльність.
ВВП України у 2020 році, за даними Держстату, скоротився
на 4,4% порівняно з показником 2019 року. Згідно з прогнозом
Світового банку від січня 2021 року, зростання ВВП в 2021 році
досягне рівня 3,0%, що свідчить про швидкі темпи оздоровлення економіки.
Слабкий зовнішній попит суттєво вплинув на основні
експортоорієнтовані галузі промисловості: видобувний, металургійний та промисловий сектори, про що свідчить індекс
промислової продукції, який в 2020 році становив-4,5%.
Рівень реальної заробітної плати після локдауну стабілізувався – був нижчим за рівень 2019 року, але спостерігалось помірне зростання до 7,4% в 2020 році. Це та збереження обсягу
приватних грошових переказів з-за кордону відновили внутрішній попит на товари та послуги в 3-4 кварталах 2020 року.
Темпи зростання індексу споживчої інфляції протягом
першої половини 2020 року були помірними і перебували
нижче цільового діапазону НБУ. Стримування зростання темпів
споживчої інфляції викликано передусім здешевленням енергоносіїв (нафта, природний газ) на світовому ринку, збереженням
ефекту зміцнення національної валюти в докарантинний період
та високими цінами на експортні сировинні товари (зернові,
руда, сталь), що сприяло надходженню валюти.
У другій половині 2020 року прискорилося зростання споживчих цін за рахунок пожвавлення української і світової економіки після локдауну. Індекс споживчих цін в 2020 році склав
2,7%. У грудні базова інфляція досягла цільового показника НБУ
(5% +-1 відсотковий пункт).
Для підтримки української економіки під час карантинних
заходів та балансування інвестицій та заощаджень, НБУ ввів
режим пом’якшення монетарної політикинасамперед через
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ний борг дорівнював 60,2% ВВП. 69% суми державного боргу
залучено за фіксованою ставкою виплати відсотків, що нівелює
вплив зміни відсоткових ставок. Проте 34% боргу деноміновано
у доларах США, що створює валютні ризики.
В 2021 році очікуються значні обсяги погашення державного боргу - 597 млрд грн, при цьому платежі з обслуговування
державного внутрішнього і зовнішнього боргу становитимуть
24% всієї суми платежів.
Економіка України відновлювалась швидше, ніж прогнозувалося на початку кризи, викликаної наслідками пандемії
COVID-19, через прискорене відновлення в другому півріччі
2020 року.
Прогнозується, що в 2021 році Україна подолає негативні
наслідки пандемії та зможе повернутися на докризовий рівень
зростання ВВП: +3% та +4,2% згідно з даними Світового банку
та НБУ відповідно. Цьому сприятиме зростання зовнішнього
попиту з огляду на збільшення реальних доходів, пожвавлення
інвестиційної активності бізнесу, повернення стійкого інтересу
до кредитного ринку.
На фоні подорожчання енергоносіїв (природний газ для
потреб населення та залежних від нього ЖКГ, автомобільне
пальне), зростання пропозиції продовольства (вищий минулорічного врожай сільськогосподарських культур), зростання споживчого попиту, очікується підвищення інфляції вище цільового
діапазону в першій половині 2021 року. Пожвавлення економічної активності та збільшення цін на енергоресурси зумовить
зростання енергетичної складової імпорту.
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Китай став майже єдиною економікою в 2020 році, яка
показала зростання ВВП (2,3%). Наразі Китай відіграє важливу
роль у відновленні світової торгівлі: пожвавлений попит з боку
Китаю сприяє підвищенню цін на енергоносії та промислові
товари.
Згідно з дослідженням McKinsey, у 2020 році попит на
енергію впав на 7% через зменшення економічної активності.
Міжнародне енергетичне агентство (IEA) очікує, що за умови
базового сценарію розвитку в 2022 році попит на енергію
повернеться до рівня, що передував пандемії.
Невизначеність щодо тривалості пандемії та жорсткі
карантинні заходи зумовили глобальний шок як для попиту, так
і для пропозиції на ринках капіталу. У 2020 році в світі спостерігалося зменшення надходжень прямих іноземних інвестицій в
країни на 42% порівняно з аналогічним показником 2019 року.
Найменше падіння припливу прямих іноземних інвестицій у
2020 році спостерігалося в країнах, що розвиваються (-12%).
Порівняно з розвиненими країнами воно склало (-69%).
Успішне випробовування вакцин та завершення виборів у
США повернули інтерес інвесторів до ринків капіталу.
Оздоровлення світової економіки перевищує очікування,
але поточним темпам прогресу загрожує погіршення епідеміологічної ситуації в світі. З початку пандемії було виявлено
щонайменше три нові штами вірусу. Багато європейських країн
з початку 2021 року запровадили нові карантинні обмеження.
Подальший економічний розвиток буде диктуватись успішністю
боротьби з вірусом, зокрема програмами вакцинації.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ
ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Пандемія COVID-19 спричинила глобальну рецесію, глибина
якої, згідно з даними Світового банку, за останні півтора століття
була перевищена лише двома світовими війнами та Великою
депресією. За даними МВФ та Світового банку, падіння світової
економіки в 2020 році оцінюється на рівні 3,5%-4,3% відповідно, тоді як прогноз МВФ станом на квітень 2020 року передбачав падіння світового ВВП на 3,0%, а ще в січні 2020 очікувалось
зростання на 3,3%.
Пандемія зіграла суттєву роль у розвитку та функціонуванні
багатьох галузей економіки та сформувала нові тенденції на
світових ринках:
Найбільша економіка світу, США, протягом 2020 року
скоротилася на 3,4% — з повільніше, ніж прогнозувалося, в
основному за рахунок збільшення виробничої промисловості в
4 кварталі 2020 року. США найбільше постраждали від пандемії
за кількістю хворих та летальних випадків. Внутрішньополітичні
та соціальні фактори також суттєво впливали на економічну
ситуацію.

Прогноз платежів по державному боргу
станом на січень 2021 р., млрд грн
29,7

Трансформація:
Як ми працюємо

Україна розраховує на подальшу співпрацю з МВФ, а саме на
нову програму stand-by, що забезпечить фінансування значної
частини витрат бюджету. Співпраця України з МВФ є важливою
для отримання фінансування від ЄС, Світового банку та інших
міжнародних фінансових організацій.
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М’яка монетарна політика та зниження премії за ризик для
країн, що розвиваються, дали змогу уряду України наприкінці
2020 року емітувати державні єврооблігації за найнижчою
ставкою доходності в історії – 7,253% з погашенням в 2033
році.
Внаслідок впровадження карантинних обмежень рівень
безробіття у 2 кварталі 2020 року стрімко зріс. Причиною цього
стала не тільки втрата роботи через пандемію, а також спрощення процедури реєстрації статусу безробітного. Послаблення
карантинних заходів з травня 2020 року зумовило відновлення
попиту на робочу силу.
Обсяги приватних грошових переказів в Україну в 2020 році
залишились на рівні 2019 року (до 11,9 млрд дол. США). Така
динаміка показника пояснюється збереженням попиту на робочу силу в країнах, де представлені українські трудові мігранти.
Попри карантинні заходи та кризову ситуацію в Україні,
обсяги валових міжнародних резервів продовжували зростати
та досягли 29,1 млрд грн станом на кінець 2020 року, збільшившись на 15% порівняно з аналогічним показником 2019 року.
Така динаміка викликана активним розміщенням державою
цінних паперів, співпрацею з міжнародними кредиторами та
профіцитом поточного рахунку.
В 2020 році чистий відтік прямих іноземних інвестицій склав
950 млн дол. США. Згідно з прогнозом НБУ, у 2021-2023 роках
відновиться приплив прямих іноземних інвестицій за рахунок
припливу капіталу та збільшення реінвестованих доходів.
За попередніми оцінками, на кінець 2020 року держав-
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Сценарії зростання світової економіки від МВФ та Світового банку
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Ринок природного газу
СВІТОВИЙ РИНОК ГАЗУ
Пандемія COVID-19 вийшла на передній план у січні 2020 року, набувши глобального
характеру, що призвело до падіння активності у промисловому секторі. Існує суттєвий
зв’язок між кількістю випадків захворюваності на COVID-19 та Індексом промислового
виробництва (ІПВ). Наприклад, під час локдауну в Італії в березні-квітні 2020 року,
ІПВ впав до-43,3, тоді як на початку 2020 року він становив близько 0. ІПВ у Німеччині
впав з -3,2 у січні до-29 у квітні 2020 року. У США ІПВ також продемонстрував скорочення з 0,8 до -15 за той самий період. Україна не дуже відрізняється від інших країн.
ІПВ в Україні впав з -5,1 у січні до -16,2 у квітні 2020 року. Це мало негативний вплив
на ВВП України, який зменшився на 17% у першому кварталі 2020 року.
Після нормалізації ситуації з COVID-19 з червня 2020 року, промислове виробництво почало відновлюватись. ІПВ Німеччини частково відновився до -13,5, тоді як
у США показник досяг -10,8. Спостерігалось відновлення рівня ІПВ і в Україні – він
майже повернувся до рівня початку 2020 року. Водночас у IV кварталі епідеміологічна ситуація погіршилась, а кількість нових заражень на COVID-19 збільшилась, що
означало, що відновлення ІПВ також уповільнилось. В той же час, у Китаї локдаун
завершився наприкінці весни 2020 року, і з початку ІІ кварталу 2020 року економіка
країни почала відновлення, продемонструвавши позитивний ІПВ. 1
Світовий видобуток газу скоротився на 3,6% (на 146 млрд куб. м) порівняно з 2019
роком. Криза нафтової промисловості спостерігалась в усьому світі, особливо в першій
половині 2020 року. Більшість світових компаній переглянули плани капітальних інвестицій на 40-60% у бік зменшення через невизначеність на ринку, пов’язану з низькими цінами та попитом. Наприклад, Chevron зменшив капітальні інвестиції на 43%, до 14 млрд
доларів США. Загалом, за даними ІЕА (Міжнародного енергетичного агентства), світові
капітальні інвестиції нафтових компаній скоротились на 35% порівняно з попереднім
роком, що призвело до найнижчого рівня за останні 13 років. Потрібно відзначити, що
більшість компаній, які не належать до ТОП-10 у світі, зазнали у 2020 році банкрутства,
звільнення чи закриття бізнесу. Ця ситуація створила умови для злиття малих бізнесів з
великими компаніями: Chevron та Noble Energy, Devon Energy та WPX. 2
Як наслідок суттєвого падіння промислового виробництва під час локдауну відбулося значне зниження попиту на енергетичні ресурси: світовий попит на газ упав на 2,5%
(близько 100 млрд куб. м), тоді як у Європі падіння становило 3,5%. Це падіння попиту
в Європі разом з високим рівнем залишків газу у європейських сховищах наприкінці
опалювального сезону 2020 року (рекордний рівень за період спостережень) мало
негативний вплив на рух цін у першій половині 2020 року. 3
Споживання газу в ЄС за даними Європейської комісії у ІІ кварталі 2020 року зменшилось на 10% порівняно з попереднім роком, після падіння на 4% у попередньому
кварталі. Таке величезне падіння до попереднього періоду у ІІ кварталі 2020 року, яке

2020 рік приніс значні виклики як для
України, так і для світової спільноти. Пандемія COVID-19 призвела до
скорочення видобутку, зниження
споживчих витрат, а також до
вповільнення світової економіки.
Минулий рік можна було б сміливо
охарактеризувати як рік пандемії
та локдаунів, рік непередбачуваних
подій та спаду на енергетичних
ринках.

Зміна котирувань TTF порівняно
з попереднім роком1
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7

не спостерігалось за останні шість років, стало можливим унаслідок значного впливу
карантинних заходів, пов’язаних з пандемією Covid-19. В Іспанії та Італії споживання газу
у ІІ кварталі 2020 року впало, порівняно з попереднім роком на 20% і 21% відповідно
(в обсягах: -2,7 млрд куб. м та -1,7 млрд куб. м). У Великій Британії та Франції, після
незначного зростання в березні, споживання природного газу знизилося у квітні на 23%
та 35% у порівнянні з попереднім роком. 4
З огляду на це ціни в першій половині 2020 року здебільшого значно знизились.
Спотові ціни на хабі TTF у травні сягли історичного мінімуму – 4,5 євро/МВт-г, що на
майже 59% менше, ніж у січні 2020 року або на 66% нижче, ніж за той самий період
2019 року. Попри те, що ціни наприкінці ІІІ кварталу 2020 року розпочали повільне відновлення з досягненням найвищого рівня у 16,3 євро/МВт-г у грудні 2020 року (хаб TTF),
це не вирішило проблему з втратами, спричиненими значним падінням ціни в першій
половині 2020 року. Ціни на газ у Європі за 2020 рік у середньому впали на 30% (з
13,5 євро/МВт-г у 2019 році до 9,46 євро/МВт-г у 2020 році). Ціни на двох інших газових
хабах також продемонстрували серйозне падіння порівняно з середніми цінами у 2019
році: у США (Henry Hub) – на 28% (з 2,56 доларів США за б.т.о. у 2019 році до 2,00 доларів США за б.т.о. у 2020 році), в Азії (JKM) – на 25% (з 5,61 доларів США за б.т.о. у 2019
році до 4,24 доларів США за б.т.о. у 2020 році). 5
Підтримуючи тенденції падіння попиту та цін на газ, поставки СПГ також зазнали втрат та пережили одне з найбільших скорочень. У 2019 році імпорт СПГ майже
подвоївся порівняно з 2018 роком. Уперше країни ЄС придбали понад 100 млрд куб. м
газу. 2020 рік розпочався з типового рівня зростання – у січні 33% та 36% у лютому. З
посиленням обмежувальних заходів рівень зростання суттєво скоротився, а починаючи
з червня розпочалося різке падіння, яке лише посилилось наприкінці року. У грудні 2020
року імпорт СПГ зменшився на 43% порівняно з попереднім роком. В абсолютних величинах імпорт досяг найнижчої точки не лише в 2020 році, а і протягом останніх трьох
років, починаючи з вересня 2018 року. Ринок СПГ відреагував на локдаун, пов’язаний з
коронавірусом, з великим запізненням, коли попит почав відновлюватись в Азії. Як наслідок, доступні обсяги СПГ були спрямовані на Схід з метою компенсації втрат «премії»
у 2020 році. Таким чином, на початку 2021 року, «премія Азійського ринку» (співвідношення азійського спотового індексу JKM до європейських спотових цін) становила
понад 50%. Таке зростання цін на СПГ в Азійському регіоні, а також підвищення попиту
через анормально низькі температури в Європі суттєво вплинуло на зростання цін на
основних європейських хабах. У січні 2021 року спотові ціни на європейських хабах були
на 4 євро/МВт-г (або 26%) вищі, ніж у грудні 2020 року, сягнувши рівня лютого 2018
року. Крім того, зростання попиту вплинуло на рівень відбору газу зі сховищ, який був
удвічі швидшим, порівняно з попереднім роком. Це теж підтримувало високі ціни на газ
і, як очікується, нівелює сезонне падіння влітку.

Імпортні ціни
прив’язані до цін на нафту
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Португалія

СВІТОВИЙ РИНОК СПГ
Світовий попит на СПГ зріс у 2020 році на 2% до 360 млн т, попри пандемію
COVID-19, з прогнозом подальшого зростання у 2021 році на рівні 3%. Порівняно з
2019 роком, коли світовий ринок СПГ зріс на 12%, рівень зростання значно нижчий і
забезпечений здебільшого швидким зростанням попиту в Азії, зокрема в Китаї.
2020 рік продемонстрував гнучкість світового ринку скрапленого газу. Незважаючи на падіння ВВП, навіть у розвинених країнах, торгівля СПГ і надалі зростає, хоча
не так швидко, як раніше. За даними Shell, зростання потужностей поставок СПГ
здебільшого обмежувалось США, де нові потужності на 21 млн т СПГ почали комерційну експлуатацію у 2020 році. Діючі зріджувальні установки у США відреагували
на низькі ціни суттєвим обмеженням виробництва в середині року. Поставки з країн-експортерів СПГ, таких як Єгипет, Малайзія та Норвегія також знизилися (на 62%,
12% та 6% відповідно) порівняно з попереднім роком через операційні проблеми та
зупинки для запобігання економічним втратам.4 6
Китай та Індія очолили топ-список країн з відновлення попиту на СПГ після спалаху
пандемії, збільшивши імпорт СПГ на 11%. Довгострокова мета Китаю щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2060 року лише збільшить попит на СПГ у регіоні в
наступні роки. Індія також збільшила імпорт газу, скориставшись низькими цінами на
енергоносії у ІІ-ІІІ кварталах 2020 року, і додала ці обсяги до внутрішнього видобутку.
Як очікується, світовий попит на СПГ сягне 700 млн т до 2040 року, що майже вдвічі перевищить рівень 2020 року. Оскільки попит на природний газ продовжує стрімко
зростати в Азії, очікується, що він забезпечуватиме майже 75% зростання, оскільки
внутрішній видобуток газу скорочується, а СПГ замінюються джерела енергії з вищим

3,7

Польща

5,8

6,2

Інші

Європа

рівнем викидів з метою розв’язання
проблеми з якістю повітря та досягнення цільових рівнів викидів. 7
Попит на СПГ у Європі дещо впав
у 2020 році (на 0,9% порівняно з
попереднім роком). Основна причина
уповільнення зростання імпорту СПГ
полягала в надлишку поставок газу
на Європейський ринок у 2020 році.
Сукупно було імпортовано 118,5 млрд
куб. м, що становить близько 25%
сукупного споживання природного
газу в Європі. 8
Довгострокові ціни на СПГ в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні у
2020 році були нижчі, ніж у 2019 році,
оскільки вони здебільшого індексовані
https://reports.shell.com/annual-report/2020/
servicepages/downloads/files/shell-annual-report-2020.pdf
5
https://www.shell.com/energy-and-innovation/naturalgas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2021.html
4
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з цінами на нафту, зокрема індекс Ціни розмитнення нафти в Японії (JCC) знизився на
32% порівняно з попереднім роком під впливом зниження цін на сиру нафту марки
Brent. Крім того, спотові північно-азійські ціни, відображені японсько-корейським індексом, впали на 20% порівняно з 2019 роком через надлишок на світовому ринку СПГ та
низький попит. У майбутньому ми очікуємо, що ринки газу в Північній Америці, Європі
та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні отримають підтримку від відновлення після пандемії. Зміни в цінах дуже невизначені та залежать від багатьох чинників. 9
Варто відзначити, що рівень волатильності ринку може підвищитись у майбутньому, оскільки кількість довгострокових контрактів у структурі поставок газу в Європу
знижується з одночасним зростанням частки короткострокових контрактів. Ринок газу
трансформується з форвардного на спотовий, оскільки прив’язані до нафти контракти
стають менш популярними. Ця тенденція збільшуватиме вплив сезонних факторів на
ціну і підвищить ймовірність непередбачуваних коливань ціни на ринку природного
газу. У таких умовах роль СПГ у балансуванні короткострокових коливань зростатиме.

10

Близько до середнього
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Найбільш холодно

Джерело: Національне агентство з питань океану та атмосферного повітря
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поспіль (з 1977 року), коли глобальні
температури суші та океану, принаймні номінально, перевищують середні
показники ХХ століття.
2020 рік характеризувався теплішими за середні температури на
більшій частині земної кулі. Рекордно
високі річні температури над сушею та
океаном вимірювались у частинах Європи, Азії, південній частині Північної
Америки, Південній Америці, а також у
частинах Атлантичного, Індійського та
Тихого океанів. 10
У Європі минулий рік був найтеплішим за період спостереження – на
2,16°C вище середнього, перевершивши попередній рекорд, встановлений
у 2018 році, на 0,28°C. Це також був
перший рік, коли річне відхилення
температури в Європі перевищувало
+2,0°C. Щорічна температура Європи з
1910 р. зростала з середньою швид-

АНОРМАЛЬНО ТЕПЛИЙ РІК
За даними Національного агентства з питань океану та атмосферного повітря,
2020 рік став другим найтеплішим роком за 141 рік спостережень, із загальним
відхиленням температури суші та океану від історичного значення +0,98°C. Сім
найтепліших років у період 1880–2020 років з моменту початку спостережень відбулися з 2014 року, тоді як 10 найтепліших років - з 2005 року. 2020 рік є 44 -м роком

Світовий видобуток природного газу, млрд куб. м

Зміна середньомісячної температури в Україні, °С
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кістю 0,15°C за десятиліття; проте, з 1981 року темпи приросту збільшились більш ніж
утричі до 0,47°C.
З іншого боку, лютий 2021 року характеризувався більш холодними, ніж середні,
температурами на більшій частині Північної Америки та Північної Азії, де температури були щонайменше на 3,0°C нижче середніх. Інші регіони з температурою нижче
середньої включали східну частину та центральні тропіки Тихого океану, Австралії,
півдня Африки, півдня Південної Америки та частини південних океанів. Північна
Америка мала найхолодніший лютий з 1994 року та 20-й найхолодніший лютий за
112 років спостережень. Нестабільність температури повітря, яка спостерігалася протягом минулого року, створює умови для нестабільності цін на природний газ, поряд з
погіршенням якості прогнозу ринку газу. 11
В Україні у 2020 році середньорічна температура повітря вперше перевищила
позначку 11°C і становила 11,1°C, що є на 0,22°C вище, ніж середня річна температура у 2019 році, та на 1,11°C вище у порівнянні з річною температурою у 2018 році.
Вперше в історії середньомісячна температура повітря у січні й грудні не опускалась
нижче 0°C. Аномально тепла погода у першому кварталі 2020 року стала причиною
зменшення обсягів споживання природного газу домогосподарствами майже на
650 млн куб. м (-15,4%), згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Підприємства ТКЕ
також зменшили свої обсяги споживання природного газу у першому кварталі (на
250 млн куб. м, або на 6%). Через аномально низькі показники температури повітря
у квітні й травні домогосподарства збільшили обсяги споживання природного газу
на 240 млн куб. м (+32%), порівняно з 2019 роком. Така мінливість погоди створює
передумови для непередбачуваності обсягів споживання газу в Україні

ВИДОБУТОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ
У 2020 році обсяг світового видобутку газу скоротився на 146 млрд куб. м (-3,6%)
до 3 845 млрд куб. м, оскільки низькі ціни на нафту й газ призвели до зниження
обсягів розвідки та видобутку.5 Зі скороченням у 2020 році обсягів видобутку на 47
млрд куб. м до 1 103 млрд куб. м, Північна Америка виявилася регіоном з найбільшим
впливом пандемії COVID-19 на обсяги видобутку газу. Варто зазначити, що до цього
показники світового видобутку газу виключно зростали. 2020 рік став першим роком
за довгий час, коли навіть Азійський регіон, що швидко розвивається, не зміг протистояти глобальній пандемії і тренду низьких цін на ринку природного газу. 12
Обсяги видобутку природного газу в Європі продовжили знижуватися, скоротившись на 13,2% у 2020 році, порівняно з 2019 роком, і становили 96,2 млрд куб. м. Норвегія видобула 116,2 млрд куб. м, що також на 2,8 млрд куб. м (2,4%) нижче показників
попереднього року. Найбільше скорочення видобутку природного газу в 2020 році спостерігалося в Нідерландах, де видобуток зменшився на 9,2 млрд куб. м (27,2%). У 2020
році Польща вперше випередила Німеччину, видобувши більше природного газу і
ставши 6 країною у Європі за обсягами видобутку (5,6 млрд куб. м у 2020 році). 13
5
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/gas-year-2020-review-global-gas-production-exceededdemand-us-led-liquefaction-capacity-race/
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Динаміка видобутку природного газу в Європі за 2019-2020 рр., млрд куб. м
-2%

2019

+1%

2020

-27%

-2%

33,7

-10%
24,5

-1%

20,7 20,2

Велика
Британія

Україна

Нідерланди

-19%
-23%

10,0 9,0

Норвегія

-15%

5,7

Румунія

5,7

5,6

Польща

4,9

4,9

Німеччина

3,9

Італія

2,6

2,0

1,7

Ірландія

-18%

-54%

-1%

3,1

1,7

Угорщина

3,6

1,4

Данія

Джерело: Eurostat

39,9 40,2

3,0

Інші

14

У 2020 році загальний обсяг видобутку газу в Україні становив 20,2 млрд куб. м, що
є на 0,5 млрд куб. м (-2,4%) менше, ніж за попередній рік. Валовий видобуток АТ «Укргазвидобування», ключової газовидобувної компанії Групи Нафтогаз та найбільшого газовидобувного підприємства в Україні, становив 14,2 млрд куб. м (що, порівняно з 2019
роком, на 4,7% менше). У 2020 році АТ «Укргазвидобування» видобуло 13,45 млрд
куб. м товарного газу, що на 2% більше, ніж передбачено планом видобутку, та на 1%
менше, ніж у 2019 році. За умов карантинних обмежень, зменшення середньорічної
ціни на газ на 30%, а також зменшення інвестицій на 50%, компанія мінімізувала темпи
падіння видобутку. У 2020 році ПАТ «УКРНАФТА» видобула 1,13 млрд куб. м природного газу, що на 3,0% (або 33 млн куб. м) менше, ніж 2019 року. З іншого боку, приватні
газовидобувні компанії продовжили нарощувати обсяги видобутку, досягши у 2020
році рівня 4,86 млрд куб. м, що на 5% більше, ніж у попередньому році. 14
У 2020 році в Україні працювали сім приватних газовидобувних компаній, обсяг видобутку газу яких становив понад 0,1 млрд куб. м. Чотири з них – ТОВ «Західнадрасервіс»,
ПрАТ «Нафтогазвидобування», Smart Energy та Burisma – у 2020 році наростили обсяги
видобутку газу, порівняно з 2019 роком. У решти – ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», GeoAlliance та ПГНК – обсяги видобутку у 2020 році зменшились. ПрАТ «Нафтогазвидобування» (ДТЕК Нафтогаз) залишається найбільшою приватною газовидобувною компанією в
Україні з річним обсягом видобутку в 1,8 млрд куб. м (приріст на 11,3% у 2020 році).
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Динаміка обсягів чистого імпорту в країни Європи у 2019-2020 рр., млрд куб. м
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ІМПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
У зв’язку з теплими погодними умовами у 2020 році, обсяг споживання природного газу в Європі був на 3,3% нижче, ніж у 2019 році. Крім того, значні обсяги
природного газу, акумульовані в Європейських ПСГ в 2019-першій половині 2020
років через теплу зиму та локдауни, не сприяли зростанню поставок. Внаслідок цього, у порівнянні з 2019 роком, чистий імпорт природного газу зменшився на 33 млрд
куб. м (-8%) та становив 381 млрд куб. м. Найбільше падіння імпорту в абсолютних
величинах спостерігались у Німеччині (-11,7 млрд куб. м), Франції (-6,8 млрд куб. м) й
Австрії (-4,9 млрд куб. м). 15
Україна є однією з кількох країн у Європі, що у 2020 році наростили обсяги імпорту
газу порівняно з 2019 роком. Загалом впродовж року було імпортовано 15,8 млрд
куб. м (+1,6 млрд куб. м порівняно з 2019 роком). Через низькі ціни на газ місцеві та
європейські трейдери використовували значні обсяги українських газосховищ (які є
найбільшими в Європі) для закачування газу за низькими цінами із подальшим його
експортом/продажем у зимовий період.
Із початку 2020 року імпорт газу представлений фізичними обсягами імпорту та
віртуальними реверсними потоками. Порівняно із 2019 роком загальний імпорт газу
виріс на 11,3%, при цьому частка фізичних обсягів становила 54%, у порівнянні зі 100%
у 2019 році, завдяки наявній альтернативі віртуального реверсу. У 2020 році загальний
обсяг фізичного імпорту в Україну склав 8,5 млрд куб. м природного газу, у той час як
обсяг віртуального реверсу становив 7,3 млрд куб. м.
Із середини січня 2020 року віртуальні реверсні потоки з Польщі стали доступними через газовимірювальну станцію Дроздовичі. У 2020 році польським маршрутом було імпортовано 1,0 млрд куб. м природного газу у якості віртуального
реверсу. Запуск віртуальних реверсних потоків зі Словацької Республіки (через точку
з’єднання Вельке Капушани-Ужгород) та Угорщини (через єдину віртуальну точку
з’єднання «Берег» (об’єдання точок з’єднання Берегово та Береґдароц)) відбувся
01 березня 2020 року та 01 травня 2020 року відповідно. До кінця 2020 року через
реверсні потоки Україна імпортувала 3,2 млрд куб. м природного газу з Угорщини та
3,1 млрд куб. м зі Словаччини. 16
Протягом 2020 року основний маршрут імпорту газу в Україну (включно з віртуальними реверсними поставками) пролягав через Словацьку Республіку. Впродовж
2020 року частки поставок через Словацьку Республіку, Угорщину та Польщу становили 65%, 26% та 9% від загального імпорту відповідно, порівняно з 64%, 26% та 10%
відповідно у 2019 році.
З 1 січня 2020 року оператор ГТС України увів послугу “shorthaul”, що дозволяє
клієнтам компанії замовляти потужності транспортування газу між країнами Східної
Європи через територію України за вигідною тарифною ставкою. Разом з послугою
митного складу від АТ «Укртрансгаз», іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні та привабливі умови зберігання газу в ПСГ України. Станом на 1 січня
2021 року, іноземні трейдери зберігали 7,7 млрд куб. м природного газу у режимі
митного складу. Це у 3,8 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
З них 4,7 млрд куб. м природного газу було акумульовано з використанням послуги
“shorthaul”. Резиденти зберігали 0,9 млрд куб. м природного газу у режимі митного
складі, у тому числі 0,5 млрд куб. м газу було закачано до ПСГ у режимі “shorthaul”.
З листопада 2020 року розпочався процес відбору газу з митного складу з його подальшим експортом до країн ЄС.
Усього у 2020 році послуги з транспортування газу з ЄС в Україну замовили 82
трейдери, в тому числі 52 українські та 30 іноземних компаній. Понад п’ятдесят
компаній, більшість з яких не є резидентами, скористались послугами “shorthaul” та
зберігання газу у режимі митного складу.
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ТРАНЗИТ ГАЗУ
Згідно з умовами контракту з Газпромом, підписаним наприкінці 2019 року,
у 2020 році обсяги транзиту були встановлені на рівні 65 млрд куб. м та лише
40 млрд куб. м у 2021-2024 рр., що пов’язано із будівництвом російського газопроводу «Північний Потік - 2». «Північний Потік - 1» позбавив Україну 55 млрд куб. м
транзиту на рік, а перша черга «Турецького потоку» призвела до втрати 15 млрд куб.
м транзиту до Туреччини, Болгарії та Греції. На початку 2021 року було запущено
«Турецький потік - 2» з продовженням через Болгарію і Сербію до Угорщини.
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РЕКОРДНИЙ ВІДБІР ГАЗУ З ПІДЗЕМНИХ ГАЗОСХОВИЩ
Європа увійшла у 2020 рік із рекордними залишками в ПСГ – станом на 1 січня
2020 року підземні сховища газу були заповнені на 89% (приблизно 92 млрд куб. м)
порівняно з 70% (приблизно 72 млрд куб. м) на 1 січня 2019 року. У 2020 році обсяги
газу в європейських ПСГ скоротилися на 14,1 млрд куб. м (в 2019 було зростання на
21,3 млрд куб. м) через збільшення темпів відбору та скорочення темпів закачування.
Основними факторами скорочення обсягів газу в ПСГ стало зменшення обсягів імпорту, видобування та споживання природного газу. 18
Сховища газу в Україні є найбільшими у Європі – понад 30 млрд куб. м активних
потужностей (28,8% загальних потужностей в Європі). У 2020 році українські ПСГ
досягли історичного максимуму – станом на 28 жовтня 2020 року обсяг газу в українських ПСГ складав 28,4 млрд куб. м (91,9% наповненості). 19
Загалом Україна має систему, що складається із 12 ПСГ загальною потужністю
31,95 млрд куб. м, з яких АТ «Укртрансгаз» (оператор ПСГ України) наразі експлуатує
11 ПСГ із загальною активною потужністю 30,95 млрд куб. м (виключенням є Глібовське ПСГ потужністю 1 млрд куб. м, розташоване в Автономній Республіці Крим).
З березня 2015 року Вергунське ПСГ розташоване на тимчасово непідконтрольній
території. Основними завданнями підземних сховищ газу є забезпечення надійного
безперебійного та економічно доцільного постачання природного газу споживачам,
забезпечення надійного транзиту газу територією України в європейські країни та

Це означає потенційні втрати транзиту до 15 млрд куб. м - обсяги, які раніше надходили до Угорщини, Сербії та Хорватії. Варто зазначити, що газопроводи в обхід території України не сприяють диверсифікації європейського газового ринку, а, скоріше,
посилюють залежність від російського газу. 17
У 2020 році оператором ГТС України було протранспортовано до Європи 55,8 млрд
куб. м природного газу (-37,7% у порівнянні з 2019 роком). Ключовими факторами
зменшення обсягів транзиту до Європи став запуск газопроводів в обхід території
України та менший попит на природний газ в ЄС разом із суттєвими запасами газу в
європейських ПСГ. Транзитна угода із Газпромом передбачає 65 млрд куб. м зарезервованої потужності (178 млн куб. м на добу) у 2020 році, та 40 млрд куб. м на рік (110 млн
куб. м на добу) у 2021-2024 рр.
У 2020 році обсяги транзиту становили на 9,2 млрд куб. м (-14%) менше, ніж передбачено угодою. Водночас, Газпром повністю заплатив за весь обсяг зарезервованих потужностей за контрактом, що передбачено умовою «бери або плати». Середньодобовий
обсяг транзиту з початку 2020 року складав 153 млн куб. м на добу, збільшившись у грудні до 183 млн куб. м на добу, оскільки додаткові потужності для транспортування газу в
країни Європи були зарезервовані через аукціонні платформи. 51,9 млрд куб. м (-32%)
було транспортовано у західному напрямку: 38,5 млрд куб. м у Словаччину, 3,8 млрд куб.
м у Польщу та 9,6 млрд куб. м в Угорщину. 3,9 млрд куб. м (-70%) було транспортовано у
південному напрямку: 3,0 млрд куб. м у Молдову та 0,9 млрд куб. м у Румунію.
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Австрія

створення довгострокових запасів газу на випадок надзвичайних ситуацій. Компанія
надає послуги зі зберігання газу як постачальникам газу, так і споживачам. 20
Загальна потужність точок виходу з ПСГ до газотранспортної системи (відбір)
становить 257,1 млн куб. м на добу (за виключенням Вергунського ПСГ та кримських
потужностей, розташованих на тимчасово непідконтрольних територіях), а потужність
точок входу (закачування) складає 246,1 млн куб. м на добу.

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
У 2020 році світовий попит на газ впав приблизно на 2,5% (100 млрд куб. м), що є
найбільшим падінням за всю історію, за даними Міжнародного енергетичного агентства. В умовах цього падіння попит на газ для виробництва електроенергії залишився
стабільним через зміни в паливній структурі, у той час як весь ланцюг постачань
продемонстрував високу гнучкість при адаптації до коливань попиту. Глобалізація
торгівлі газом прогресувала зі збільшенням ліквідності, у той час як ціни переживали
історичний мінімум і були вкрай мінливими. Криза COVID-19 і переповнений ринок
призупинили інвестиції, у той час як реформи газового ринку й ініціативи у сфері політики чистого газу набрали обертів на основних споживчих ринках. 21
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В Європі споживання газу знизилося також (на 16 млрд куб. м чи 3,3% в
порівнянні з попереднім роком), здебільшого у зв’язку з теплою зимою сезону
2019-2020 та весняними локдаунами, які суттєво вплинули на всі бізнес-процеси
в Європі та темпи промислового виробництва. У другому кварталі спостерігалося
найбільш різке падіння споживання газу (на 11,8% у порівнянні з 2 кварталом
2019 року). Найбільше скорочення споживання газу було в Західній Європі (де
були введені найбільш жорсткі та тривалі локдауни), тоді як споживання у деяких
країнах Східної Європи (де локдауни були тимчасовими та недовготривалими)
навіть збільшилося. 22 23
Споживання природного газу в Україні зросло на 3,7% у 2020 році, порівнюючи з
2019 роком (з 29,9 млрд куб. м до 31,0 млрд куб. м). У 2020 році населення спожило
8,2 млрд куб. м газу, що на 1,3 млрд куб. м (13,7%) менше, ніж у 2019 році, через зниження попиту на природний газ, що залежить від температурних показників. Споживання газу підприємствами ТКЕ для інших споживачів та виробництва електроенергії
сягнуло позначки в 5,1 млрд куб. м, що на 2,3 млрд куб. м (+ 82%) більше, ніж у 2019
році через низькі ціни на природний газ та активне використання природного газу
для виробництва електроенергії. У 2020 році споживання газу промисловим сектором
також зросло на 1,0 млрд куб. м (+ 12%) до 9,1 млрд куб. м. 24
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РИНОК ГАЗУ В УКРАЇНІ
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПТОВОГО РИНКУ ГАЗУ
— 2020 рік був дуже вдалим з точки зору продажу газу на Українській енергетичній
біржі (УЕБ). Загальний обсяг реалізації природного газу зріс до 2,5 млрд куб. м, що
в 6,5 рази більше, ніж у 2019 році;
— Розробка та запровадження нового короткострокового ринку природного газу
(ринки «на добу наперед» та внутрішньодобовий) на Українській енергетичній
біржі дозволили поліпшити ліквідність портфеля учасників ринку;
— Впровадження нових інструментів (варіантів оплати) на Українській енергетичній
біржі, таких як продаж природного газу на умовах післяплати з використанням
банківської гарантії; подовження періоду післяплати з 30 до 45 днів; та впровадження квартальних продуктів (фіксована ціна на поставку протягом четвертого
кварталу 2020 та 1 кварталу 2021);
— Встановлення ринкового підходу для встановлення цін сегменту ПСО на основі
ринкових спредів (Оператор ГТС);
— Відповідно до Порівняльного дослідження газових хабів, що був проведений Європейською федерацією енерготрейдерів, Україна досягла найбільших успіхів у 2020
році, отримавши 9 балів з 20, що є очевидним доказом прозорого розвитку ринку.
Впродовж останніх років оптовий ринок газу постійно розвивався. Закон «Про
ринок природного газу» був прийнятий у 2015 році, встановивши принципи вільної
конкуренції та вільного ціноутворення в конкурентних сегментах ринку газу, а також
започаткувавши розвиток лібералізованого ринку, який дозволив вільно вибирати
постачальників та купувати газ за ринковою ціною. У зв’язку з цим український оптовий
ринок газу розширювався з поступовим збільшенням учасників ринку, включаючи
трейдерів, імпортерів, постачальників тощо. У 2020 році поставки імпортного газу в
Україну здійснювалися виключно з європейського газового ринку. Кількість імпортерів газу в 2020 році зросла на 12% з 76 компаній у 2019 році до 85 компаній у 2020.
Диверсифікація поставок імпортованого газу сприяла збільшенню кількості приватних
постачальників та високій конкуренції на ринку, що, в свою чергу, робить внутрішній
ринок більш ефективним і сприяє тому, аби кінцеві споживачі отримували вигоду від
доступних конкурентних цін.
Також, починаючи з 1 січня 2020 року, була запроваджена нова послуга
“shorthaul”, що дозволяє учасникам ринку транспортувати газ між країнами Східної
Європи через територію України за вигідною тарифною ставкою. Разом з послугою
“shorthaul” режим митного складу пропонує зручні та привабливі умови зберігання
газу в українських ПСГ (до 1095 днів без сплати податків та митних зборів). Починаючи з 2020 року, понад 10,1 млрд куб. м обсягів імпортованого газу було закачано в
ПСГ в режимі митного складу. Крім того, понад 82 трейдери транспортували газ з ЄС в
Україну, 30 з яких були нерезидентами, причому понад 50 компаній скористалися по-

Ринок
та реформи

Річний звіт 2020

2,8

2,7

2,7

-0,7

-1,9
Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

Гру

Січ

Лют

2 506

9

111

99
494

237

213
134
9

47
14

14

14

14

4
4

1

8
8

29

22

29

26

87
8
10

69

53
37
18
19

36
27
9

29

121
6

26

666

121
310

225

24

96
9

210
124

387

16

685

113

97

52

29

Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Джерело: Група Нафтогаз, ExPro, Argus

0,1

406

Інші

1,5

0,1

2 119
+547%

331
6

РГК

14

000
33

Фінансовий огляд
та звітність

702
8

Нафтогаз (післяплата)

2,6

0,1

Корпоративна соціальна
відповідальність

Нафтогаз (передплата)

3,3

2,9

Корпоративне
врядування

Структура продажів на «УЕБ» , млн куб. м

Спред українського ринку до хабу TTF, євро/МВт-г
3,3

Трансформація:
Як ми працюємо

27

слугами “shorthaul” та режиму митного
складу. В результаті у 4 кварталі 2020
року природний газ було реекспортовано вперше в історії країни. Влітку
постачальники та трейдери закачали
газ у ПСГ, використовуючи режим
митного складу та послугу “shorthaul”,
що дозволило експортувати цей газ
пізніше, коли ціни на газ зросли в
усьому світі.
Крім того, у 2020 році Нафтогаз
України здійснив повний перехід на
ринкове ціноутворення, навіть у сфері
постачання споживачам регульованого сегменту (ПСО). Слід зазначити,
що основи лібералізації цін на газ
для споживачів ПСО були поступово
закладені в 2019 році, включаючи
прив’язку до ринкових показників.
Пізніше, на початку 2020 року, була
прийнята нова постанова КМУ, що
передбачала застосування імпортного
паритету. Однак на початку березня
ціни на місцевому ринку впали нижче
імпортного паритету. Така ситуація
виникла внаслідок рекордно високих
запасів у ПСГ, теплої зими та скороченого попиту на газ. Перенасичення
ринку та повністю заповнені ПСГ призвели до динаміки українського ринку,
що не відображала європейських
тенденцій. 25
Підтримуючи ринковий механізм
ціноутворення на природний газ,
Компанія перейшла від методології
ціноутворення, рекомендованої
постановою КМУ, до ринкового
ціноутворення. Тому, починаючи з
березня, ціна постачання на умовах
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ПСО встановлюється відповідно до середньозважених цін Оператора ГТС (ОГТСУ),
скоригованих відповідно до договорів купівлі-продажу газу. Варто зазначити,
що спред ОГТСУ став ринковим орієнтиром у 2020 році. Однак у 4-му кварталі
2020 року, коли ціни почали швидко зростати на основних європейських хабах,
ціни в Україні не були такими чутливими до змін, що призвело до зниження спреду
(скороченню різниці між цінами в Україні та європейськими хабами). Ця тенденція
була здебільшого обумовлена значними запасами газу в місцевих сховищах. В
продовження цієї тенденції на початку 2021 року ціни на внутрішньому ринку були
вже нижчими за європейські, що дало додатковий стимул для прийняття змін у
процесі ціноутворення для споживачів ПСО. Відтак нова затверджена методологія
ціноутворення для споживачів ПСО базувалася на ринковому орієнтирі – середньозважених цінах, встановлених на Українській енергетичній біржі на конкретний
місяць постачання. 26
2020 рік також був дуже вдалим з точки зору продажу газу на Українській енергетичній біржі («УЕБ»). Загалом було продано 2,5 млрд. куб. м природного газу, що в
6,5 разів більше, ніж у 2019 році. Загальна кількість ініціаторів торгів на Українській
енергетичній біржі включала 76 компаній у 2020 році, що майже вдвічі більше в порівнянні з попереднім роком. Найбільша кількість угод була укладена Газопостачальною компанією “Нафтогаз Трейдинг”, яка з липня 2019 року є активним учасником
торгів і відіграє важливу роль у збільшенні ліквідності на «УЕБ». Крім того, протягом
березня та квітня 2020 року 21 регіональна газопостачальна компанія закупила природний газ на Українській енергетичній біржі, що дорівнює 49% від загального обсягу
продажів у 2020 році. Це забезпечило додаткову підтримку газзбутам, що допомогло
уникнути провалу ринку, коли відбулася його лібералізація.
Пізніше в жовтні «УЕБ» здійснила запуск короткострокового ринку, де торгівля
здійснюється на в середині доби, а також на ринку «на добу вперед». За допомогою
цього інструменту учасники ринку можуть планувати продажі та закупівлі ресурсу на
короткостроковому ринку, що значно збільшує ліквідність портфеля учасників. 27
Впровадження таких послуг та відкриття кордонів демонструє, що Україна розвиває ліквідний газовий ринок, що функціонує на засадах прозорості, відкритості та
надійності. Одним із показників визнання є щорічна оцінка Європейської федерації
енерготрейдерів (ЄФЕТ), яка проводить оцінку умов торгівлі в конкретній країні з
максимально можливим рейтингом у 20 балів. Британський NBP, перший газовий
хаб, залишається лідером на ринку з максимальними балами. Хаби TTF та NCG,
які є основними індикаторами для українських трейдерів, мають високі показники
17,5-19,5 балів відповідно. За результатами 2020 року, Україна отримала 9 балів.
Проте лише сім років тому Україна навіть не фігурувала на газовій карті Європи. У
2017 році Україна вперше з’явилася у щорічному звіті ЄФЕТ, коли газовий ринок
країни тільки відкрився. 28
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
РОЗДРІБНОГО РИНКУ ГАЗУ:
— Скасування режиму ПСО для
населення та відкриття роздрібного
ринку газу з 1 серпня 2020 року;
— Впровадження нових послуг та
процедур, які дозволили скоротити час зміни постачальника газу
більш ніж у шість разів, порівняно з
періодом ПСО;
— Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГПК) виграла конкурс
і стала постачальником останньої
надії;
— Після відкриття роздрібного ринку
в Україні з’явилися понад 12 нових
газопостачальних компаній, включаючи Yasno, Енергетичні ресурси
України, Megawatt, ОККО тощо;
— Понад 600 000 споживачів змінили
постачальника газу після лібералізації роздрібного ринку.
У 2020 році Україна запровадила
роздрібний ринок газу для побутових
споживачів. Починаючи з 1 серпня
2020 року, ціни на газ для побутових
споживачів встановлюються відповідно до ринкових рівнів, тоді як процес
зміни постачальника газу став набагато
простішим та прозорішим. Процедура
зміни постачальника газу до скасування режиму ПСО могла тривати до 100
днів, але з 1 липня споживачі можуть
змінити газопостачальну компанію
лише за 4-15 днів. Більше того, деякі
постачальники, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»,
запустили сервіс, який дозволяє
клієнтам змінювати постачальника,

Джерело: Група Нафтогаз
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Структура ціни газу для населення
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Кінцева ціна газу для населення в країнах ЄС та СНД за 2020 рік, грн/куб. м з ПДВ та вартістю транспортування
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не виходячи з дому, за допомогою електронного підпису або системи Bank ID. Таким
чином, будь-яка особа може укласти договір поставки газу з обраною газопостачальною компанією, незалежно від місця її реєстрації.
Український роздрібний ринок газу має близько 12,5 мільйона споживачів, які
використовують газ для побутових потреб. Порівняно з іншими європейськими
країнами, місцевий ринок ритейлу є суттєвим. Наприклад, роздрібний ринок газу в
Польщі оцінюється в 14,5 млн. побутових споживачів і посідає сьоме місце в Європі
за їх кількістю. 29
Лібералізація роздрібного ринку газу продемонструвала значну гнучкість споживачів, і в результаті понад 600 тис. клієнтів змінили постачальника газу протягом
перших п’яти місяців з моменту відкриття ринку. Крім того, диференціація цін на газ
була одним із ключових факторів, що сприяв зміні постачальника газу.
Варто сказати, що лібералізація ринку сприяла появі нових газопостачальних
компаній, які почали активно конкурувати за споживача, пропонуючи збалансовану ціну та високий рівень обслуговування. Слід зазначити, що станом на сьогодні
в Україні існує понад 50 компаній, які постачають газ населенню. Однак залежно
від постачальника та регіону ціни на газ суттєво різняться. Наприклад, ціна на газ у
грудні 2020 року від Нафтогазу України становила 6,33 грн. за куб. м з ПДВ, тоді як
ціна інших газопостачальних компаній становила в середньому 8,35 грн. за куб. м
з ПДВ. По суті, лібералізація газового ринку спричинила ситуацію, коли більшість
приватних газопостачальних компаній встановлювали ціни на 30-40% вище, ніж
ГПК «Нафтогаз України». Така ситуація на ринку змусила Уряд вжити певних заходів
щодо коригування тарифів. Таким чином, починаючи з січня 2021 року, було прийнято рішення застосовувати так званий «регульований тариф» на постачання газу
для населення на рівні 6,99 грн. за куб. м з ПДВ та платою за транспортування. Крім
того, згідно з даними звіту щодо роздрібних цін на газ для побутових споживачів,
роздрібні ціни в Європі були в середньому на 286% вищими, ніж в Україні. Це здебільшого пояснюється високими тарифами на транспортування та енергетичними
податками. 30
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Рейтинг газових хабів в 2020 році від ЄФЕТ
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ,
ЯКІ СЛІД ЗРОБИТИ В 2021 РОЦІ:
— Розробка хабу даних. Хаб даних повинен мати форму уніфікованої бази даних
про клієнтів та історію їх споживання, і керуватися незалежним органом. Це
забезпечить більш прозору та ефективну для споживачів конкуренцію між
газопостачальними компаніями. Хаб даних також буде корисним інструментом
для газопостачальних компаній для покращення прогнозування споживання та
зменшення небалансів.
— Перегляд чинних нормативних актів щодо анбандлінгу Операторів ГРМ. Поточні нормативні акти та практики щодо відокремлення Операторів ГРМ мають
бути співставними та узгодженими з найкращими практиками ринку ЄС, а також
з правилами ринку електроенергії. Зміни повинні забезпечити чіткі вимоги до
анбандлінгу, належного управління діяльністю Операторів ГРМ, запобігання
упередженого ставлення до неафілійованих постачальників.
— Покращення прогнозування споживання. Рішення щодо відповідного стимулювання Операторів ГРМ повинне бути розроблене для забезпечення точних
прогнозів або ж до процесу прогнозування може бути залучений інший учасник.
У процесі прогнозування та обміну даними повинні забезпечуватися принципи
прозорості та неупередженості.
— Правила управління заборгованістю побутових споживачів. Нормативні акти
повинні сприяти тому, щоб споживачі не накопичували свої борги за постачання
газу, а також, давати останнім можливість оскаржувати невиправдані боргові
нарахування.
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Баланс газу 2020
27,5
ТКЕ – теплокомуненерго (комунальне підприємство теплового господарства)
ПСГ – підземні сховища газу
ВТП – виробничо-технічні потреби
ОГТС – оператор газотранспортної системи
ОПСГ – оператор підземних сховищ газу
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релігійних організацій,
промислових
споживачів**

3,5

12,9

ВТП

Населення

Бюджетні та
релігійні
організації

8,2

Населення
безпосередньо

ОГТС і ОПСГ

0,9

Укргазвидобування

Розподільні
мережі*

0,4

ТКЕ для
населення***

1,2

Промисловість

9,1

4,7

Укрнафта

0,3

Використання газу
* враховуючи оцінку обсягів несанкціоновано відібраного газу (~0,7 млрд куб. м)
** враховуючи оцінку обсягів несанкціоновано відібраного газу (~0,5 млрд куб. м)
*** за даними Департаменту з операційної діяльності НАК «Нафтогаз України»
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Ринок нафти та нафтопродуктів
РИНОК НАФТИ: ГОЛОВНІ ПОДІЇ У 2020 РОЦІ
— Кон’юнктура на світовому ринку нафти у 2020 році була
нестабільною в порівнянні з попереднім періодом:
діапазон цін на марку Brent становив 9–71 дол. США за
барель проти 53–75 дол. США у 2019 році. Практично
неконтрольоване падіння цін припало на березень та
квітень 2020 року і було зумовлене як запровадженням
глобального локдауну з метою стримати розповсюдження
коронавірусної хвороби COVID-19, що суттєво скоротило
попит на паливно-енергетичні ресурси, так і провалом
переговорів країн-учасників ОПЕК+ 5-6 березня 2020 року
щодо обмеження квот видобутку, під час яких Російська
Федерація відмовилася знижувати власне виробництво
сирої нафти.
— Подальша цінова війна між Саудівською Аравією та Росією
призвела до падіння цін на марку Brent на 32% з 6 по
9 березня. Зниження котирувань тривало до кінця квітня,
коли ціна на сорт Brent сягнула свого мінімального річного
значення 9,12 дол. США за барель (21 квітня 2020 р.), а
сорту WTI – (36,98) дол. США за барель (20 квітня 2020 р.).
— У зв’язку зі скороченням споживання виробники нафти
поступово обмежували видобуток, досягнувши мінімальних
показників всередині другого кварталу 2020 року. Під час
подальшого періоду відзначалося збільшення попиту та
зростання пропозиції як серед країн-членів ОПЕК, так і
серед інших великих постачальників сирої нафти. Однак,
в цілому, виробники так і не змогли вийти на показники
щоденного видобутку січня 2020 року. Середнє споживання
країн-членів ОЕСР, тобто найрозвинутіших економік
світу, також залишалося нижчим за значення на початку
2020 року, у той час як сукупне щоденне споживання інших
країн перевищило показники січня.
— США зберегли за собою статус найбільшого виробника
сирої нафти, однак на фоні кризи світової економіки
середньорічний обсяг щоденного видобутку скоротився
з 12,25 до 10,32 млн барелів/день. Схожа тенденція
спостерігалася і для інших учасників ринку, зокрема РФ та
Саудівської Аравії, які знизили середньорічний видобуток
на 17 та 14 відсотків відповідно.
— Падіння попиту на нафту у 2020 році склало 8,86% на фоні
скорочення світового ВВП на 4,3%.

СВІТОВИЙ РИНОК СИРОЇ НАФТИ
Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 стала випробуванням для глобальної економіки у 2020 році. Карантинні
обмеження, зокрема весняні локдауни, запроваджені в більшості країн світу, призупинення міжнародних пасажиропотоків
призвели до значного скорочення виробництва та згортання
сфери послуг у другому кварталі. Однак, у наступні періоди
ринки продемонстрували стрімке зростання, переважно через
зняття частини урядових епідеміологічних обмежень.
У першому кварталі 2020 року загальносвітовий видобуток
нафти залишався на рівні 100 млн барелів на день, продовжуючи висхідний тренд виробництва 2019 року. При цьому, вже в
січні 2020 року споживання зменшилось на 6%, зі 102,3 до 96,7
млн барелів на день. 1
Дане падіння попиту на вуглеводневі ресурси було спровоковане як циклічним і сезонним спадами виробництва,
так і негативними очікуваннями на тлі стрімкого поширення
COVID-19 у КНР та країнах-учасниках ОЕСР. У березні 2020 року
до наведених передумов зниження котирувань на нафту
додалася неузгодженість позицій країн-учасників переговорів
ОПЕК+, зокрема Російської Федерації та Саудівської Аравії,
щодо скорочення квот на видобуток нафти. Під час віденських
переговорів 4-6 березня 2020 року сторони не дійшли згоди
щодо пролонгації обмежень на видобуток, Російська Федерація відмовилася приєднатися до членів ОПЕК у зниженні видобутку нафти. У відповідь Саудівська Аравія розпочала цінову
війну, надавши знижки у 6-8 дол. США за барель для покупців
зі США, ЄС та Азії. Окрім того, Saudi Aramco оголосила про плани збільшення видобутку на квітень з 9,7 до 12,3 млн барелів
на день. Результатом став тимчасовий ціновий колапс, зокрема
котирування на марку Brent впали на 32% вже з 6 по 9 березня.
Середня ціна за сорт Brent у квітні становила 18,38 дол. США
за барель (мінімальним значенням за рік стала ціна 9,12 дол.
США за барель, зафіксована 21 квітня). Вперше в історії ціни на
марки WTI та Urals були від’ємними. 2
Від середини другого кварталу на світовому нафтовому
ринку спостерігалося зростання цін на фоні поступового зняття
епідеміологічних обмежень і скорочення видобутку в травні
та червні 2020 року на рівні 9,7 млн барелів на добу (в рамках
досягнутої 1 травня 2020 року угоди ОПЕК+). У травні 2020 року
обсяг світового видобутку нафти знизився до позначки 88,57

млн барелів/день, що на 12,6% нижче за показник на початку
року. Це сприяло підвищенню цін, зокрема наприкінці другого
кварталу котирування на марку Brent зросли до позначки 41,64
дол. США за барель.
У наступних періодах тенденція зростання ціни зберігалася
з прив’язкою до динаміки поширення коронавірусної хвороби
COVID-19. Так, восени ціна коливалася на тлі негативних прогнозів щодо вірогідності введення повторних локдаунів у найбільш розвинутих країнах Європи, однак на початку листопада
новини про успішні випробування вакцин Pfizer Inc та BioNTech
призвели до зростання світових цін на нафту у контексті очікування позитивного впливу національних програм вакцинації на
глобальну економіку. З початку листопада до кінця грудня ціни
на сорт Brent зросли на 35%, до 51,22 дол. США за барель.
Перший квартал 2021 року став періодом значного зростання біржових котирувань на сиру нафту. Зокрема, для марки
Brent найнижча ціна була зафіксована 4 січня – 50,37 дол. США
за барель, а найвища 5 березня – 69,95 дол. США за барель (з
початку 2021 року ціна зросла
на 39%, з середини листопада 2020 року – на 70%).
Каталізатором зростання котирувань стала заява Саудівської Аравії 5 січня 2021 року про плани добровільного
скорочення власного видобутку на 1 млн барелів на день у
наступних двох місяцях. Також чинниками, що сприяли підвищенню цін, були дані про скорочення запасів сирої нафти у
США, послаблення долару, оптимістичні настрої щодо програм
вакцинації та очікування безпрецедентних програм стимулювання економіки США з боку нового Уряду країни. Зокрема, на
початку року президент США Джо Байден оголосив про намір
запуску програми допомоги американцям у подоланні наслідків пандемії COVID-19 загальною вартістю 1,9 трлн доларів.
Основним фактором, що стримував зростання цін, залишалася складна епідеміологічна ситуація, насамперед повторне
введення карантинних обмежень у КНР та країнах ОЕСР.
У лютому 2021 року ціни продовжували зростати, оскільки
інвестори зберігали оптимістичні очікування щодо ефекту від
програм вакцинації та зняття епідеміологічних обмежень.
Окрім того, Саудівська Аравія дотрималася планів скорочення
видобутку, анонсованих у січні. Проте з початку березня 2021
року ціни знову повернулися до суттєвих коливань.
Основними причинами падіння цін стали стрімке зростання
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захворюваності COVID-19 (зокрема, поява нових штамів),
повторне введення жорстких обмежень у країнах ЄС та КНР, а
також новини про побічні ефекти від використання вакцин. Окрім того, у лютому запаси сирої нафти в США почали зростати.
Згідно зі звітом ОПЕК за лютий 2021 року, середньодобовий
попит зросте на 220 тисяч барелів на добу, що позитивно
відобразиться на ціновій динаміці, однак очікувати цього варто
у третьому кварталі 2021 року.
23 березня 2021 року судно Evergreen Ever Given сіло на мілину у Суецькому каналі, повністю заблокувавши морське сполучення між Червоним та Середземним морем на наступний
тиждень. Оскільки через канал щодня проходить 12% загальносвітових торговельних поставок, зокрема 1 млн барелів сирої
нафти, блокування відобразилося на біржових котируваннях.
Так, ціна нафти марки Brent 23 березня піднялася з 60,79 дол.
США за барель до 64,41 дол. США за барель на наступну добу
та до 64,98 дол. США за барель через тиждень. 3
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ
Упродовж 2020 року видобуток США, Російської Федерації
та країн ОПЕК склав приблизно 54% від середньорічного світового виробництва сирої нафти. Динаміка виробництва США,
РФ та Саудівської Аравії була майже синхронною: до квітня
видобуток залишався сталим, другий квартал став періодом
скорочення виробництва (лише Саудівська Аравія у квітні
2020 року наростила видобуток на 18,3 % з метою тиску на РФ
у ціновій війні, однак згодом також була змушена скорочувати
обсяги через різке зниження попиту), у наступних періодах
виробництво перейшло у фазу незначного зростання.
На відміну від попередніх років, у 2020 році скорочення
діяльності країн-учасників ОПЕК+ не стало поштовхом для
розширення видобутку виробниками сланцевої нафти США.
Американські компанії-споживачі сирої нафти також зіткнулися
із впливом епідеміологічних обмежень, що змусив їх скоротити
власне споживання, тим самим зменшивши загальний попит.
Значне падіння цін із березня по травень призвело до виходу
з ринку ряду компаній. Так, якщо станом на 6 березня у США
функціонували 682 нафтові бурові установки, то на початок
травня їх кількість впала до 325. 14 серпня активними залишалося лише 172 бури – найменша кількість за останні 10 років. В
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Світовий попит та пропозиція на нафту

Середньомісячні ціни на нафту марки Brent у 2019-2020 рр., дол. США за барель
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цілому, США зберегли за собою статус найбільшого виробника
сирої нафти, однак на фоні кризи світової економіки обсяг
щоденного видобутку зменшився на 15% з 12,25 до 10,32 млн
барелів/день. Схожа тенденція спостерігалася і для інших учасників ринку, зокрема Російської Федерації та Саудівської Аравії,
які знизили середньорічне значення щоденного видобутку на
17% та 14% відповідно. 4 5
При цьому, падіння замовлень з боку нафтопереробних
заводів сприяло збільшенню запасів нафти та попиту на вільні обсяги нафтосховищ. 19 червня 2020 року американські
комерційні запаси сирої нафти досягли рекордних 540,7 млн.
барелів, що на 19% перевищило показники березня, коли у
США було оголошено режим надзвичайної ситуації. Запаси у
м. Кушинг, основному нафтовому торговельному хабі (WTI) в
США, сягнули позначки 83% від загально доступних обсягів.
У третьому та четвертому кварталах 2020 року новини про
скорочення запасів сирої нафти сприймалися трейдерами як
позитивні сигнали та підштовхували ціни до зростання. 6
Пропозиція сирої нафти країнами-учасницями OПЕК у
2020 році впала на 11,72% у порівнянні з попереднім періодом. Усереднене виробництво іншими державами скоротилося на 3,48%, або на 2,3 млн барелів на добу. У наступних
періодах, за прогнозами ЕІА, очікується зростання видобутку
як серед членів ОПЕК, так і серед інших виробників. Зокрема,
у 2021 році очікується зростання виробництва сирої нафти
країнами ОПЕК на 5,39%, або на 1,65 млн барелів на день. Інші виробники, згідно із прогнозами, розширять видобуток на
1,89% до 64,89 млн барелів на день. У 2022 році пропозиція
держав ОПЕК може зрости на 3,85%, а інших країн – на 3,49%.
При цьому, сукупний щоденний видобуток перевищить
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ПОПИТ НА НАФТУ
За даними EIA, у 2020 році глобальний попит на нафту скоротився на 8,86%. У країнах-членах ОЕСР середньорічний попит
знизився на 11,8%, з 47,5 до 42 млн барелів на день. У інших
країнах споживання нафти впало на 6,3%. За прогнозами EIA,
споживання нафти у 2021 році для обох груп країн зросте на
6%. Прогнозний попит на 2022 рік, у порівнянні із 2021 роком,
збільшиться на 3,2 млн барелів на добу, або на 3,32%.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК НАФТОПЕРЕРОБКИ
Для європейської нафтопереробки 2020 рік став роком
порушення балансу, який тримався на ринку упродовж
попереднього періоду. Зокрема, у порівнянні із 2019 року,
середньорічний рівень завантаженості НПЗ ЄС-16 скоротився
з 84% до 72%. Середня маржа нафтопереробки для марки
Brent знизилася на 61% з 5,5 дол. США/барель у 2019 році до
2,17 дол. США/барель у 2020 році. При цьому, середня спотова
ціна на нафту сорту Brent за той же період знизилась на 35%,
склавши 42 дол. США/барель. 9
Упродовж 2019 року ціна на нафту марки Brent коливалась
майже синхронно з рівнем завантаженості НПЗ, що дозволило
переробникам зберегти майже стабільну маржу в порівнянні
з 2018 роком, а відтак і рівень прибутковості. Ціна та рівень
завантаженості НПЗ зростали протягом березня–червня 2019
року, сягнувши піку завантаженості на рівні 88,30% в червні,
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Рівень завантаженості НПЗ ЄС-16 і маржа
нафтопереробки в Європі

Рівень завантаженості НПЗ ЄС-16
та ціна нафти марки Brent в Європі
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рентабельності через повторне запровадження жорстких
епідеміологічних обмежень, а також накопичення запасів та
повернення декількох НПЗ з планового закриття на технологічне обслуговування. 10
Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 негативно
вплинула на європейську нафтопереробку. Так, спричинене
згортанням ділової активності падіння попиту на енергоносії
та паливо призвело до зниження маржинальності переробки, скорочення випуску продукції та тимчасового виведення з
експлуатації менш рентабельних НПЗ. Виробництво нафтопродуктів за 2020 рік знизилось на 10% у порівнянні з попереднім
роком, склавши 590,01 млн т. У структурі нафтопродуктів найбільших змін зазнало виробництво мазуту, яке скоротилось
на 22% до 60,3 млн т через зменшення попиту з боку сфери
послуг та промисловості. Експорт європейських нафтопродуктів також знизився майже на 10% до 153,9 млн т на фоні скорочення попиту на мазут. Відчутного скорочення також зазнали
випуск бензинів (7%) та керосину (13%). 11 12
Тенденції на найближчі роки
З урахуванням тенденцій поширення коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема появи нових штамів, епідеміологічні
обмеження у більшості країн світу будуть залишатися в силі
або ж поновлюватимуться, що не сприятиме розширенню
споживання продукції нафтопереробки. Таким чином, маржа
нафтопереробки залишатиметься низькою. З іншого боку,
ряд європейських виробників оголосили про плани закриття
власних НПЗ, що, однак, супроводжуватиметься поверненням
близькосхідних та російських НПЗ з технічного обслуговування
до активного функціонування.
Тим часом ринки залишатимуться надмірно забезпеченими

9
Запаси сирої нафти у США у 2020 р. (за викл.
Стратегічного нафтового резерву), млн барелів
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після чого цей показник знижувався, опустившись у вересні до
79,58%.
На початку 2020 року нафтопереробна галузь Європи
переживала період пожвавлення, переважно через планові
turnarounds (технологічні обслуговування) близькосхідних
конкурентів. Так, у січні середня маржа переробки становила
4,96 дол. США за барель проти 2,54 дол. США за барель для
попереднього місяця. Однак, вже в лютому, через зменшення
кількості авіарейсів на фоні поширення COVID-19 та в цілому
низький попит на паливні ресурси у зв'язку з теплою зимою,
рентабельність нафтопереробки знизилась.
З початку весни низька ціна на сировину та вихід ряду НПЗ
на техобслуговування забезпечували зростаючий рівень маржі
переробки, на яку чинився тиск з боку спадаючого попиту через запроваджені локдауни. Проте вже у травні рентабельність
нафтопереробки впала практично до нуля, оскільки оптимістичні очікування виробників на початку весни призвели до
формування критично високих рівнів запасів готової продукції.
Ситуація змінилася лише на початку третього кварталу 2020
року, коли розширення експортних поставок та зняття частини
обмежень на пасажиропотоки призвели до зростання попиту
на продукцію європейської нафтопереробки. Однак, така
ситуація продовжувалася недовго, і вже в серпні вихід ряду
близькосхідних НПЗ із технологічного простою до активної
роботи знову призвів до скорочення середньомісячної маржі
нижче 0,2 дол. США за барель.
Жовтень 2020 року став місяцем зростання маржі до
рівня 1,9 дол. США за барель, однак переважно через перехід ряду європейських та російських НПЗ на технологічне
обслуговування. Кінець 2020 року супроводжувався падінням

6
13

Обсяг виробництва нафти,
млн. б/д

Джерело: EIA

6

Середньомісячний видобуток трьома найбільшими
виробниками, 2020 р., млн барелів/день

Прогнозовані дані

85

показник 2019 року – 100,609 проти 100,605 млн барелів на
день. 7 8
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Виробництво нафтопродуктів у Європі у 2020 році, %

Виробництво нафтопродуктів в Європі
у 2019-2020 рр., млн т
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після скасування нових заходів, спрямованих на стримування
пандемії COVID-19. За даними Euroilstock, запаси дистиляту
в країнах ЄС-15 та Норвегії у листопаді 2020 року досягли
найвищого показника за 30 років. Саме на зростання запасів
посилаються виробники, зокрема Repsol та Gunvor, аргументуючи тимчасове або постійне закриття власних підрозділів.
Очікується, що наступного року обсяги нафтопереробки у Європі скоротяться на 1 млн барелів на день, однак загальносвітове
виробництво все одно перевищуватиме споживання на 22 млн
барелів на добу.
Важливою тенденцією на наступні роки залишається
перехід на біопаливо та водень. Зокрема, Totаl, Eni та Repsol
оголосили про плани переформатування власних активів на
виробництво відповідних екологічних видів енергоносіїв.

РИНОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Видобуток нафти та газового конденсату
Український ринок сирої нафти та газового конденсату забезпечується ресурсом національного видобутку та імпортними поставками. Група Нафтогаз, до складу якої входять Укрнафта (50%+1 акція компанії належить НАК «Нафтогаз України») та
Укргазвидобування (100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України»), є найбільшим виробником нафти та газового конденсату. У 2020 році близько 80% сировини із 2,4 млн т загального видобутку було вироблено на базі саме цих підприємств.
При цьому, сукупний показник Групи скоротився на 2,65% — з
2 млн т до 1,947 млн т. 13
У порівнянні із попереднім періодом, Укрнафта змогла
зберегти практично ідентичний рівень видобутку – 1,501 млн т
проти 1,52 млн т за 2019 рік (скорочення на 1%). Обсяг реалізованого продукту за 2020 рік склав близько 1,35 млн т.
Упродовж 2020 року було проведено остаточні взаємозаліки між НАК «Нафтогаз» та Укрнафтою, в результаті яких
було суттєво поліпшене фінансове становище останньої. Варто
зауважити, що Укрнафта активно здійснює перехід на нові продуктивні горизонти, заміну критично зношеного обладнання,
оптимізацію капітальних і поточних ремонтів перспективних
свердловин. У звітному періоді компанія провела 4 операції
гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт на
133 свердловинах, виконала 24 операції за допомогою колтюбінгових установок без бригади КРС, провела 20 операцій з
інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 107 свердловин. За 2020 рік в систему додано 34 свердловини, і зараз
вона охоплює 207 свердловин. Дані заходи дозволили Укрнафті
отримати додатково 145,4 тис. т нафти і конденсату.
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Сприятлива динаміка відновлення цін на нафту на початку
2021 року дає підстави очікувати розширення обсягів ділової
активності та інвестиційних програм.
Укргазвидобування, інша компанія Групи, за 2020 рік зменшила обсяг виробництва сирої нафти та газового конденсату на
7,1% — з 480 тис. т до 446 тис. т.
За даними Argus, приватні видобувні компанії збільшили
випуск сировини на 7,3% до 472 тис. т.
У 2020 році імпорт сирої нафти до України становив
1,21 млн т, з 97% були поставлені на Кременчуцький НПЗ
компанії Укртатнафта. Ще 182 тис. т було закуплено компанією
Укртранснафта, що входить до складу Групи Нафтогаз, та
реалізовано у тому ж 2020 році при встановленні на ринку
сприятливої цінової кон’юнктури.
Переробка
Найбільшими вітчизняними підприємствами, що спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату, є
Кременчуцький НПЗ, куди надходить сировина Укрнафти, та
Шебелинський ГПЗ, що функціонує за рахунок продукту Укргазвидобування. Дані підприємства виробляють моторне паливо
стандарту Євро-5. Діяльність нафтопереробних підприємств
Лисичанська, Одеси, Надвірної, Дрогобича та Херсону зупинена. Це створює необхідність підтримки суттєвого рівня імпорту
нафтопродуктів на вітчизняний ринок.
За даними Argus, обсяг переробки сировини на Кременчуцькому НПЗ та Шебелинському ГПЗ зріс на 232 тис. т, або
на 7,5% порівняно із 2019 роком, склавши 3,34 млн т. Це
найвищий показник, зафіксований від початку 2014 року. 14
Обсяг переробки нафтової сировини Кременчуцьким НПЗ
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зріс до 2,92 млн т, що є найвищим обсягом процесингу за останні 10 років (зростання на 11,5% у порівнянні із 2019 роком).
У той же час, Шебелинський ГПЗ знизив обсяг переробки на
50 тис. т (11% від переробки 2019 року), до 422,5 тис. т. Основним фактором скорочення операцій стало зниження маржі
процесингу навесні 2020 року. 15 16
Дизельне паливо
Попит на дизельне паливо у 2020 році не перебував під
сильним впливом запроваджених карантинних обмежень,
оскільки даний продукт широко використовується у виробничих секторах економіки України. Так, обсяг споживання дизельного палива в Україні у 2020 році зріс на 4%, до
7,38 млн т.
За даними Argus, у 2020 році Кременчуцький НПЗ збільшив виробництво дизельного палива на 346 тис. т (46% від
сумарного обсягу 2019 року), до 1,11 млн т – найвищого
показника випуску за останні 10 років. Виробництво дизпалива
на Шебелинському ГПЗ впало на 14,8% (або на 13,1 тис. т), до
75,2 тис. т.
Переважна частка дизельного палива надходить на ринок
від закордонних виробників. Відповідно до аналітичних даних
Argus та ExPro, імпорт ДП у 2020 році зменшився на 31 тис. т у
порівнянні з рекордними показниками 2019 року – до
6,19 млн т. Основними контрагентами залишалися Російська
Федерація, Білорусь, Литва, а також Туреччина та Греція шляхом морських поставок. Провідним постачальником дизельного палива у 2020 році була Російська Федерація – 2,6 млн т, або
42,2% імпорту, більшість із якого виробництва «Роснєфть» (за
даними ExPro). Переважна частка російського палива надійшла
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через трубопроводи – 67% від загального імпорту. Варто
зазначити, що уперше з 2016 року було завезено продукцію
Московського та двох Нижньокамських НПЗ. Обсяг імпорту
з Білорусі за рік скоротився на 11,6% до 2,19 млн т, поставки
Мозирського НПЗ становили 2,04 млн т, скоротившись на 3%.
Згідно із аналітикою Argus, дане зниження переважно пов’язане з переорієнтацією білоруських виробників, зокрема Нафтан,
на країни Балтії. 17 18
Бензини
Розрахунковий баланс українського ринку бензину у
2020 році підвищився на 115,4 тис. т у порівнянні з 2019 роком – до 2,13 млн т, основні продажі відбувалися через
автозаправні станції – близько 75% (згідно із даними Argus).
При цьому, навесні 2020 року реалізація бензину та попит на
продукцію перебували під тиском карантинних обмежень, запроваджених урядом України з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 (зокрема, призупинення
міжміського сполучення тощо.
Сукупний обсяг виробництва бензину українськими
підприємствами у 2020 році зріс на 6,6% та становив 1,04 млн
т. Левова частка даного обсягу була вироблена на базі Кременчуцького- 901,8 тис. т, на 9% вище за показник 2019 року. При
цьому, з 74,8 тис. т загального приросту, 58 тис. т припало на
бензин марки А-92. Виробництво бензину А-95 також зросло на
3,8% – до 352 тис. т. Згідно із даними Argus, у жовтні 2020 року
на підприємстві була введена в експлуатацію установка ізомеризації потужністю 350 тис. т/рік, яка дозволяє збільшити частку
марки А-95 до 80% від загального обсягу виробленого бензину.
Запуск установки дозволив компанії Укртатнафта знизити
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Виробництво нафти та газового конденсату
підприємствами Групи Нафтогаз у 2015-2020 рр., млн т
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Виробництво дизпалива у 2020 році на найбільших українських підприємствах, тис. т
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Частки експортерів дизпалива на українському ринку
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Співвідношення власного виробництва
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імпорт метил-трет-бутилового ефіру та виробництво товарного
рафінату бензольного риформінгу.
Виробництво бензину на Шебелинському ГПЗ скоротилося
на 6,4% до 139,68 тис. т. При цьому, якщо випуск А-92 впав на
26,7% до позначки 94,4 тис. т, то виробництво А-95 зросло на
43% до 31,8 тис. т. Також, у 2020 році випускався бензин марки
А-80 на замовлення Міністерства оборони України. 20
Відповідно до даних консалтингової компанії ExPro, ввезення бензину в Україну в 2020 році збільшилося на
61,6 тис. т (або 5,9%) у порівнянні з попереднім роком та
становило 1,09 млн т. Найбільшими постачальниками стали
Білорусь та Литва. Так, експорт із Білорусі до України становив
857,2 тис. т та збільшився у порівнянні з 2019 роком на 22,8%
(або на 158,4 тис. т). до. Основним постачальником був
Мозирський НПЗ- 823,0 тис. т, на 32,2% більше за показник
2019 року. Новополоцький НПЗ («Нафтан») поставив порівняно
невеликий обсяг у 28,9 тис. т на користь БРСМ-Нафта. Імпорт
литовського бензину виробництва Orlen, за даними ExPro,
склав 232,2 тис. т, що на 29,4% нижче від обсягу поставок у
2019 році.
У продуктовій структурі імпорту переважав бензин марки
А-95 – близько 68% від загального обсягу поставок. Також, за
рік було завезено 334,6 тис. т бензину А-92 і порівняно невеликі
обсяги у 9,4 тис. т бензину А-100 та 6,3 тис. т бензину марки А-98
(згідно зі статистикою Argus). 19
Авіаційне паливо
У зв’язку із введенням карантинних обмежень, у 2020 році
авіаперевезення скоротилися більше ніж у 2 рази, що
спричинило падіння українського ринку авіаційного палива
на 44,7%- до 272,4 тис. т.
Єдиним виробником авіагасу в Україні є Кременчуцький

20
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НПЗ. У 2020 році випуск продукту на даному підприємстві
знизився на 39,5% до 138 тис. т. Частково дане скорочення
дозволило розширити випуск бензину. Окрім того, у 2020 році
НПЗ перейшов із випуску авігасу марки РТ до виробництва
продукту Jet A-1.
Суттєвого скорочення зазнали також імпортні постачання –
падіння склало 48,5% (за даними компанії ExPro), встановивши
підсумковий обсяг закупівель на позначці близько 136 тис.т.
Основними постачальниками стали Литва (63,3 тис. т), Греція
(35,6 тис. т), Білорусь (19 тис. т) та Італія (17,9 тис. т).
Автомобільний газ та LPG
У звітному періоді ринок автогазу та LPG також опинився
під суттєвим тиском через запровадження карантинних обмежень. За даними Argus, обсяги продажів даного продукту змогли відновитися лише восени 2020 року, а тимчасове зниження
попиту призвело до формування великих запасів.
Тим не менш, сукупний обсяг споживання LPG в Україні
у 2020 році збільшився на 55,9 тис. т (на 2,9% від обсягів
2019 року), сягнувши позначки у 1,98 млн т. Виробництво
LPG на українських заводах у 2020 році зменшилось на
25,6 тис. т, до 412,6 тис. т сукупного виробництва. При цьому,
динаміка виробництва у вітчизняних компаній була різною.
Так, Укргазвидобування, найбільший виробник LPG в Україні, скорочує випуск продукції сьомий рік поспіль. Обсяг виробництва скоротився на 5,5% до 144,32 тис. т. Виробництво LPG
підприємством Укрнафта збільшилось на 4,5% до 117 тис. т.
За даними консалтингової компанії А-95, Кременчуцький
НПЗ компанії Укртатнафта також суттєво скоротив випуск
продукту – на 14,1%, зупинившись на позначці 105,3 тис.т.
Серед компаній, що виробляють менші обсяги, зменшення
випуску спіткало Полтавську газонафтову компанію- на 6,9%,
до 12,8 тис. т. 21
З іншого боку, Приватна компанія «Природні ресурси»
(входить до групи «Гео Альянс») спромоглася збільшити
випуск на 15,5%, до 19,4 тис. т. Regal Petroleum також
наростив виробництво на 26,4%, до 11,4 тис. т за 2020 рік.
За підсумками 2020 року, імпорт LPG збільшився на 5,5%,
(або 81,5 тис. т) до 1,57 млн т. Найбільша частка імпортного
LPG, 73,6% загального обсягу, надійшла шляхом залізничних
перевезень, 20,6% було завезено автотранспортом. Разом із
тим, обсяги морських поставок LPG в Україну торік досягли
рекордних 92,4 тис. т у порівнянні з 58,3 тис. т у 2019 році.
Найбільшим постачальником СПГ стала Росія, із якої було
завезено 721,4 тис. т даного палива (на 4,4% більше за попередній період). При цьому, компанія «Роснєфть», поставки
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якої складають більше половини імпорту з РФ, скоротила
експорт на український ринок на 30,5 тис. т. Другим найбільшим постачальником LPG у 2020 році став Казахстан, який
збільшив експорт LPG до України на 21,4% - до 374,7 тис. т.
Відвантаження із Білорусі знизилися на 38,5 тис. т та сягнули
344,8 тис. т пального. У 2020 році невеликі частки українського ринку також займали контрагенти з Балтійських країн. 22
Бітум
Єдиним українським виробником бітуму у 2020 році був
Кременчуцький НПЗ, його випуск упродовж звітного періоду
оцінюється приблизно в 330,0 тис. т. За даними ExPro, протягом 2020 року відбувалися експортні відвантаження продукції,
зокрема до Молдови. Частка закордонних продажів досягла
0,2% від загальних обсягів ринку – майже 2,0 тис. т.
Відповідно до статистики ExPro, у 2020 році імпорт бітуму
до України сягнув рекордних 861 тис. т (зріс на 94,6% у порівнянні з попереднім роком). При цьому, 584,7 тис. т продукту
(практично 68% загального імпорту) надійшло із
Республіки Білорусь, ще 15,4% сукупного імпорту (або
132,9 тис. т) було завезено з Польщі. У 2020 році об’єм поставок морем становив 14,9% усього імпорту або 128,0 тис.
т. Зокрема, таким чином поставлялася переважна більшість
бітуму з Греції (35,6 тис. т), Азербайджану (усього 32 тис. т),
Туреччини (31,1 тис. т), Італії (19 тис. т) та інших країн-контрагентів.
Транзит та транспортування нафти
Транспортування нафти магістральними нафтопроводами
України здійснює виключно Укртранснафта, що входить до
складу підприємств Групи Нафтогаз.
За 2020 рік обсяг транспортування сировини зріс на 1,5% у
порівнянні із попереднім роком, склавши 15,7 млн т.
2,6 млн т нафти надійшло на українські нафтопереробні заводи (на 8,6% вище за показник попереднього періоду), з них
2,18 млн т (або 84%) було доставлено на Кременчуцький НПЗ.
У той же час, обсяг транзиту скоротився до 13,07 млн- на
54,5 тис. т (або 0,4%) менше у порівнянні з 2019 роком.
7 червня 2020 року Укртранснафта вперше транспортувала «легку техаську» нафту - West Texas Intermediate (WTI).
Замовником даної операції виступав Кременчуцький НПЗ.
В цілому, компанія має досвід транспортування п'яти сортів
імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara та WTI.
Також, у листопаді 2020 року Укртранснафта експортувала
79,9 тис. т нафти до Республіки Білорусь в рамках договору
купівлі-продажу, укладеного з BNK (UK) Limited.
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Послуги з організації транзиту природного газу

чистий дохід від організації послуг з
транзиту російського газу в 2020 році

55,8

млрд куб. м.

транзит російського газу в 2020 році

НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ЯК НАДІЙНИЙ
ПАРТНЕР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
У 2020 році компанія уклала стандартний договір, згідно з яким транспортування природного газу проводиться ТОВ «Оператор ГТС України», яке за європейськиим
стандартом, повністю незалежне від вертикально-інтегрованих підприємств, та

1

2
Обсяг потужностей та транспортування природного газу,
передбачених новою Угодою про організацію транзиту
з ПАТ «Газпром» у 2020-2024 рр., млрд куб. м
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Так, НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператора ГТС України» та ПАТ «Газпром»
підписали пакет угод, необхідних для продовження транспортування природного
газу ПАТ «Газпром» через територію України до 2024 року включно. До пакета угод
увійшли три основних документи:
1. Міжоператорська угода, підписана ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» (як оператором системи ГТС РФ), яка визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement);
2. Угода про надання послуги з організації транспортування природного газу через
територію України між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром», у якій зафіксовані умови та річні обсяги замовлення потужностей ГТС України на найближчі
п’ять років (2020-2024);
3. Угода про врегулювання існуючих газових спорів та основні умови подальших
відносин в рамках організації транзиту природного газу між НАК «Нафтогаз
України» та ПАТ «Газпром». Згідно з цією угодою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року та фіксують взаємні дії і зобов’язання
щодо подальшої роботи.
Такий результат був досягнутий завдяки 5-річній роботі команди НАК «Нафтогаз
України» над такими проектами:
— успішні арбітражні справи проти ПАТ «Газпром»
— заходи зі стягнення з ПАТ «Газпром» коштів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу,
— запровадження владою США обов’язкових санкцій, які призупинили будівництво газопроводу «Північний потік-2» та введення його в експлуатацію у раніше
заплановані терміни;
— cупроводження з боку Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного співтовариства реформи законодавства щодо газового ринку України, що забезпечило вчасне завершення анбандлінгу та сертифікацію незалежного Оператора ГТС
України. Підтримка європейськими інституціями позиції України у переговорах
з російською стороною під час розв’язання питань за результатами арбітражних
рішень Торговельної палати м. Стокгольм та подальших принципів, термінів та
обсягів замовлення потужностей ГТС України.

Джерело: Група Нафтогаз
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ СЕГМЕНТУ «ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНЗИТУ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ» В 2020 РОЦІ:
— У зв’язку із успішним завершенням процесу відокремлення (анбандлінгу)
та сертифікацією ТОВ «Оператор ГТС України» як оператор газотранспортної
системи, укладанням між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» «Угоди
про врегулювання існуючих газових спорів та «Угоди про надання послуги з
організації транспортування природного газу через територію України» від
30.12.2019 року, були узгоджені умови використання ГТС України у 2020-2024
роках для транспортування природного газу в європейські країни. 1
На виконання цих домовленостей компанія почала надавати послуги з організації транзиту, прийнявши на себе ризики зміни законодавчих актів України та
правил регулювання газового ринку.
— Відповідно до укладених угод у грудні 2019 року НАК «Нафтогаз України» отримала від ПАТ «Газпром» компенсацію за арбітражним рішенням у транзитній справі 2018 року в сумі 2,92 млрд дол. США.
— Нова Угода з організації транзиту передбачає застосування умови «ship-orpay» (качай або плати), що гарантує попередню оплату замовлених потужностей, незалежно від фактичних обсягів транспортування, та можливість
бронювання за окрему плату додаткових потужностей протягом року. Нові
умови прийшли на зміну транзитного контракту, що діяв у 2009-2019 роках
та передбачав оплату виключно фактичних обсягів природного газу, протранспортованих через газотранспортну систему. Однак порівняння умов
транзитного контракту, що завершився 1 січня 2020 року, з новою Угодою з
організації транзиту на період 2020-2024 років є нелогічним, оскільки вони
базуються на різних принципах.
— Обсяг транспортування російського природного газу українською ГТС до
Європи у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. У 2019 році цей показник склав
89,6 млрд куб. м.
— Чистий дохід сегменту «Послуги з організації транзиту природного газу» у
2020 році склав 46,7 млрд грн, результат сегменту склав 1,7 млрд грн. Ураховуючи підписання пакета нових угод щодо організації транзиту, показники
2020 року не можуть бути порівняні з 2019 роком.
У зв’язку із завершенням дії транзитного контракту з ПАТ «Газпром», який діяв
протягом 2009-2019 років, між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» у останні дні грудня 2019 року було укладено низку угод. Це відбувалось у зв’язку з домовленостями між представниками України, Європейського Союзу та Російської
Федерації та для врегулювання зобов’язань, визначених рішенням Арбітражного
інституту Торговельної палати м. Стокгольм у спорах між НАК «Нафтогаз України»
та ПАТ «Газпром».
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Обсяг транспортування російського природного газу через ГТС України до Європи в 2020 році, млрд. куб. м
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2,5

Січ

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

РЕГУЛЯТОРНІ ЗМІНИ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ
Під час виконання вищевказаних робіт було визначено низку проблемних
питань стосовно процедур, передбачених Кодексом ГТС України та нормативними
актами, що визначають правила роботи на газовому ринку України. Так, у 2020 році
за зверненням НАК «Нафтогаз України» та інших учасників ринку газу вносились
зміни до окремих рішень НКРЕКП в частині скасування сезонних коефіцієнтів при
замовленні потужностей, що поліпшило роботу ринку. Крім того, були визначені
прогалини в правилах проведення аукціонів на розподіл потужностей і роботи з
Оператором ГТС України, які потребують вирішення у найближчому майбутньому за
ініціативи компанії.
У 2021 році НАК «Нафтогаз України» буде продовжувати виконання робіт та
зобов’язань, визначених угодою з ПАТ «Газпром» та виходячи з планового замовлення потужностей ГТС України в обсязі 40,0 млрд куб. м на рік. Плановий дохід від
виконання контракту у 2021 році складає близько 1,27 млрд дол. США. Передбачається, що з загальної суми компанія заплатить Оператору ГТС України близько 97%
отриманої виручки. При цьому ПАТ «Газпром» має право замовляти додаткові річні,
квартальні, місячні потужності та потужності на добу вперед, оплати за які також
збільшать доходи компанії та Оператора ГТС України.
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у листопаді обсягом понад 10 млн куб. м газу на добу; у грудні обсягом понад
11 млн куб. м на добу; та на січень 2021 року рекордні 41,2 млн куб. м на добу. 3
Компанія в повному обсязі здійснила розрахунки з Оператором ГТС України та
уклала відповідні додатки до договору з ним для забезпечення організації роботи
у 2021 році. Таким чином, у 2020 році НАК «Нафтогаз України» виконала усі умови
відповідно до укладеного наприкінці грудня 2019 року пакета угод, та забезпечила надійну організацію транспортування природного газу територією України в
2020 році, яке здійснювалося безпосередньо ТОВ «Оператор ГТС України».
Крім того, на виконання положень угоди з ПАТ «Газпром» було організовано
цілодобову диспетчеризацію замовлень на транскордонних точках входу та точках
виходу з використанням інформаційної платформи Оператора ГТС України для
подання номінацій. Було також опановано процес участі компанії в аукціонах з розподілу річної, квартальної, місячної потужності та потужності на добу наперед, які
було введено в дію виходячи із умов Кодексу ГТС та рішень НКРЕКП, що ухвалювалися з середини 2020 року.

забезпечує надійну роботу ГТС України для українських споживачів, надає послуги
іноземним постачальникам та замовникам, а також здійснює транспортування
російського газу через ГТС України до Європи. Компанія також замовила відповідні
потужності точок входу та точок виходу ГТС України для забезпечення оформлення
приймання, транспортування та передачі природного газу європейським споживачам. Відповідно до нової Угоди від 30.12.2019 року, обсяг річного замовлення
потужностей для транспортування з боку ПАТ «Газпром» становив 65 млрд куб. м
(178,1 млн куб. м на добу) в 2020 році та 40,0 млрд куб. м. (109,6 млн куб. м на
добу) кожного року у період з 2021 до 2024 року.
У 2020 році фактичні обсяги транспортування природного газу ПАТ «Газпром»
територією України до Європи становили 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше, ніж
у 2019 році та на 14% менше, ніж передбачено річним замовленням на 2020 рік за
новою Угодою з організації транзиту. 2 Основними причинами зниження обсягів
транспортування до Європи стали введення в дію РФ нових газопроводів в обхід
України, зменшення попиту на природний газ з РФ в Європейському Союз і значні
запаси газу в європейських ПСГ в 2020 році.
Оскільки умовами Угоди про транзит передбачено попередню оплату замовлених потужностей в обсязі 65 млрд куб. м незалежно від фактичних обсягів транспортування (умови «ship or pay»), компанія у 2020 році отримала від Газпрому за надані
послуги біля 2,07 млрд. дол. США (без врахування вартості додаткових потужностей
та авансу за січень 2021 року). Чистий дохід сегменту «Послуги з організації транзиту природного газу» у 2020 році склав 46,7 млрд грн, результат сегменту склав
1,7 млрд грн.
Враховуючи зацікавленість ПАТ «Газпром» в поставках додаткових обсягів газу
європейським споживачам у 4 кварталі 2020 року та за окремими його замовленнями, НАК «Нафтогаз України» також брала участь в аукціонах з розподілу місячних
потужностей на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща).
За підсумками торгів компанія забезпечила бронювання додаткових потужностей для транспортування газу: у жовтні обсягом понад 4 млн куб. м на добу;
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НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО –
ГАЗОПРОВІД «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2»
Хоча угода з ПАТ «Газпром» буде дійсна ще чотири роки, для її виконання існують зовнішні та внутрішні ризики політичного й економічного характеру. Важливим
є недопущення подальшого зменшення ролі України як транзитної держави, зокрема шляхом посилення санкцій щодо РФ через агресію на сході України та анексію
Кримського півострова; а також блокування завершення будівництва та введення в
експлуатацію газопроводу «Північний потік-2».
У грудні 2020 року Палата представників Конгресу та Сенат США більшістю
голосів підтримали законопроект про оборонний бюджет США на 2021 рік.
Документ передбачає введення нових санкцій, пов’язаних з газопроводом
«Північний потік-2». Так, штрафні заходи застосуватимуться до компаній, які
сприяють продажу, оренді або наданню суден-трубоукладачів для будівництва
газопроводів, а також до компаній, які надають страхове покриття суден, що
беруть участь в будівництві.
Крім того, 21 січня 2021 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в
якій Європейський Союз закликав критично переглянути співробітництво з Росією
на різних платформах зовнішньої політики та зупинити останні етапи будівництва
газопроводу «Північний потік-2».
Компанія підтримує рішення Сполучених Штатів та Європейського парламенту,
спрямовані на посилення конкуренції на енергетичних ринках та протидію завершенню Північного потоку-2. Спільні зусилля – основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти.
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У 2020 році компанія повністю виконала свої зобов’язання як перед ПАТ «Газпром», так і перед ТОВ «Оператор
газотранспортної системи України»
відповідно до укладеного наприкінці
грудня 2019 року пакета угод
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Ключові регуляторні зміни у 2020 році
Загалом, зміни в законодавстві у 2020 році мали позитивний вплив на діяльність Групи Нафтогаз. Перш за все, з
1 серпня 2020 року був відкритий ринок природного газу
для населення, та, відповідно, припинена дія покладених спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України» в
сегменті постачання газу для побутових споживачів. Згідно
з ухваленими Законами України № 1006-IX та № 1005-IX від
17.11.2020 та постановами Кабінету Міністрів України №
1194 та № 1195 від 03.12.2020, Група Нафтогаз отримала
компенсацію за імпортований газ, поставлений в рамках
ПСО, а ПАТ «Укрнафта» у повному обсязі погасило подат-

ковий борг перед державою. У сфері надрокористування
важливою подією для Групи Нафтогаз стало отримання від
уряду права на розвідку та видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці та на континентальному шельфі і у виключній
(морській) економічній зоні України. Крім того, у жовтні 2020
року Кабінет Міністрів України затвердив політику власності
НАК «Нафтогаз України», а також оновлений статут компанії
в редакції, що наближає документ до відповідності Керівним принципам Організації економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР) щодо корпоративного врядування на
підприємствах державної форми власності.

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
З 01.01.2020 року відповідно до постанови № 17 від 24.01.2020 року Кабінет
Міністрів України лібералізував оптові ціни на природний газ, що постачається для
потреб побутових споживачів та ТКЕ, прирівнявши рівень ціни до рівня імпортного паритету. Це було передбачено зобов’язанням перед МВФ щодо поетапного
переходу до ринку природного газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за
побутових споживачів між постачальниками газу.

ВПЛИВ ЗМІН
Позитивна подія

10.06.2020 року НКРЕКП змінила умови укладення договору постачання природного газу між побутовим споживачем і новим постачальником та, як наслідок,
спростила процедуру зміни постачальника природного газу (постанова № 1080).

Позитивна подія
Спрощення процесу зміни постачальника природного газу для побутового
споживача сприяло розвитку конкуренції та стало необхідною передумовою для відкриття роздрібного ринку
природного газу.

Починаючи з 01.08.2020 року припинена дія покладання спеціальних обов’язків
на НАК «Нафтогаз України» в частині продажу природного газу постачальникам для
потреб побутових споживачів, релігійних організацій та ДП «Міжнародний дитячий
центр «Артек», а також постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек», постачання яким
у відповідному періоді (місяці постачання) не здійснює інший постачальник, на
умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО, затвердженим постановою Кабінету Міністрів № 867 від 19.10.2018 року.
Водночас, дію ПСО в частині постачання природного газу для теплопостачальних
компаній продовжено до 01.05.2021 року.
Початково передбачалось, що ринок природного газу в сегменті постачання газу
для побутових споживачів буде лібералізовано з 01.05.2020 року згідно з міжнародними зобов’язаннями України перед МВФ. Проте, уряд двічі відтерміновував
цю дату – спершу до 01.07.2020 (постанова від 24.04.2020 № 303), а потім ще на
місяць, до 01.08.2020 (постанова від 01.07.2020 № 542).

Позитивна подія
Припинення дії ПСО є необхідною передумовою для створення конкурентного ринку роздрібного природного
газу, що передбачено міжнародними
зобов’язаннями України.
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22.07.2020 року Кабінет Міністрів України визначив ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» строком на три роки як
переможця конкурсу з метою забезпечення надійного постачання природного газу
споживачам.
Також, 23.09.2020 року НКРЕКП оптимізувала процедуру укладання договору
постачання природного газу між споживачами та постачальником «останньої надії»,
а також удосконалила взаємовідносини між ними (постанова № 1752). Крім того,
були запроваджені спрощені механізми внесення споживачів у реєстр постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі оператора ГТС.

Позитивна подія

Верховна Рада ухвалила Закон України № 553-IX від 13.04.2020 року, згідно з
яким на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, підприємства централізованого водопостачання та
водовідведення незалежно від форми власності, а також виробники теплової енергії незалежно від форми власності були звільнені від нарахування пені та штрафних
санкцій постачальниками електричної енергії та природного газу.

Негативна подія
Заборона мала демотивуючий характер та негативний вплив на контрагентів компанії щодо розрахунків за
природний газ.

17.11.2020 року Верховна Рада ухвалила Закони України № 1006-IX та № 1005-IX,
згідно з якими було впроваджено механізм компенсації НАК «Нафтогаз України»
витрат на виконання ПСО, що, у свою чергу, уможливило сплату податкової заборгованості ПАТ «Укрнафта». Такі законодавчі зміни, разом з відповідними рішеннями
Кабінету Міністрів України, дозволили здійснити погашення податкового боргу ПАТ
«Укрнафта» на суму понад 29 млрд грн та забезпечили виплату компенсації НАК
«Нафтогаз України» у розмірі 32,2 млрд грн.
Також, 03.12.2020 року уряд затвердив Порядок визначення компенсації, що
надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні
обов’язки (постанова № 1194) та Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для реалізації заходів, визначених пунктами 31 – 33 статті 14
Закону України № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (постанова
№ 1195), необхідних для реалізації Закону № 1006-IX.

Позитивна подія
У першу чергу, було врегульоване
питання бюджетної заборгованості
минулих періодів ПАТ «Укрнафта» з
урахуванням штрафних і фінансових
санкцій, стягнення яких за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для
держави результатом.
Крім того, реалізація положення
статті 11 Закону України «Про ринок
природного газу» щодо компенсації,
що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються
спеціальні обов’язки, стала важливим
прецедентом виконання державою
своїх зобов’язань.

19.02.2020 року Кабінет Міністрів України затвердив у новій редакції Порядок
надання спеціальних дозволів на користування надрами. Ключовим моментом
стало виключення необхідності погодження з обласними радами процедури надання надр у користування для видобування корисних копалин загальнодержавного
значення (постанова № 124).

Позитивна подія
Зміни сприяли зменшенню адміністративного навантаження та політичного впливу на інвесторів, мінімізації
корупційних ризиків та стимулюванню розвитку розробки надр.
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Важливою подією для Групи Нафтогаз стало надання права на розвідку та
видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці та на континентальному шельфі і у
виключній (морській) економічній зоні України.
25.11.2020 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (постанова № 1172), якими передбачено надання НАК «Нафтогаз України» та/або її дочірнім підприємствам дозволу
на користування надрами на континентальному шельфі та виключної (морської)
економічної зони України строком на 30 років без проведення аукціону.
16.12.2020 року уряд прийняв рішення про придбання НАК «Нафтогаз України»
часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», що належать ПрАТ «НАК «Надра
України» (99 %) і його дочірньому підприємству «Український геологічний науково-виробничий центр» (1 %) (розпорядження № 1574-р). Внаслідок придбання
НАК «Нафтогаз України» отримав право на розвідку та видобування вуглеводнів на
Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській областях.
Також, 28.12.2020 року уряд схвалив проекти угод з АТ «Укргазвидобування» про
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянок Бузівська, Іванівська,
Берестянська та Балаклійська (розпорядження № 1647-р, № 1648-р, № 1654-р,
№ 1655-р). Відповідні угоди були підписані 31.12.2020 року.

Позитивна подія
Освоєння нових нафтогазоносних
площ сприятиме розвитку мінерально-сировинної бази та збільшенню
видобування вуглеводнів в Україні.

21.10.2020 року Кабінет Міністрів України затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України» (постанова № 982), а 26.10.2020 року – затвердив оновлений статут
Компанії в редакції, що наближає документ до відповідності Керівним принципам
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо корпоративного
врядування на підприємствах державної форми власності (постанова № 997).
Також, 20.03.2020 року Кабінет Міністрів України своїм рішенням погодився з
пропозицією наглядової ради НАК «Нафтогаз України» щодо продовження строку
повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва А. В. з 23.03.2020
по 22.03.2024 (розпорядження № 327-р), а 14.12.2020 року уряд ухвалив рішення обрати членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Лескуа Бруно Жана
Гастона та Споттісвуд Клер Мері Джоан як незалежних членів на строк шість місяців
та продовжити строк дії цивільно-правових договорів, укладених з ними, шляхом
укладення додаткових угод (розпорядження № 1562-р).

Позитивна подія
Продовження реформи корпоративного управління та збереження незалежності наглядової ради компанії є
запорукою ефективного управління та
сприяє розвитку Групи Нафтогаз.

13.04.2020 року Верховна Рада встановила обмеження розміру заробітної плати
для керівників та членів наглядових рад компаній державного сектору економіки в
розмірі 10 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня 2020 року (Закон України
№ 553-IX від 13.04.2020). На виконання вимог Закону № 553-IX, 29.04.2020 року
Кабінет Міністрів України встановив ліміт місячного розміру заробітної плати на
період карантину у сумі 47 230 грн для керівників та членів наглядових рад суб’єктів
господарювання державного сектору економіки. Такі обмеження діяли до вересня
2020 року включно та були зняті постановою Кабінету Міністрів України № 996 від
26.10.2020 року.

Негативна подія
Зазначене регулювання не мало очікуваного позитивного впливу на економіку країни та поставило під сумнів
досягнення реформи корпоративного
управління на підприємствах державного сектору економіки, зокрема в
частині незалежності наглядових рад.

27.05.2020 року Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру забезпечення
митних платежів при переміщенні через митний кордон України природного газу
трубопровідним транспортом, зокрема для зберігання у митному режимі «Митний
склад» (постанова № 415).

Позитивна подія
Такі зміни спростили для компаній-нерезидентів користування послугою «митного складу» та підвищили
привабливість українських підземних
сховищ газу.
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09.07.2020 року НКРЕКП видав дочірньому підприємству «Нафтогаз-Енергосервіс» НАК «Нафтогаз України» ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах наземної фотоелектричної станції
«Андріївка» (999,74 кВт) (постанова № 1268). Регулятор установив для підприємства
«зелений» тариф на вироблену електричну енергію до 01.01.2030 року, а також
надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання
українського виробництва.

Позитивна подія

21.07.2020 року Верховна Рада України прийняла Закон № 810-IX, яким було
реструктуризовано «зелені тарифи» відповідно до підписаного 10.06.2020 року
Меморандуму про взаєморозуміння між органами державної влади України та
виробниками з ВДЕ або асоціаціями, що представляють їх інтереси.

Позитивна подія
Ухвалені зміни сприяли визначеності
законодавства щодо майбутнього
«зелених тарифів».
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Звернення головного
виконавчого директора
НАШІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ
Зростання нашого бізнесу залежить від трьох стратегічних
напрямів: видобування природного газу, енергетичні послуги
та відновлювані джерела енергії. Найважливішим для нас на
найближчу перспективу є газовий бізнес, включаючи видобування, торгівлю та зберігання. Ми маємо намір спрямувати
більшість наших інвестицій, 25 мільярдів доларів США, на
досягнення мети-- істотного збільшення видобутку природного газу. Дуже важливо, щоб ми залучали партнерів до цього
процесу.
Ми впевнені в своїй позиції як енергетичного лідера України та «партнера, якого обирають». І прагнемо брати участь у
вирішенні проблем кліматичних змін. Перш за все, ми поставили завдання зменшити власні вуглецеві викиди до нуля до
2040 року, що на 10 років раніше, ніж вимагають норми ЄС.
По-друге, ми запровадимо надання нових послуг для наших
споживачів, а саме електроенергію, енергетичні послуги та
енергоефективність. Крім того, ми прагнемо перетворити наш
бізнес на низьковуглецевий та економічно успішний шляхом
розробки нових видів палива, таких як водень, біопаливо та
інші відновлювані джерела енергії, а також прийняття заходів
щодо зменшення СО2, зокрема уловлювання та зберігання
(capture and storage).
Видобуток нафти не є основним нашим бізнес-пріоритетом. Ми розраховуємо відокремити діяльність з видобутку нафти, яку здійснює ПАТ «Укрнафта», і зосередитись на логістиці,
збуті та торговій діяльності в середньостроковій перспективі.
Згодом ми відійдемо від нафтовидобувного бізнесу.
Загальний стратегічний підхід до зміни нашої операційної
моделі полягає в нашій адаптивності до нових реалій. Ми маємо стати ближчими до наших клієнтів. Ми можемо досягнути
цього, запроваджуючи цифрові технології та орієнтуючись на
знання. Розвиваючи глибше розуміння потреб споживачів, ми
починаємо перехід від капіталоємної компанії, до компанії,
що фокусується на споживачах та знаннях. Нам треба буде
стати гнучкими у своїй роботі.
Я дуже пишаюся Нафтогазом та його роллю в українській
економіці і суспільстві. Я пишаюся нашими людьми, які щодня
працюють над вдосконаленням нашого бізнесу та виконують
нашу спільну місію. Ми керуємось сильною місією, і разом
щодня демонструємо наше значення для країни та здатність
приносити значні результати. Сподіваюся, українці, як і я,
пишатимуться Нафтогазом.

ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ
Енергетична безпека України та залежність від імпорту
безпосередньо пов’язані з видобутком природного газу. Я
вважаю, що останні десять, а то й двадцять років є втраченими десятиліттями. Нарешті все почало змінюватись. Нинішній
уряд затвердив важливий набір нових ліцензій для Нафтогазу та дав потужний мандат на збільшення видобутку газу.
Протягом наступних п’яти-десяти років ми сповнені рішучості

досягти самодостатності України щодо природного газу та
незалежності від імпорту.
На шляху до цієї мети ми розраховуємо залучити до України іноземних партнерів, їх капітал та досвід. Ми надаватимемо пріоритет прибережним родовищам, Чорному морю,
Юзівській площі, потенційним глибоким родовищам, окремим
угодам про розподіл продукції, а також партнерам для існуючих родовищ.
Юзівська площа та морські родовища є важливими новими
проектами на порядку денному Нафтогазу. Ми дуже раді можливостям, які відкривають ці проекти. Сейсмічні дослідження
та розвідувальні буріння допоможуть нам краще зрозуміти
ресурсний потенціал України. Геологи в усьому світі очікують
значного зростання видобутку газу в Україні, а також того, що
Україна вийде на друге місце у Європі за запасами природного
газу. Нафтогаз намагатиметься знайти та ідентифікувати ці запаси. У галузі нових та нетрадиційних ресурсів Нафтогаз також
досліджуватиме ринок біопалива. Ми розглядаємо біопаливо
як важливий природний ресурс України.

ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТАМИ
Впровадження нових продуктів підтримується нашим
роздрібним бізнесом, через який ми хочемо надати своїм клієнтам новий досвід. Після скасування спеціальних зобов’язань
сьогодні споживачі можуть вільно обирати постачальників
енергії та послуг. Ми прагнемо стати їхнім «обраним енергетичним партнером», надаючи найбільш економічно вигідну
пропозицію. Нам важливо враховувати енергетичні потреби
наших споживачів. На основі спостережень ми хочемо розширити асортимент пропозицій, включивши такі послуги як
постачання електроенергії, встановлення сонячних панелей,
покращення енергоефективності в системах центрального
опалення тощо.
Орієнтація на клієнта надзвичайно важлива у довгостроковій перспективі. Ми хочемо запропонувати позитивний досвід
та підтримувати зв’язок з 3-4 мільйонами домогосподарств
в Україні, які вільно обирають Нафтогаз своїм енергетичним
партнером.
Ринок енергетичних послуг є новим як для Нафтогазу, так і
для України. Ми будемо впроваджувати інновації для побудови бізнесу, орієнтованого на зменшення споживання енергії
та більшу енергоефективність, що є вирішальним в спільних
зусиллях з мінімізації залежності країни від імпорту.

ФІНАНСУВАННЯ
Спочатку ми будемо використовувати свої внутрішні
кошти. По мірі зростання ми будемо шукати доступ до нових
фондів. Ми, безумовно, будемо раді залучити субсидії та позики від міжнародних партнерів, таких як ЄС чи ЄБРР.
У середньостроковій перспективі у нас немає достатньо
коштів для розвитку виробництва. Нам доведеться звернутися

до фінансових ринків для забезпечення інвестицій. Ми також
будемо сприяти партнерству для залучення капіталу.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ
Протягом нашої ділової діяльності ми тісно взаємодіємо
з регіонами та громадами. Звертаючись до фермерів, ми
прагнемо надати конкурентну компенсацію за можливість
користуватись землею. Наша діяльність створює додаткові
робочі місця для місцевих жителів, збільшуючи доходи та безпеку. Незалежне дослідження підтверджує, що нафтогазовий
сектор в цілому та Нафтогаз зокрема можуть стати каталізатором економічного зростання та зростання кількості робочих
місць у країні. Можна спостерігати дуже конкретні матеріальні
результати нашої діяльності, такі як будівництво нових доріг,
а також розширення соціальної інфраструктури за рахунок
нових шкіл, лікарень та спортивних споруд.
У всьому, що ми робимо, ми прагнемо бути взірцевим корпоративним громадянином та добрим сусідом для громад. Ці
амбіції зумовлені нашими головними цінностями: сміливість,
відкритість, справедливість та сумлінність. Це спонукає нас
розвиватися та надихає на інновації. Наш основний принцип
-- виконувати обіцяне, саме тому ми є надійним енергетичним
партнером.

ВИКЛИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ
Ми усвідомлюємо, що головна перешкода на шляху реалізації нашої стратегії зростання пов’язана з відповідністю наших амбіцій нашим фінансовим можливостям. Ми можемо не
отримати доступ до достатнього фінансування на ринку капіталу. Або акціонери можуть вимагати дивідендів, залишаючи
наші інвестиційні плани без необхідного фінансування. Також
присутні геополітичні ризики, які ми всі розуміємо. Наша
здатність залучати значні інвестиції та позичати гроші значною
мірою залежить від того, як міжнародні фінансові установи
оцінюють прогрес України та її участь у міжнародному ринку.
Близько половини наших інвестиційних амбіцій мають
бути реалізовані за рахунок запозичень на ринку та через
партнерські відносини. Наша стратегія не позбавлена ризиків.
Постійна підтримка уряду та співпраця України з МВФ збільшують інвестиційний авторитет України та Нафтогазу. Ефективне
корпоративне управління є основним активом для нашого
бізнесу. Ми розраховуємо на те, що уряд створить сприятливе
національне середовище для запозичень та встановить міцні
фінансові структури.
Ми маємо великі сподівання. На енергетичному ринку
Україна демонструє, що рухається вперед. Уряд постійно працює над вдосконаленням нашої правової та судової системи.
Верховенство права є наріжним каменем усіх довгострокових
міжнародних інвестицій. Ми розглядаємо це як важливу
умову для залучення фінансування та побудови партнерських
відносин.

«Протягом наступних п’яти-десяти років ми
сповнені рішучості досягти самодостатності
України щодо природного газу та незалежності
від імпорту»

Отто Ватерландер

Головний виконавчий директор –
виконавчий директор з трансформації Групи Нафтогаз
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Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Корпоративна стратегія
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗРОСТАННЯ:

20-25 млрд дол. США
інвестицій у розвідку та
видобуток вуглеводнів

ПІДГОТОВКА ДО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ПЕРЕХОДУ:

Вуглецева нейтральність до 2040 року

ФОКУС НА
СТВОРЕННІ
ЦІННОСТІ:

Цільова цінність Групи
Нафтогаз - 12-17 млрд
дол. США

ВПЛИВ СТРАТЕГІЇ
У 10-РІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
РОБОЧІ МІСЦЯ:

273 тис створених
робочих місць

ВВП: зростання ВВП

на 441 млрд грн

НАЦІОНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЦТВО:

зростання національного
виробництва на 791
млрд грн

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ:

241 млрд грн

Джерело: Дослідження з оцінки ефектів проектів
видобутку природного газу, спрямованих на
імпортозаміщення, на економіку України

НОВА КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ГРУПИ НАФТОГАЗ ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕТВОРЕННЯ
НАФТОГАЗУ НА ПАРТНЕРА, ЯКОГО ОБИРАЮТЬ, ТА ДОСЯГНЕННЯ ЙОГО МІСІЇ
РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ
— 2
 1 січня 2021 року Наглядова рада НАК «Нафтогаз Україна» затвердила корпоративну стратегію Групи Нафтогаз (далі- Стратегія), яка ґрунтується на політиці власності та очікуваннях держави щодо компанії. Стратегія відображає бачення і амбіції Нафтогазу стати партнером, якого обирають, для ключових зацікавлених сторін
та розкрити потенціал українських енергетичних ринків.
— Н
 афтогаз обирає три конкретні бізнес-платформи – «Газовий бізнес», «Постачання
кінцевим споживачам» та «Низьковуглецеві бізнеси» – які він планує розвивати у
сталий спосіб та використовувати синергії між ними. Зосередженість на розвитку
трьох бізнес-платформ відображає стратегічну зміну курсу Нафтогазу від фокусування на товарах і обсягах до фокусування на клієнтах та наданні послуг.
— С
 тратегія передбачає трансформацію Нафтогазу і його готовність до публічного розміщення акцій (IPO) до 2025 року, при цьому ключовими каталізаторами
є зниження ризиків для основних можливостей зростання у сегменті видобутку вуглеводнів, успішне створення платформи постачання кінцевим споживачам та встановлення присутності у низьковуглецевих бізнесах. Успішний результат цих стратегічних зусиль призведе до подвоєння вартості Групи Нафтогаз до
12-17 млрд. доларів США
— П
 ідготовка до енергетичного переходу є одним із ключових напрямків Стратегії,
яка встановлює мету досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 р. та виходу
в нові енергетичні бізнеси (наприклад, виробництво водню, біопалива, а також
уловлювання, використання та зберігання вуглецю).
— Г рупа Нафтогаз планує амбітну інвестиційну програму, причому інвестиції лише 
в розвідку та видобуток вуглеводнів (її основна складова) становитимуть 
20-25 млрд  дол. США протягом наступних 10 років.
— Успішно впроваджуючи Стратегію, Нафтогаз стане каталізатором економічного зро-
стання та добробуту України. Реалізація його планів у сегменті розвідки та видобування створить 273 тис. нових робочих місць і призведе до зростання ВВП на 
441 млрд грн та національного виробництва на 791 млрд грн протягом 2020-30 рр.
Стратегія відображає мету та цілі державного володіння, що встановлені у Політиці власності НАК «Нафтогаз України» (далі – Політика власності), яка була прийнята
21 жовтня 2020 року та передбачає державне володіння Компанією для забезпечення:
— б
 езпеки постачання газу;
— д
 осягнення енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;
— у спішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;
— е фективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;
— в идобування нафти і природного газу;
— т ранспортування нафти та нафтопродуктів.

— Н
 ові зелені енергетичні продукти та технології (наприклад, виробництво водню,
уловлювання, використання та зберігання вуглецю, виробництво біопалива 2-го
покоління тощо) стають економічно життєздатними та починають розвиватись завдяки регулюванню та державній підтримці;
— Розробка та впровадження порядку денного щодо забезпечення сталого розвитку / ESG, що стало загальновизнаною відзнакою майбутньої конкурентоспроможності компанії та потенціалу створення цінності.
Нафтогаз має сильні передумови для розвитку у невизначеному майбутньому та
впровадження змін у ході прийняття рішень. Наші цінності – сміливість, відкритість,
справедливість та сумлінність – направляють нас і допомагають нам бачити та використовувати нові можливості, приймати розраховані ризики, залишаючись відкритими та справедливими як всередині нашої організації, так і поза нею.

ТРИ БІЗНЕС-ПЛАТФОРМИ
Нафтогаз обирає три конкретні бізнес-платформи для забезпечення зростання у
сталий спосіб та використання синергії між ними. 1
— Нафтогаз розвиватиме свою платформу «Газовий бізнес», яка сьогодні є основним
джерелом прибутку та грошових коштів для Групи Нафтогаз і складається з розвідки, видобутку, зберігання, трейдингу та оптової торгівлі. Стратегія розвитку цієї
платформи включає (1) проведення пошуково-розвідувальних робіт та розробку
нових можливостей зростання в сегменті розвідки та видобування, (2) підвищення
ефективності витрат та використання капіталу та (3) розбудову трейдингових можливостей.
— Нафтогаз побудує свою платформу «Постачання кінцевим споживачам», реалізуючи можливість, яку він отримав після скасування режиму ПСО для постачання
роздрібним споживачам у серпні 2020 року. Спираючись на перші успіхи у нарощуванні клієнтської бази, збільшенні присутності та масштабуванні платформи в
2020 році, Нафтогаз планує (1) створити низьковитратну модель бізнесу постачання роздрібним споживачам, (2) залучити 2-4 мільйони клієнтів та (3) розглянути
можливість виходу у сегмент постачання тепла.
— Нафтогаз створить платформу «Низьковуглецеві бізнеси» для (1) досягнення амбіції
вуглецевої нейтральності до 2040 року та (2) розвитку портфелю нових енергетичних
бізнесів (включаючи виробництво водню, біопалива та уловлювання, використання та
зберігання вуглецю).

Зосередження уваги на стратегічних бізнесах вимагатиме від Нафтогазу раціоналізації розподілу ресурсів
для нестратегічних / неосновних видів
діяльності та – разом із акціонером –
працювати над усуненням обмежень
щодо відокремлення або ліквідації неосновних бізнесів.

ПЛАТФОРМА «ГАЗОВИЙ БІЗНЕС»
Платформа «Газовий бізнес» Нафтогазу сьогодні в основному зосереджена навколо діяльності з розвідки
та видобування вуглеводнів, яка приносить більшу частину цінності Групі, у той час як операції з трейдингу,
оптової торгівлі та зберігання відіграють переважно підтримуючу роль у
забезпеченні чи захисті цінності.
Стратегія в сфері газового бізнесу 
зосереджена на розкритті потенціалу нових можливостей зростання
у сегменті розвідки та видобування
вуглеводнів, нарощуванні потенціалу трейдингу та вирішенні проблем у
сфері продажу та постачання природного газу.

РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
ВУГЛЕВОДНІВ
Розкриття національного ресурсного
потенціалу шляхом залучення партнерів, набуття знань, та підвищення
ефективності.

1
Три стратегічні-бізнес платформи Групи Нафтогаз

ГАЗОВИЙ БІЗНЕС
Провести геологічну
розвідку та збільшити
видобуток

Нафтогаз також з готовністю бере за мету підготовку та успішне проведення IPO
Групи Нафтогаз, про що зазначено в Політиці власності.

Наростити
компетенції
трейдингу (ЄС)

Стратегія також бере до уваги актуальні світові тренди енергетичної індустрії та прогнози щодо природного газу, відновлювальних джерел енергії та інших сегментів:
— П
 риродний газ зберігатиме позиції у світовій структурі попиту за джерелами енергії протягом наступних 20 років;
— Ц
 іни на природний газ та нафту характеризуються високою волатильністю та невизначеністю прогнозів;
— З нання, цифровізація та конкурентоспроможний рівень витрат є основними конкурентними вимірами, на які орієнтуються як видобувні, так і постачальні компанії
енергетичної індустрії;
— Е нергетичний перехід набирає темпів по мірі того, як компанії втілюють власні цілі
щодо досягнення вуглецевої нейтральності та розвивають портфелі низьковуглецевих бізнесів;

Підвищити
ефективність
витрат та
інвестицій

1
Синергія в розвитку
технічних компетенцій

Синергія
управління
ризиками 
й ціною

3

2
Синергія розуміння майбутніх
потреб та можливостей
прямого постачання 
енергії споживачу

ПОСТАЧАННЯ
КІНЦЕВИМ
СПОЖИВАЧАМ
Збільшити клієнтську
базу до 2-4 млн
споживачів
(газ, електроенергія,
сервіси)
Вийти на ринок
постачання тепла
Побудувати ефективну та
масштабовану модель

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВІ БІЗНЕСИ

Розвинути низьковуглецеві бізнеси
(водень, біопаливо)
Нульовий баланс викидів CO2 до 2040 року

Джерело: Група Нафтогаз
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4
№ 2 за розміром запасів,
трлн куб. м

Потенціал видобутку вуглеводнів в Україні та інших європейських країнах
Ресурси, млрд куб.м
Розмір потенціалу – це зважений
потенціал запасів + ресурсів, млрд м3

10 000

Велика
Британія

Польща

Трейдинг як захист цінності та засіб
для монетизації фізичних активів

1,7
Україна

0,3

0,3

Норвегія

1 000

Норвегія

Україна Велика Британія

100
Німеччина

1,1
Нідерланди

10

1,0

0,8

100

1 000

10 000

Велика Британія Україна

Польща

Примітка: рівень запасів в Україні в частині АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» відображений згідно оцінки запасів категорії 2Р за методологією PRMS.
Джерело: Rystad Ucube, Державна служба геології та надр України, Українська асоціація газовидобувних компаній, Норвезький нафтовий директорат.

Україна є одним з найбільш перспективних регіонів Європи з точки зору потенціалу видобутку газу, посідаючи друге місце за розміром запасів та ресурсами після
Норвегії та Великої Британії, відповідно. 2
Протягом останніх 10 років зростання нафтової та газової промисловості України
було обмежене відсутністю доступу до ресурсів та послідовності. Обмежений доступ до ресурсів, контроль за цінами та повільна лібералізація та дерегуляція видобувної діяльності були одними з основних причин майже незмінного рівня видобутку протягом останніх 10 років.
У 2020 році та першому кварталі 2021 року Нафтогаз та уряд наблизилися до прориву аби змінити майбутнє компанії в галузі розвідки та видобутку, коли уряд обрав
Нафтогаз партнером для розкриття потенціалу країни з ресурсів природного газу.
Підписання чотирьох угод про розподіл продукції, отримання доступу до Юзівської ділянки та можливостей видобутку на шельфі Чорного моря, а також залучення нових площ для розвідки вуглеводнів в карпатському регіоні дозволяє Нафтогазу
збільшити свій виробничий потенціал у 5 разів (вимірюється, як оцінка видобувного
потенціалу (estimated ultimate recovery) з близько 110 до близько 600 млрд куб. метрів у разі успішності пошуково-розвідувальних робіт.
Стратегія в галузі розвідки та видобутку дозволить Нафтогазу зберегти власні запаси категорії 2P, досягнувши коефіцієнту заміщення запасів на рівні 100% сумарно
за 5 років та забезпечити сталість і шлях до енергетичної незалежності. 3

Проведення пошуково-розвідувальних робіт та розробка нових
можливостей разом із управлінням
існуючим портфелем родовищ потребуватимуть 20-25 млрд дол. США
інвестицій протягом наступних 10 років. Перед Нафтогазом стоїть виклик
ефективного проведення пошуково-розвідувальних робіт по портфелю
родовищ, які знаходяться на початкових стадіях розробки.

3
Ціль Нафтогазу щодо збільшення ресурсної бази до 2025 року

Оціночний потенціал

~250

млрд м3

~500

млрд.м3

1. Запаси категорії 2P станом на 01.01.2021р. Ресурси 2С та 2U станом на 01.01.2020р.
2. До ресурсів включено: умовні, які вже були відкриті, та перспективні, які ще не були відкриті.

Джерело: Група Нафтогаз

Умовно комерційні

Ресурси:
Умовні (2C) –
46 млрд.м3 та
Перспективні
(2U) – 112
млрд.м3

Нерозвідані2

Видобувні запаси категорії 2P
(підтверджені + ймовірні)
246 млрд.м3

Комерційні

(За даними аудиторських звітів за методологією PRMS)1

Розвідані

... до стандартної піраміду, що дозволить
забезпечити майбутній сталий розвиток

Комерційні

Амбіції Групи Нафтогаз полягають у переході
від перевернутої ресурсної піраміди

Умовно комерційні

о
ок
стр а
о
к
в
т ти
ро
Ко спек
р
пе

Водночас, із зусиллями з пошуку та
розвідки вуглеводнів, Нафтогаз посилить своє управління портфелем
виснажених родовищ за допомогою
чотирьох ключових важелів:
— Концентрація та відповідальність
на рівні родовищ (зміна підходу
управління з фокусування на індивідуальних свердловинах до фокусування на управління родовищами, створення відповідальних
команд по родовищах з відповідною підзвітністю та ресурсами).
— Модернізація наземної інфраструктури (модернізація дотискуючих
компресорних станцій, оптимізація
управління тисками, ліквідація “вузьких місць” та скорочення простоїв об'єктів інфраструктури).
— Впровадження програми цифровізації видобутку (широкомасштабна програма проведення сейсморозвідувальних робіт в форматі
3D, побудова 3D-моделей резервуарів, цифровізація даних по свердловинах та родовищах, а також роботи наземної інфраструктури та
іншої операційної діяльності).

Низький
ризик

Операції з перехресними
товарними інструментами
Активна трейдингова
діяльність
Оптимізація портфелю

Інструмент хеджування
Оптова торгівля,
орієнтована на клієнта

Запаси,
млрд м3
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Розвідані

ва

Румунія

Трейдинг як самостійний бізнес,
що створює цінність

ва
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ро ва
т
с
вго ти
До спек
р
пе

Високий
ризик

№ 2 за ресурсами, трлн куб. м

Італія

Нерозвідані2

Шлях розвитку трейдингового бізнесу Нафтогазу

Товарно-орієнтована
оптова торгівля

Низька прибутковість

— Д
 исципліна в управлінні витратами (широкомасштабна програма з
оптимізації витрат з видобування
та інших операційних витрат).
Ця робота буде доповнена активними зусиллями щодо залучення партнерів для збільшення видобутку та покра-
щення коефіцієнту відбору на виснажених родовищах. Нафтогаз має намір
оптимізувати свій підхід до управління
портфелем виснажених родовищ шляхом визначення родовищ, для управлін-
ня якими найкраще залучити партнерів
(спираючись на досвід партнерства з під-
вищення видобутку, яке Нафтогаз розпочав із румунською «Expert Petroleum» у
2020 році), та швидко залучити для цього партнерів у другому півріччі 2021 року – першому півріччі 2022 року.
Для втілення своїх амбіцій в сегменті розвідки та видобування Нафтогаз буде фокусуватися на трьох ключових напрямах дій для побудови та
посилення конкурентоспроможності:
— Створення нової операційної моделі розвідки та видобутку (cтворення нової організаційної структури з
фокусом на родовищах із залученням професіоналів світового рівня,
трансформація напрямку науково-дослідницьких робіт, ретельне
управління воронкою проєктів та
розробки перспективних об'єктів).
— Підвищення економічної ефективності (оптимізація операційних і
капітальних витрат, покращення
управління капіталом та забезпечення ефекту кривої навчання у
розробці нових можливостей).

Торгівля фізичними обсягами 
та фінансова торгівля за допомогою
перехресних товарних свопів

Торгівля фізичними обсягами 
та фінансовими інструментами

Управління фізичною пропозицією

Управління ціновим ризиком

Управління ризиками, що пов’язані з реалізацією фізичних обсягів, 
та управління рівнем націнки для кінцевих споживачів

Управління ризиками, що пов'язані з реалізацією фізичних обсягів

Висока прибутковість

— А
 ктивне партнерство та залучення фінансування (інноваційні варіанти партнерства для розробки нових родовищ, наприклад, залучення партнерів шляхом
продажу частки володіння у проектах після пошуково-розвідувальної стадії, та
спільна участь в аукціонах для отримання доступу до нових можливостей).
Успіх у відкритті та розробці нових можливостей зростання означатиме розкриття ресурсного та видобувного газового потенціалу. Амбіція Нафтогазу полягає в тому, щоб привести Україну до енергетичної незалежності протягом 10 років.

ТРЕЙДИНГ ТА ОПТОВІ ПРОДАЖІ
Розбудова клієнтської бази, розвиток трейдингового потенціалу та забезпечення цінності.
Світовий ринок природного газу протягом останніх кількох років характеризувався високою волатильністю цін, створюючи значну невизначеність щодо майбутніх
сценаріїв розвитку. В Україні невизначеність ринкової ціни додатково посилюється
погодними факторами та значними залишками газу в ПСГ.
В Україні ринок природного газу зазнає значних змін. Внаслідок поетапного скасування режиму ПСО механізм встановлення ринкових цін застосовується в даний
час для всіх категорій споживачів газу, а підприємства теплопостачання залишаються єдиною категорією, яка отримує газ на умовах ПСО. Інтеграція України з газовим
ринком ЄС покращила ліквідність та посилила конкуренцію, оскільки багато гравців
вийшли на ринок або збільшили свою присутність.
В результаті Нафтогаз змінюватиме фокус своєї комерційної діяльності, стаючи клієнторієнтованим постачальником з конкурентоспроможною пропозицією цінності та
активним ризик-менеджером, оптимізатором портфеля і трейдером, забезпечуючи
підтримку та захист довгострокового створення цінності для діяльності з розвідки та
видобування Нафтогазу та генеруючи позитивний результат за рахунок конкурентних
продажів та трейдингової діяльності.
Комерційна трансформація вимагатиме побудови нової трейдингової організації та
інфраструктури та розробки стратегій для специфічних сегментів, аби вигідно збільшити обсяги продажів і забезпечити поліпшення рівня розрахунків. 4
Нафтогаз швидко розвиватиме трейдингові компетенції, щоб отримати доступ до
ринкових можливостей з вищою віддачою та покращити здатність хеджувати ризики.
Це, зокрема, означає, що Нафтогаз повинен вийти на ринок ЄС і використовувати
європейські практики фізичної та фінансової торгівлі та підготуватися до торгівлі на
форвардному фінансовому ринку з мультиплікатором до фізичних обсягів торгів на
рівні ринків ЄС за 5 років.
Успішна реалізація стратегії трейдингу та оптових продажів Групи Нафтогаз означатиме зміни в бізнесі з оптової торгівлі та трейдингу, що призведуть до створення
2 млрд. дол. США вартості для Групи Нафтогаз.

Джерело: Група Нафтогаз
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Складові OGCI

Після 1 серпня 2020

Газ

Видобуток
та розвідка

Посередники

Група
Нафтогаз

Тепло
Електроенергія
Біо

Споживач

як постачальник
енергетичних послуг
для кінцевого
споживача

Підвищення
енергоефективності

ОСББ
Побутові
споживачі

Споживачі

Підприємства

Н2

ПЛАТФОРМА «ПОСТАЧАННЯ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ»
Створення сервісної платформи, управління зростанням та забезпечення цінності
для споживача.
Ринок природного газу кардинально змінився і відкрив конкуренцію в роздрібному сегменті газу з серпня 2020 року. Нафтогаз давно готувався до цього моменту
і був готовий повною мірою скористатися перевагами ринку та можливістю розширення в роздрібному сегменті. 5
Нафтогаз перевершив власні плани на 2020 рік, збільшивши клієнтську базу до
619 тис. клієнтів (що більш ніж у 2 рази перевищило початковий план) по всій країні,
та діючи в ролі постачальника останньої надії (далі – ПОН) в регіонах, де існуючі постачальники більше не могли продовжувати виконання своїх зобов'язань.
Лібералізація ринку створила умови для конкуренції і призвела до широкого діапазону цінових пропозицій від постачальників для побутових споживачів. Нафтогаз
є постачальником з однією з найнижчих цін (ціна у грудні 2020 року була майже на
30% нижчою, ніж у постачальників з верхнього цінового сегменту ринку).
Ми віримо, що наші конкурентні пропозиції та зростаюча присутність забезпечать найвищу цінність для споживача та дозволять нам посилити свою присутність і
досягти мети у 2-4 мільйони клієнтів з часткою ринку у 30-35% до кінця 2025 року.
Щоб побудувати національну присутність, ми будемо покладатися на партнерські програми, оскільки діючі партнерства довели свою вигідність, як в розвитку

онлайн пристуності, так і в розширенні фізичних мереж.
Ми розглядаємо 2021 рік як ключо-
вий рік для того, щоб скористатись імпульсом, збільшити масштаби діяльно-
сті та побудувати низьковитратну мас-
штабовану сервісну платформу. Успішна реалізація цих цілей дозволить нам
вийти за межі газового сектору та перейти до розробки і надання конкурентних інтегрованих енергетичних рішень
на основі глибоких знань про потреби
споживачів та наших компетенцій. 6
На шляху до досягнення цілей щодо побудови B2C / сервісної платформи, Нафтогаз має стати найкращим
енергосервісним вибором для українського споживача, що забезпечуватиметься найкращою конкурентною
пропозицією цінності на ринку.
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2021
Створення платформи для
постачання природного газу
– Створення платформи для надання послуг з
постачання природного газу
– Забезпечення низьких витрат та масштабування
– Партнерства як ключовий канал залучення
клієнтів
– Встановлення цін в нижчому ціновому сегменті
– Забезпечення якості обслуговування клієнтів та
операційноїспроможності впоратися зі значними
обсягами
– Планування дій на випадок перевищення
фактичних обсягів над очікуваними
– Аналіз цільового споживача та вивчення
клієнтського досвіду
– Запуск роздрібного бренду Групи Нафтогаз

2022
Розширення продуктової лінійки
та розвиток платформи
– Додання електроенергії в портфель продуктів
– Пропозиція цінності для клієнта на основі аналізу
цільового споживача та розуміння профілю клієнта
– Стратегія ціноутворення для оптимізації маржинальності та частки ринку на основі аналізу
еластичності
– Обраний партнер в наданні послуг з енергопостачання
– Програма активного розвитку бренду, позиціонування та комунікації (зростання визнання/
впізнаваності)
– Ефективна платформа, що має низький рівень
витрат, стало працює

2023+
Інтегровані енергетичні рішення та
розкриття цінності для споживачів
– Додання електроенергії в портфель продуктів
Пропозиція цінності для клієнта на основі аналізу
цільового споживача та розуміння профілю клієнта
– Стратегія ціноутворення для оптимізації маржинальностіта частки ринку на основі аналізу
еластичності
– Обраний партнер в наданні послугз енергопостачання
– Програма активного розвитку бренду, позиціонування та комунікації (зростання визнання/
впізнаваності)
– Ефективна платформа, що має низький рівень
витрат, стало працює

Джерело: Група Нафтогаз

План розгортання B2C / сервісної платформи постачання Групи Нафтогаз

Стратегічні напрями
для Нафтогазу

– Зменшити викиди метану,
вуглекислого газу та інших газів

Складові інвестиційного
портфелю Нафтогазу

– Сонячна та вітрова енергетика
– Біопаливо 2-го покоління (за технологією HVO)

Оцінка нових
напрямків
енергетичного
бізнесу

Уловлювання,
використання
та зберігання СО 2
Балансування
залишкових викідів

Дії Нафтогазу, спрямовані на досягнення
нульового балансу викидів

Зниження викідів
парникових газів

Виробництво чистої
доступної енергії

Джерело: Група Нафтогаз

До 1 серпня 2020

Досягнення амбіцій
Групи Нафтогаз щодо
вуглецевої нейтральності
до 2040 року

Концепція вуглецевої нейтральності Групи Нафтогаз

– Виробництво водню
– Технології використання
та збереження вуглецю

Моніторінг технологій,
що продукують від'ємний
вуглецевий вплив

– Преробка біомаси в енергію
за допомогою технологій CCUS

Примітка: OGCI – нафтогазова кліматична ініціатива, орієнтована на пришвидшення реакції галузі на кліматичні зміни та якнайшвидше
досягнення нульового балансу викидів. 13 глобальних нафтогазових компаній (Exxon Mobile, Chevron, BP, Total, Shell, Equinor, Eni, Repsol, Occidental, Petrobras, CNPC, Saudi Aramco, Pemex) є членами OGCI та представляють 30% світового обсягу видобутку вуглеводнів
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Трансформація та амбіції щодо вартості при проведенні IPO Нафтогазу

– Розвідка та видобування –
основна платформа
– Фокус на обсягах
– Органічне зростання

2021

2025

2030 –
2035

2035 –
2040

частка інвестицій в платформу
«Низьковуглецеві бізнеси»

– Публічна компанія

– Розвиток платформи
«Газовий бізнес»
– Нафтогаз – енергопостачальна
платформа

– Активний перехід
до сталої енергетики

– Збереження фокусу на розвідці
та видобутку, який виступатиме
джерелом газового ресурсу
– Створення платформи
«Низьковуглецевий бізнес»
– Розвиток партнерства є критичною запорукою успіху

Активи

2026 –
2030

– Клієнти / споживачі
та знання є ключовим
джерелом створення
цінності

– Готовність до IPO

Знання

2030

2021 –
2015

Товари

Джерело: Група Нафтогаз

Трансформація сервісної моделі Нафтогазу

– Досягнення рівня
провідних компаній
Розмір кола – оцінка вартості бізнесу Групи Нафтогаз
Цільова частка внеску низьковуглецевих 
бізнесів у вартість Групи Нафтогаз

Клієнти-споживачі

ПЛАТФОРМА «НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВІ БІЗНЕСИ»
Досягнення мети вуглецевої нейтральності до 2040 року та розвиток нових енергетичних бізнесів
Нафтогаз активно долучиться до тенденцій енергетичний перехід і поступово
збільшуватиме інвестиції для досягнення цілей вуглецевої нейтральності до 2040
року. Це буде досягнуто шляхом докладання стратегічних зусиль щодо зниження викидів парникових газів (включаючи вдосконалення виявлення парникових газів та
звітування) та виходу в нові цікаві низьковуглецеві бізнеси. 7
Ми віримо, що крокування до вуглецевої нейтральності та інвестування в створення платформи низьковуглецевих бізнесів підготують нас до переходу, стануть ще одним підтвердженням нашої довгострокової конкурентоспроможності та зосередженні на сталості, та допоможуть нам збільшити цінність Групи Нафтогаз більше ніж на 1
млрд. дол. США за рахунок створення портфелю низьковуглецевих бізнесів.

низьковуглецевих бізнесів та здійснення інноваційної діяльності. 8
Нафтогаз має на меті стати каталізатором економічного зростання та добробуту України. Його стратегічна діяльність має привести до створення нових
робочих місць, можливостей партнерства для фінансових установ та бізнесу, можливостей працевлаштування та
професійного зростання українських
талантів та покращення якості життя
і зростання процвітання українського
народу.

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАФТОГАЗУ ТА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ
Впровадження Стратегії дозволить Групі Нафтогаз створити історію цінності компанії- національного чемпіону, яка побудована на трьох бізнес-платформах, та стане готовою до IPO через 4-5 років. Ці стратегічні зусилля мають потенціал створити цінність
у 12-17 млрд дол. США за рахунок підвищення операційної ефективності та комерційної компетенції, нарощуванні масштабів діяльності вздовж традиційного ланцюжку
створення цінності в енергетичній галузі та втілення порядку денного щодо розвитку

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УСПІХУ НОВОЇ
СТРАТЕГІЇ
Для успіху нової корпоративної
стратегії Групи Нафтогаз важливо зробити висновки з минулого досвіду,
включаючи минулі зусилля з трансформації національної газової галузі. 9

Джерело: Група Нафтогаз
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Погляд на впровадження концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УРЯДУ

УСПІХИ НАФТОГАЗУ

Надання ліцензій та дозволів
(більшість – наприкінці 2020 року)

Інвестиції в бурове обладнання

Зміни до податкового Кодексу

Припинення падіння видобутку
на виснажених родовищах

Умови УРП
(підписано у грудні 2020 року)

Партнерства з міжнародними компаніями,
які готові співпрацювати навіть сьогодні

З 19-ти зобов’язань Уряду виконано повністю та вчасно лише одне

Видобуток на рівні світових компаній
(на родовищах з таким самим виснаженням)

СПІЛЬНА РОБОТА
З УРЯДОМ,
ПАРЛАМЕНТОМ
ТА ВЛАСНА РОБОТА
З РОЗВІДКИ
дозволили вирішити
частину проблем
наприкінці 2020 року

Фахівці з видобування зі світовим досвідом

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАРТНЕР,
ЯКОГО ОБИРАЮТЬ
СПОЖИВАЧ:

Обирає
надійність
та ціну

ФАХІВЦІ:

Обирають
перспективу
та стабільність

ПАРТНЕРИ:

Обирають
можливість,
знання та
прозорість

ДЕРЖАВА:

Обирає
програми
розвитку
та доходи
бюджетів

НАРОД УКРАЇНИ:

Обирає
економічне
зростання
і добробут

Дивлячись вперед, Група Нафтогаз бачить наступні передумови для успішної реалізації Стратегії:
— Продовження ринкових реформ та утримання від повернення до минулих неринкових практик регулювання
— Вирішення проблеми регіонального постачання та заборгованості теплопостачальних компаній, а також скасування режиму ПСО у централізованому теплопостачанні та вирішення системних питань у тепловому секторі
— Збалансована та прогнозована дивідендна політика яка дозволить залучити фінансування та інвестувати у зростання
— Продовження реформи корпоративного управління у відповідності до стандартів ОЕСР
— Послідовна регуляторна політика, зрозуміла та обґрунтована для інвесторів
Виконання цих передумов дозволить Групі Нафтогаз втілити свою стратегію та місію.

МІСІЯ ТА ВІЗІЯ ГРУПИ НАФТОГАЗ
Наша Стратегія кристалізується в нашій місії – Розкрити повний потенціал українських енергетичних ринків та запровадити конкурентні енергетичні рішення, діючи
в інтересах народу України 
— для споживачів, діючи як надійний постачальник конкурентоспроможних енергетичних рішень;
— для працівників, надаючи безпечне, збалансоване робоче середовище, рівні
можливості та справедливу оплату праці;
— партнерів, ініціюючи та вітаючи співпрацю і можливості партнерства серед всіх
бізнесів портфелю Нафтогазу;
— для держави, допомагаючи формувати національну енергетичну концепцію та
цінність;
— для українського народу, сприяючи національному економічному зростанню та
добробуту завдяки своїй діяльності.

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Дивізіон «Розвідка та видобування»
Менеджмент

Олександр Романюк
Директор дивізіону
«Розвідка та видобування»
Досвід роботи в PricewaterhouseCoopers,
McKinsey & Company, EastOne Group

Враховуючи поставлені
урядом перед Групою завдання
щодо збільшення видобутку,
у 2020 році дивізіон «Розвідка
та видобування» розробив,
затвердив і розпочав реалізацію
стратегії розвитку ресурсної бази.
Для її впровадження була суттєво
посилена команда дивізіону
«Розвідка та видобування».
Оновлений менеджмент дивізіону – це управлінці з експертизою, підкріпленою успішною
реалізацією проектів в Україні,
США та Південній Америці,
Казахстані та країнах Каспійського
моря, Норвегії, Єгипті, країнах
Центральної та Південної Африки,
у міжнародних газовидобувних та
сервісних компаніях ExxonMobil,
Shell, Chevron, Halliburton,
Schlumberger та інших.
У межах дивізіону ми створили геолого-технічний комітет для
підвищення якості управлінських
рішень, до якого ввійшли працівники Групи Нафтогаз.
До нашої команди приєдналися внутрішні експерти світового
рівня, які задіяні у стратегічних та
поточних виробничих проектах,
з попереднім досвідом роботи
в Eni, Shell, ExxonMobil, Vermilion
Energy та інших компаніях.
Для підготовки пропозицій та
рекомендацій щодо розвідки та
розробки родовищ при дивізіоні
також створена зовнішня Експертна Рада. До її складу увійшли
висококваліфіковані експерти у
нафтогазовидобувній галузі.

Олексій Нестеренко

Санжар Жаркешов
Заступник директора з розвідки та
розробки родовищ

Олег Толмачов
Заступник директора з питань
видобування

Максим Вітик
Директор зі стратегічних проектів

Головний інженер

Досвід роботи в Exxon Mobil, Shell, Chevron, був
віце-міністром екології, геології та природних
ресурсів Казахстану

Досвід роботи у BP Amoco, Chesapeake Energy,
EnCana, Eclipse Resources

Досвід роботи в ExxonMobil, а також у підрозділах
Shell у США, Нідерландах, Україні, Росії та Єгипті

Досвід – більше 20 років на керівних посадах у
нафто- та газовидобувній галузі України

Головний геолог

Михайло Мачужак

Досвід – більше 40 років у сфері геології та
розвідки України

Експертна рада

Керівники філій

Олександр Акульшин

Заступник генерального директора
з наукової роботи Українського
нафтогазового інституту

Віталій Вітрик
Юрій Фесенко

Андрій Місіньов

Директор
ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

Директор
ГПУ «Полтавагазвидобування»

Досвід – більше 30 років в Укргазвидобуванні,
більше 20 років – директор
Шебелинкагазвидобування

Досвід – більше 20 років в Укргазвидобуванні на
різних посадах

Сергій Кривуля
Директор УкрНДІгаз

Олександр Сендега
Директор ГПУ «Львівгазвидобування»

Досвід – більше 10 років – директор УкрНДІгаз

Досвід – більше 10 років – директор
Львівгазвидобування

Генеральний директор НТП «Бурова
техніка», кандидат технічних наук

Микола Євдощук

Доктор геологічних наук

Богдан Клюк

Кандидат технічних наук

Олександр Кондрат

Завідувач кафедри видобування нафти
і газу Івано-Франківського державного
технічного університету нафти і газу,
доктор технічних наук

Керівники функціональних напрямів

Юрій Крупський

Доктор геологічних наук, кандидат
геолого-мінералогічних наук

Вячеслав Чаус
Заступник Генерального директора із
земельних та соціальних питань

Валентин Локтєв
Директор з питань геології

Аскар Атанаєв
Керівник з розробки родовищ

Євгеній Сташенко
Керівник напряму розвитку бізнесу

Досвід роботи – великі національні компанії
України

Досвід роботи в Petroleum Development Oman,
Shell (США)

Досвід роботи у Саудівській Аравії, Бахрейн,
Омані, Росії, Нідерландах в компаніях Halliburton,
Schlumberger, Shell

Досвід в інвестиційному банкінгу та корпоративних фінансах на ринках України, США та країн
Східної Європи

Внутрішні експерти

Cергій Куровець

Проректор з науково-педагогічної роботи
Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу,
доктор геологічних наук

Олександр Лукін

Академік НАН України, доктор геологічних
наук

Ігор Музичко

Інженер-геолог, академік УНГА, фахівець у
сфері розробки нафтогазових родовищ

Ілля Рибчич

Досвідчений управлінець у
газовидобувній галузі, учений-винахідник
у галузі надрокористування

Агостіно Маккані
Головний експерт з пошуку та розвідки

Пітер Рольфс Тауверс
Головний експерт зі стратегічних
проектів

Мартін Пауль Букхольт
Менеджер із сейсморозвідувальних
робіт

Браєн Сралла
Головний радник зі стратегічних
проектів

Досвід роботи – в Італії, Єгипті, США, Норвегії,
Казахстані, Великобританії, Чорногорії. Робота у
італійській компанії Eni

Досвід роботи у Shell в різних регіонах: США,
Україна, Малайзія, Південна Африка, Нідерланди,
а також у компанії Arawak Energy, група Vitol

Досвід роботи у Нідерландах, Омані, ОАЕ, Росії,
Кувейті, Україні, Іспанії, зокрема, в компанії
Arawak Energy, група Vitol, Shell

Досвід роботи над проектами у Центральній і
Східній Європі у компанії Vermilion Energy, а також
у компанії ExxonMobil – в Південній Америці,
США, Каспійському басейні

Ілля Фик

Завідувач кафедри «Видобування нафти,
газу та конденсату» НТУ «ХПІ» та кафедри
геології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, доктор
технічних наук, кандидат геологомінералогічних наук
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Основні результати діяльності дивізіону «Розвідка та видобування» у 2020 році:
—

—

—

—

Від експлуатаційного та пошуково-розвідувального буріння
Свердловина

BP

-3%

Chevron

-11%

Eni

-10%

ExxonMobil

3%

OMV

1%

PGNIG

-5%

Repsol

-11%

Shell

-1%

TOTAL

94

82

111
108
49

55

88

97

17
17
4
5
25
24
95
76
75

107

Equinor

-10%

Gazprom

-1%

Pemex

1%

Petrobras

-7%

Petronas

Га дяцьке 73

1%

PTTEP

-2%

Qatargas

2%

Sinopec

-16%

YPF

501

51
50
29
29
143
133
19
20
119
117
30
30
14
12

Примітка: Дані для Chevron, Qatargas, YPF отримані з Rystad станом на 26 січня 2021 року; дані для інших компаній отримані з річних звітів та переведені в млрд куб. м

2020 рік

2019 рік

208

Березівське 203

Операції гідророзриву
пластів

167

Буга ївське 35

51
50
453

Операції капітального
ремонту свердловин

224

Комишнянське 58

Видобуток газу, млрд куб. м/рік

-2%

Свердловина

243

Березі вське 208

Джерело: Rystad, дані компаній

-13%

Вид операцій

Операції буріння
бокових стовбурів

Турбулентний 2020 рік призвів до кризи на міжнародному
нафтогазовому ринку і став для нього найважчим за останнє
десятиріччя. Це було зумовлено різким та непрогнозованим
обвалом цін на природний газ та нафту через зниження

Різниця з
попереднім
роком

489

Березі вське 206

Національні нафтогазові компанії

Видобуток газу, млрд куб. м/рік

069

Фінансовий огляд
та звітність

Від внутрішньосвердловинних робіт

Приплив газу, тис. куб. м на добу

Комишнянське 57

Видобуток природного газу у 2020 році у розрізі найбільших міжнародних видобувних компаній
Різниця з
попереднім
роком

Корпоративна соціальна
відповідальність

Загалом у 2020 році наступні свердловини отримали промисловий приплив газу вище 100 тис. куб. м на добу

галузі із міжнародним досвідом;
Cтворено зовнішню Експертну раду з одинадцяти провідних вітчизняних учених і практиків у сферах геологорозвідки та видобування вуглеводнів;
Група Нафтогаз у партнерстві з державою заклала
фундамент для нарощення ресурсної бази за рахунок
отримання доступу до можливостей для розробки одних
із найбільших покладів вуглеводнів в Україні, а саме: (1)
КМУ ухвалив рішення щодо передачі Нафтогазу ділянок в
акваторії Чорного моря; (2) придбано корпоративні права
на Юзівську площу; (3) підписано 4 угоди про розподіл
продукції (УРП);
У січні 2021 року наглядова рада НАК «Нафтогаз України»
розглянула та затвердила стратегію Групи Нафтогаз до
2025 року, зокрема стратегію та бізнес-план дивізіону
«Розвідка та видобування»;
Відповідно до затвердженої стратегії одним із ключових
факторів успішного досягнення цілей Групи Нафтогаз
і дивізіону «Розвідка та видобування» є визнання та
закріплення за компанією статусу надійного та бажаного бізнес-партнера для результативної співпраці. Вже у
першому кварталі 2021 року Група Нафтогаз підписала
три меморандуми про взаєморозуміння щодо співпраці
із міжнародними партнерами.

1
Міжнародні та регіональні нафтогазові компанії

Корпоративне
врядування

2

Рік викликів та антикризових рішень
У 2020 році Групі Нафтогаз і дивізіону «Розвідка та видобування»
довелося постати перед новими викликами – пандемія
COVID-19 і максимальна невизначеність на ринку природного
газу – і водночас продовжувати внутрішню трансформацію.

Трансформація:
Як ми працюємо

101

Операції реперфорації

попиту у результаті пандемії COVID-19 та неузгодженістю дій
основних учасників домовленостей ОПЕК+. Такий колапс призвів до значного погіршення операційних результатів за 2020
рік більшості міжнародних компаній нафтогазової галузі.
Тенденції світового нафтогазового ринку відобразились і
на Групі Нафтогаз, тому в середині 2020 року команда склала
антикризовий план дій задля суттєвого зниження витрат
в умовах низьких цін, збереження обсягів видобутку та
забезпечення безперебійного постачання природного газу
як населенню, так і промисловості. Завдяки антикризовому
плану дій інвестиційна програма дивізіону «Розвідка та видобування» була скорочена на ~50% від початкового плану, а
темпи зниження видобутку мінімізовані.
Для забезпечення зазначеного рівня видобутку потрібно
було компенсувати ~1,9 млрд куб. м падіння базового видобутку. З цією метою команди дивізіонів «Розвідка та видобування» та «Технічне забезпечення» провели наступні операції
на існуючому фонді свердловин та ввели в експлуатацію таку
кількість свердловин: 178 операцій капітального ремонту
свердловин, 486 койлтюбінгових операцій, 41 операцію із реперфорації та 50 свердловино-операцій гідророзриву пласта.
Також було введено в експлуатацію 41 нову свердловину.
У 2020 році команди дивізіонів «Розвідка та видобування»
та «Технічне забезпечення» почали повноцінно працювати
з компанією LLC Halliburton Ukraine (дочірньою компанією
Halliburton, США) із проведення операцій буріння бокових
стовбурів (було введено в експлуатацію 13 свердловин) та
з компанією LLC Weatherford Ukraine (дочірньою компанією
Weatherford International Ltd., Швейцарія) щодо проведення
операцій із механічного видобутку (проведено 44 операції).
Застосовані види операцій є порівняно новими для дивізіону
«Розвідка та видобування» та вимагали розвитку нових компетенцій для підбору свердловино-кандидатів та реалізації
таких проектів.
У звітному році команді дивізіону вдалося видобути
382 тис. т газоконденсату та 66 тис. т нафти та нафтобітуму,
що на 6,7% менше, ніж у минулому році, але на 10,9% більше
планового показника.

Приплив газу, тис. куб. м на добу

209
153

Чутівське 90
ЗахідноСолохівське 81

108

ЗахідноСолохівське 65

193

СхідноПолтавське 64

Джерело: Група Нафтогаз

— Д
 ивізіон видобув 13,53 млрд куб. м товарного газу (з них
13,45 млрд куб. м видобуто АТ «Укргазвидобування»), що
на 2% більше виробничого плану і на 1% менше показника 2019 року. В умовах карантинних обмежень, зменшення середньої ціни на газ на 30% та скорочення інвестицій
на 50% Група Нафтогаз спільними зусиллями мінімізувала
темпи зниження видобутку;
— П
 оказник EBITDA дивізіону склав 27,99 млрд грн з відповідним рівнем маржинальності 50% при минулорічному
показнику EBITDA – 43,69 млрд грн із рівнем маржинальності 56%;
— О
 бсяг капітальних інвестицій склав 11,02 млрд грн, що на
50% менше від планового рівня через впровадження антикризового плану для забезпечення фінансової стійкості
Компанії;
— В
 межах продовження трансформації діяльності дивізіону
була розроблена нова операційна модель та організаційна структура, орієнтована на досягнення стратегічних
цілей – нарощення ресурсного потенціалу та збільшення видобутку вуглеводнів. Однією з ключових змін є
переформатування геологічної та видобувної функції за
зразком операційної моделі, сфокусованої на активах;
— У
 дивізіоні посилено внутрішню експертизу геологічної,
видобувної та проектної функції фахівцями нафтогазової

Стратегія: Як працює
наш бізнес

112
104

Скворцівське 78

3
Динаміка валового та товарного видобутку
природного газу АТ «Укргазвидобування», млн куб. м
15 497

15 251

14 892
14 605
14 233
13 889

13 785

13 621

13 448

13 002

2016

2017

2018

Валовий видобуток

2019

Джерело: Група Нафтогаз

Група Нафтогаз

2020

Товарний видобуток

4
Динаміка видобутку рідких вуглеводнів
АТ «Укргазвидобування»
Продукт

2016

2017

2018

2019

Конденсат, тис. т

381

389

373

393

2020
382

Нафта, тис. т

101

80

73

85

63

Нафтобітум, тис. т

3

2

3

3

3

Джерело: Група Нафтогаз

068

070

Група Нафтогаз
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5
Ключові важелі оптимізації управління наявним виснаженим фондом
Модернізація наземної
інфраструктури

Реалізація програми
диджиталізації видобутку

Впорядковане
управління витратами

– Зміна філософії управління
видобутком з свердловинно-орієнтованої до
родовище-орієнтованої
– Визначені команди
управління родовищами з
необхідними ресурсами
для роботи та підзвітністю
– Управління життєвим
циклом родовища та
оптимізація вилучення

– Модернізація
дотискуючих
компресорних станцій
– Оптимізація тисків та
скорочення простоїв
об'єктів інфраструктури
– Ліквідація «вузьких місць»
видобутку

– Проведення 3D
сейсморозвідувальних
робіт та побудова 3D
моделей резервуарів
– Диджиталізація польових
та свердловинних даних > концепція «Цифрове
родовище»
– Диджиталізація процесів
експлуатації наземної
інфраструктури

– Впровадження
впорядкованого
обліку витрат та
аналізу по родовищах
– Оптимізація витрат з
видобування та інших
експлуатаційних
витрат

Як один із кроків із оптимізації видобутку на наявному
портфелі родовищ було затверджено комплексну програму
з модернізації наземної інфраструктури, у рамках якої вже
розпочалося активне впровадження наступних напрямів:
— р
 оботи з оптимізації робочих тисків, в т.ч. шляхом
встановлення невеликих дотискувальних компресорів
на вузлах комплексної підготовки природного газу та
будівництва трубопроводів;
— м
 одернізація дотискувальних компресорних станцій
(ДКС), зокрема Червонодонецької ДКС, через яку прокачується ~13% загального обсягу видобутку АТ «Укргазвидобування»;
— р
 озшивки вузьких місць в наземній інфраструктурі;
— о
 блаштування та запуск в роботу нових родовищ;
— з абезпечення якості природного газу.
У рамках реалізації програми диджиталізації процесів
видобування дивізіон разом із американською компанієюпідрядником Honeywell International Inc. впроваджує систему
дистанційного моніторингу роботи високодебітних свердловин, яка допоможе у реальному часі контролювати режими
робіт і приймати ефективні й оперативні рішення щодо корегування. У 2020 році було завершено обладнання 48 із 386
свердловин, які планово будуть покриті до кінця 2021 року.
Зроблені у 2020 році перші кроки щодо оптимізації управління портфелем виснажених родовищ кристалізувались у
наступні чотири ключові важелі – напрями для концентрації
зусиль у наступні роки (Див. табл. 5).

Джерело: Група Нафтогаз

Концентрація та відповідальність
на рівні родовищ

6
Динаміка обсягу заміщення 2P запасів вуглеводнів
АТ «Укргазвидобування»
5,9
41%
4,7
31%

2017

5,0
32%

2018

5,1
34%

2019

Заміщення запасів, млрд куб. м

2020

Коефіцієнт заміщення запасів, %

Компанія DeGolyer and MacNaughton завершила оцінку
запасів певних об’єктів відповідно до частки власності
АТ «Укргазвидобування» станом на 1 січня 2021 року. За
результатами оцінки обсяг заміщення 2P запасів становить
5,9 млрд куб. м та є найвищим показником за останні 4 роки.

Рік продовження трансформації та впровадження
нової операційної моделі Дивізіону «Розвідка та видобування»
Крім зовнішньої турбулентності, 2020 рік був роком
продовження трансформації Групи Нафтогаз, зокрема
дивізіону «Розвідка та видобування».
Група активно працювала над розробкою нової операційної
моделі дивізіону, яка дозволить поєднати досконале
управління наявним портфелем родовищ та дослідження
нових можливостей для нарощування ресурсного потенціалу
Групи. Основною модифікацією є зміна фокусу управління
видобутком зі свердловино-орієнтованої до моделі

орієнтованої на активи (asset-based). Для імплементації
цієї зміни було розроблено нову організаційну структуру
дивізіону та призначено на ключові посади фахівців із
багаторічним міжнародним досвідом роботи у компаніяхгігантах світової нафтогазової індустрії.
У рамках впровадження нової організаційної моделі було:
(1) повністю перезавантажено компетенцію із розвідки та
розробки родовищ, видобутку – залучено керівників із
міжнародним досвідом, проведено аудит наявних компе-
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тенцій та розпочато процес переформатування команд;
(2) с творено нові компетенції дивізіону – напрямок реалізації стратегічних проектів (до якого входять управління із
розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів, стратегічних офшорних проектів тощо), напрямок petroleum
economics тощо;
(3) створено науково-дослідний центр – унікальний інноваційний інститут прикладних проблем геолого-розвідувальної та видобувної діяльності;
(4) створено команди з управління родовищами з метою
управління життєвим циклом, оптимізації вилучення та
зменшення витрат на видобуток. На дату складання даного звіту такими командами покрито 40 найбільших діючих
родовищ та 10 грінфілд ліцензій. Команда родовища
складається із резервуар-інженера, фахівця із геології, фахівця із петрофізики та технолога видобутку для наявних
родовищ/фахівця із геофізики-сейсміки для грінфілдів.
Значущим кроком в рамках розвитку науково-дослідної
компетенції було відкриття у 2020 році на базі УкрНДІгаз
сучасного центру 3D моделювання та візуалізації родовищ.
За рівнем технічного забезпечення, кількістю фахівців і обсягом робіт – це унікальний для нафтогазової галузі України
центр компетенцій із робочими місцями для більш ніж
50 фахівців з побудови моделей – це найбільша команда
такого профілю в країні. 3D моделі родовищ, які створюють фахівці центру, дають змогу уточнювати геологічну
будову покладів вуглеводнів, підтверджувати їх ресурсний
потенціал та планувати програми розробки для прийняття ефективних управлінських рішень щодо буріння нових
свердловин, оптимізації видобутку та реалізації нових
інфраструктурних об’єктів.
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Для більшої синергії досвіду та компетенцій в дивізіоні
«Розвідка та видобування» було створено зовнішню Експертну раду – дорадчий орган, до складу якого увійшли
11 провідних вітчизняних учених і практиків у сферах
геологорозвідки і видобування вуглеводнів. Колосальний науково-практичний досвід вітчизняних фахівців, які
володіють унікальними знаннями щодо надр України,
дозволить розробляти рекомендації та пропозиції щодо
розвідки та розробки родовищ, приросту ресурсів та
запасів вуглеводнів тощо.
У результаті зазначених трансформацій, було розроблено стратегію дивізіону «Розвідка та видобування», яка
передбачає суттєве нарощення ресурсної бази та видобутку насамперед завдяки реалізації стратегічних ініціатив ,
з одночасною оптимізацією та підвищенням економічної
ефективності управління існуючим портфелем активів.
Загальноприйнятим світовим стандартом є принаймні
дворазове перевищення ресурсів компанії над запасами, в
той час як поточна ситуація в Групі діаметрально протилежна. Реалізація розпочатих стратегічних ініціатив дозволить
привести піраміду ресурсів до стандартів галузі, що забезпечить сталий довгостроковий розвиток дивізіону. Успішна
реалізація стратегії дивізіону «Розвідка та видобування»
дозволить згенерувати ~17 млрд дол. США чистих відрахувань для держави протягом наступних 10 років.
Вже у січні 2021-го року Наглядовою Радою НАК «Нафтогаз України» було розглянуто та затверджено стратегію
Групи Нафтогаз до 2025-го року, зокрема стратегію та
бізнес-план дивізіону «Розвідка та видобування», що відкриває шлях до імплементації стратегічних ініціатив.

Рік створення стратегічних ініціатив для нарощення ресурсної бази
Група Нафтогаз фокусується на оптимізації
обсягів видобутку з існуючих родовищ
з одночасним розблокуванням національного
ресурсного потенціалу через партнерства,
досвід та ефективність.
Група Нафтогаз визначила ряд ключових стратегічних
ініціатив, які мають на меті кардинально наростити ресурси,
збільшити видобуток вуглеводнів та забезпечити стійкість
Компанії. Стратегічні ініціативи охоплюють вивчення та
розробку як традиційних покладів, так і покладів щільних
колекторів, на заході, сході та півдні країни (Див. Карту
стратегічних ініціатив для нарощення ресурсного потенціалу Групи Нафтогаз).

РОЗРОБКА ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ
Наприкінці 2020-го року Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову «Про внесення змін до порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами», якою надав НАК «Нафтогаз України» право на розвідку та видобуток
нафти й газу на шельфі Чорного моря. Таке рішення уряду
сприятиме розблокуванню потенціалу надр України, економічному зростанню, наповненню бюджету та залученню
інвестицій, а також стане стартом одним із найамбітніших
проектів в нафтогазовій галузі України.
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Карта шельфу Чорного моря
МОЛДОВА

Дельфін

УКРАЇНА

РУМУНІЯ

Скіфська
Доміно

БОЛГАРІЯ

Туна-1

ТУРЕЧЧИНА

Загальна кількість ліцензій: 37
Загальна площа ділянок: 29 000 кв. км
Регіони: Одеська область
Глибина: Shallow: <150 m, Slope: <1000 m,
Deep water: <2000 m
Вид покладів: традиційні колектори
EUR (P50)*: ~ 200 млрд куб. м
* EUR (P50) - очікування щодо рівня видобувних запасів за категорією ймовірності 50% (P50)
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Карта стратегічних ініціатив для нарощення ресурсного потенціалу Групи Нафтогаз

ША

БІЛОРУСЬ
РОСІЯ

РОСІЯ
БІЛОРУСЬ
Сумська

ПОЛЬША

РОСІЯ

2
Юзівська
СЛОВАЧЧИНА

Жемчужне

Карпати

Харківська

ПОЛЬША

Комишнянське

Березівське
Краснокутське

Берестянська ділянка (схід)

УГОРЩИНА
МОЛДОВА

Луганська

Балаклійська

Скиданівське

Максальске
Вишневське

Роднікове

СЛОВАЧЧИНА

Полтавська

Нептун

Нурівське
Морозівсько-Савинська
ПівнічноЄфремівська

Дельфін

РУМУНІЯ

Комсомольська

Іванівська

Топольова
Шебелинське

Сх.-Полтавське

Кегичівське
Ланнівське
Зх.-Соснівське

Скіфська

Святогірське

ТимченківськоБіляївська

Кобзівське

УГОРЩИНА

Юзівська

Сахновщина
Південно-Кобзівська

БОЛГАРІЯ

МОЛДОВА

Герцеванівське

Бузівська

1

3

Дніпропетровська
Кіровоградська

Дельфін

Берестянська ділянка (захід)

РУМУНІЯ

Донецька

Скіфська

Запорізька

Нептун
Миколаївська
Херсонська

БОЛГАРІЯ

1 Ділянки УРП на заході 2 Портфель родовищ щільних колекторів 3 Шельф Чорного моря

МОЛДОВА

Регіон Карпати

Шельф Чорного моря

Портфель родовищ щільних колекторів

Ділянки УРП

Юзівська ділянка

БІЛО

Портфель родовищ із розробки глибоких горизонтів
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Харківська

У І кварталі 2021 року на виконання рішення КМУ
Державна служба геології та надр України видала наказ про
надання Групі Нафтогаз відповідних спеціальних дозволів
на геологічне вивчення ділянок «Скіфська» та «Дельфін».
У найближчі два роки дивізіон планує провести сейсмічні
дослідження та залучити досвідчених іноземних партнерів
до сумісної пошуково-розвідувальної діяльності та подальшої розробки.
Останні відкриття видобувних компаній, які працюють у
Чорному морі, свідчать про високу ймовірність знаходження
значних покладів на ділянках виданих Групі Нафтогаз. Так, за
останнє десятиліття було зроблено 2 знакових відкриття: (1)
у 2012 році було відкрито нафтогазоносний блок «Нептун»
на родовищі «Доміно» (шельф Румунії) із загальним обсягом
перспективних видобувних ресурсів ~100 млрд куб. м; (2) у
2020 році на шельфі Чорного моря Туреччини відкрито новий
блок «Туна-1» («Сакарія») із загальним обсягом перспективних видобувних ресурсів ~320 млрд куб. м
Враховуючи ресурсний потенціал відкритих блоків, обсяг
перспективних видобувних ресурсів Скіфської ділянки та
«Дельфіну» за внутрішніми експертними оцінками складає
~ 200 млрд куб. м.

РОЗРОБКА РОДОВИЩ ЗА УГОДАМИ ПРО РОЗПОДІЛ
ПРОДУКЦІЇ (ДАЛІ - УРП)
У 2019 році Група Нафтогаз виграла право на укладення
чотирьох угод про розподіл продукції:Балаклійська, Іванівська, Берестянська, Бузівська ділянки, дві з яких – у партнерстві з компанією Vermilion Energy. У середині 2020 року компанія Vermilion Energy вирішила не брати участі у проектах з
огляду на зміну власної стратегії, через суттєве зниження цін
на природний газ та нафту порівняно з 2019 роком, пандемію та глобальний економічний спад, які вплинули на плани
компанії щодо участі у проектах у нових регіонах.
У грудні 2020 року відбулося офіційне підписання угод
про розподіл вуглеводневої продукції на 4 зазначених
ділянках. Відповідно до угод Група Нафтогаз зобов’язується у
перші 5 років провести 3D сейсмічну розвідку на площі 1,55
тис. кв. км та пробурити 12 пошуково-розвідувальних свердловин. Загальний гарантований обсяг інвестицій має сягнути
РОСІЯ

120 млн дол. США. Група Нафтогаз також візьме на себе
весь обсяг зобов’язань з геологічного вивчення та розробки
Балаклійської та Іванівської ділянок, які раніше планувала
розділити з іноземним партнером.

РОЗРОБКА ЮЗІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ
Юзівська ділянка розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та
Харківської областей із загальною площею — 7,9 тис. кв. км.
Площа характеризується наявністю перспективних об’єктів
для видобутку як традиційних, так і нетрадиційних покладів
газу. Ділянка межує зі Святогірським родовищем АТ «Укргаз-

Загальна кількість ліцензій: 4 (Балаклійська, Іванівська,
Берестянська, Бузівська)

Харківська

Аксютівське

Коробочкинське

Берестянська(частина)*
Балаклійська

Луганська

Комсомольська

Східно-Полтавське

Загальна площа ділянок: 2

918 кв. км

Шебелинське

Регіони: Полтавська, Харківська, Львівська,
Івано-Франківська обл.

Морозівсько-Савинська

Західно
Хрестищенське

Топольова

Полтавська
Кегичівське

Святогірське

Глибина: 4-6 км (Схід)/2,5 км (Захід)

Саховщинська

Бузівська

Герсеванівська

Юзівська

Вид покладів: традиційні колектори
EUR (P50)*: 50 млрд куб. м (природний газ)
+ 4 млн тон (нафта)

Дніпропетровська

Нафтогазові ділянки, за якими Група Нафтогаз уклала УРП
Родовища і площі, які Група Нафтогаз вже розробляє

* ще 3 частини площі
розташовані на Західній Україні

Донецька

Запорізька

Луганська

Полтавська

Про ділянки за угодами про розподіл продукції
Балаклійська ділянка знаходиться в Харківській області
та граничить із найбільшими як за видобутком, так і за
2P запасами родовищами АТ «Укргазвидобування» - Шебелинським та Єфремівським. Загальна площа ділянки – 1
119 кв. км. Середня глибина свердловин – близько 6 тис м.
Згідно внутрішніх експертних оцінок обсяг перспективних
видобувних ресурсів – 19,6 млрд куб. м.
Іванівська ділянка знаходиться в Харківській області та
граничить із наступними родовищами АТ «Укргазвидобування»: Західно-Хрестищенським, Мелихівським, Медведівським та Котлярівським. Загальна площа ділянки – 842 кв.
км. Середня глибина свердловин – близько 5 тис м. Згідно
внутрішніх експертних оцінок обсяг перспективних видобувних ресурсів – 13,2 млрд куб. м.
Бузівська ділянка знаходиться в Харківській та Дніпропетровській областях та межує з низкою невеликих
родовищ АТ «Укргазвидобування». Загальна площа ділянки
– 670 кв. км. Середня глибина свердловин – близько 4 тис.
м. Згідно з внутрішніми експертними оцінками обсяг перспективних видобувних ресурсів – 10,7 млрд куб. м.
Берестянська площа складається із 4 частин – одна
знаходиться у Харківській області, інші – у Львівській області. Загальна площа ділянки – 287 кв. км. Середня глибина
свердловин – на сході близько 4 тис. м, на заході – близько
2,5 тис. м. Відповідно до внутрішніх експертних оцінок
обсяг перспективних видобувних ресурсів – 6,7 млрд куб. м
природного газу та 4 млн тон нафти.

Карта ділянок за угодами про розподіл продукції
Безлюдівське

Карта Юзівської ділянки

* EUR (P50) - очікування щодо рівня видобувних запасів за категорією ймовірності 50% (P50)

Святогірське

Юзівська

Загальна кількість ліцензій: 1
Загальна площа ділянки: 7 918 кв. км (найбільший актив на
суходолі України за загальною площею)
Регіони: Донецька, Харківська області
Глибина: 4-6 км
Вид покладів: традиційні та нетрадиційні колектори
EUR (P50)*: ~ 190 млрд куб. м.

Дніпропетровська

* EUR (P50) - очікування щодо рівня видобувних запасів за категорією ймовірності 50% (P50)
Донецька

видобування» – флагманом розробки родовищ газу щільних
колекторів.
Запорізька
У січні 2013 року Держава, компанія “Шелл Експлорейшн
енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В. (далі- Royal Dutch
Shell) та ТОВ “Надра Юзівська”підписали угоду про розподіл продукції на пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на
Юзівській ділянці та розпочали виконувати програму робіт
початкового геологічного вивчення, а саме переобробку 2D
та 3D сейсмічних даних тощо. У вересні 2015 року Royal Dutch
Shell вийшла з договору через бойові дії на території Донецької
та Луганської областей.
У грудні 2020 року Група Нафтогаз та компанія «Надра
України» підписали договір купівлі-продажу частки розміром
99% у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська». Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці. Крім того, Група Нафтогаз уклала
договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ «Надра
Юзівська», який належить дочірньому підприємству НАК
«Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». Внаслідок чого Група Нафтогаз стала єдиним
власником компанії ТОВ «Надра Юзівська».

освоєння. У разі успіху, свердловина має розкрити потенціал
глибоких покладів Шебелинського родовища.
У 2021 році планується до буріння 11 розвідувальних
свердловин даного напряму.

РОЗРОБКА ПОРТФЕЛЮ РОДОВИЩ ГАЗУ ЩІЛЬНИХ
КОЛЕКТОРІВ
Група Нафтогаз активно працює над досягненням комерційної ефективності розробки покладів щільних колекторів
завдяки дисциплінованому підходу до зниження ризиків
розробки, застосуванню провідних технологій (зокрема
горизонтального буріння свердловин), зменшенню вартості
буріння шляхом стандартизації/оптимізації процесів.
У 2020 році запущено в дослідно-промислову розробку
перше родовище газу щільних порід – Святогірське, яке знаходиться в центрі Юзівської ділянки та є пілотним проектом у
Карта родовищ газу щільних колекторів
Сумська
Яблунівське

РОЗРОБКА ПОКЛАДІВ НА ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТАХ
Дивізіон «Розвідка та видобування» має у своєму портфелі ліцензії на наявні родовища, де згідно з геолого-розвідувальними даними на глибинах більше 5 000 метрів є
суттєві поклади вуглеводнів із перспективою промислового
та економічно ефективного видобування. За внутрішніми
експертними оцінками обсяг перспективних видобувних ресурсів портфелю глибоких горизонтів становить 37 млрд куб.
м. Насамперед це перспективні глибокі горизонти на групі
наявних великих родовищ, найбільші з яких Шебелинське,
Комишнянське, Березівське та Краснокутське, із середньою
глибиною залягання від 5 до 7 км. Також до даної стратегічної
ініціативи віднесено нові перспективні ділянки із покладами
на глибині більше 5 км –Жемчужне, Скиданівське, Роднікове
тощо. Вже на початку 2021 року було запущено в експлуатацію свердловину «Жемчужна 1» зі стартовим дебітом
близько 100 тис. куб. м на добу, яка відкрила нове родовище.
Також активно проводиться буріння на Скиданівському блоці.
Знаковою подією став початок буріння свердловини
«Шебелинське 888» проектною глибиною 5 765 метрів у
грудні 2019 року. Наприкінці 2020 року було завершено
буріння свердловини, наразі проходить стадія тестування та

Харківська
Луганська
Нурівське

Полтавська

Східно-Полтавське
Зх.-Соснівське

Святогірська
Слов’янська

Юзівська

Герцеванівське

Кіровоградська

Дніпропетровська
Запорізька

Загальна кількість ліцензій: ~ 20 блоків / родовищ
Загальна площа ділянок: більше 3,5 тис кв. км
Регіони: переважно Схід України
Глибина: 4-6 км
Вид покладів: нетрадиційні колектори
EUR (P50)*: ~ 43 млрд куб. м.
* EUR (P50) - очікування щодо рівня видобувних запасів за категорією ймовірності 50% (P50)

Донецька
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Група Нафтогаз

межах стратегічного напряму з освоєння покладів газу щільних
порід. Початок роботи Святогірського родовища став можливим після завершення будівництва сучасної інфраструктури, а
саме установки комплексної підготовки газу з максимальною
добовою продуктивністю 1 млн куб. м газу, а також газопроводу довжиною 26 кілометрів. Наразі до інфраструктури
під’єднано три пошуково-розвідувальні свердловини.
Для подальшого розкриття потенціалу родовища Дивізіон
провів широкоазимутальні 3D-сейсмічні дослідження та на
основі даних інтерпретації проводить буріння стратегічно
важливої свердловини «Святогірська 12», від результатів якої
залежатиме рішення щодо подальшої програми освоєння
родовища.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Карпатський регіон є складним геолого-розвідувальним
об’єктом, насамперед через гірські умови та віддаленість від
нафтогазової інфраструктури. Але позитивний досвід Польщі
у дослідженні даного регіону (наприклад, на основі даних
3D сейсморозвідки компанією «PGNiG» збільшено ресурси
на групі родовищ Перемишль у 2,5 рази) надає оптимізму в
оцінках газового потенціалу даного регіону.
Група Нафтогаз підписала меморандуми про взаєморозуміння щодо співпраці з провідною інтегрованою енергетичною
компанією Південно-Східної Європи – румунською OMV Petrom
та найбільшою польською державною компанією – PGNiG для
сумісного геологічного вивчення з метою відбору перспективних ділянок для подальшої співпраці в пошуку та розробці
даних об’єктів. У 2021 році дивізіон планує сумісно із партнерами детально дослідити геологічний потенціал та можливість
подальшої економічно ефективної розробки даного регіону.

РОЗРОБКА ПОРТФЕЛЮ НОВИХ РОДОВИЩ ІЗ
ТРАДИЦІЙНИМИ ПОКЛАДАМИ
На кінець 2020 року дивізіон «Розвідка та видобуван-

Карта Карпатського регіону
ПОЛЬША

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Хмельницька
Тернопільська

СЛОВАЧЧИНА

Корпоративна соціальна
відповідальність

077

Фінансовий огляд
та звітність

ками їх успішна реалізація вимагатиме інвестицій у розмірі
20-25 млрд дол. США в найближчі 10 років, з них близько
17,3 млрд дол. США є інвестиціями в розробку та промисловий видобуток нових родовищ та 4,2 млрд дол. США – в
портфель наявних родовищ. 7

ресурсів портфелю нових родовищ із традиційними покладами становить ~ 36 млрд куб. м (включені лише ліцензії з
позитивними економічними показниками та за умови успіху
етапу розвідки).
Вищенаведені стратегічні ініціативи є маловивченими та
недостатньо дослідженими, а тому за попередніми оцін-

Львівська

Закарпатська

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Ринок
та реформи

Річний звіт 2020

Рік закладення фундаменту для розвитку партнерств

Чернівецька

(1) У
 лютому 2021 року Група Нафтогаз підписала меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці з провідною
інтегрованою енергетичною компанією Південно-Східної Європи – румунською OMV Petrom. Нафтогаз і OMV
Petrom націлені реалізувати спільні проекти з розвідки та видобування газу в Україні, особливо цінним є
досвід OMV Petrom на шельфі Чорного моря – компанія
відкрила перспективне родовище «Нептун», має знання
та технології в галузі буріння саме на шельфі та доведений досвід успішної й ефективної розробки ділянок на
суходолі.
(2) У березні 2021 року Група Нафтогаз та ізраїльська компанія Naphtha Israel Petroleum підписали меморандум про
взаєморозуміння щодо потенційної геологічної розвідки
вуглеводнів в українській частині Чорного моря. Naphtha
Israel Petroleum має фінансові можливості та підтверджений позитивний досвід роботи в США та на шельфі
Ізраїлю (а саме на східній частині Середземного моря),
що може стати в нагоді для розкриття нафтогазового
потенціалу українського шельфу.
(3) У
 березні 2021 року Група Нафтогаз та польська нафтогазова компанія PGNiG підписали меморандум про
взаєморозуміння. Партнери спільно розглядатимуть
можливість поєднання досвіду та ресурсів для реалізації
низки проектів, насамперед у західному регіоні України,
на кордоні з Польщею.

Починаючи із 2016 року Група Нафтогаз активно працює
над залученням партнерів задля підвищення ефективності
роботи як на виснажених родовищах, так і на нових
ділянках.
За напрямом підвищення ефективності роботи на виснажених родовищах важливим досягненням 2020 року стало
підписання першої в історії нафтогазової галузі України угоди
зі збільшення видобутку (production enhancement contract) з
румунською компанією Expert Petroleum. З 1 жовтня 2020 року
їй було надано доступ до родовищ в периметрі договору PEC
та передано в управління 13 родовищ із наявною інфраструктурою (13 об’єктів наземної інфраструктури), які обслуговуються 147 працівниками. Загалом після укладення договору
ГПУ «Львівгазвидобування» (філія АТ «Укргазвидобування»)
видобуває 42% вуглеводнів під управлінням Expert Petroleum.
За 3 місяці 2020 року компанії Expert Petroleum вдалося
провести 8 операцій капітального ремонту свердловин, у
результаті чого середній додатковий дебіт на даних свердловинах було збільшено на 100 тис. куб. м на добу.
У першому півріччі 2021 року Група Нафтогаз планує провести детальний аналіз фонду наявних родовищ та відібрати
кандидатів для майбутніх партнерств.
Важливою частиною стратегії дивізіону «Розвідка та
видобування» є залучення досвідчених міжнародних
партнерів для спільних інвестицій, а також ефективної та
якнайшвидшої розробки ділянок.
Перші кроки для потенційного партнерства були вже
зроблені у першому кварталі 2021 року:

УГОРЩИНА
РУМУНІЯ

Загальна кількість ліцензій: в процесі оцінки
Загальна площа ділянки: більше 7,2 тис кв. км
Регіони: Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька,
Закарпатська області
Глибина: ~ 2,5 км
Вид покладів: традиційні колектори
EUR (P50)*: ~ 20-60 млрд куб. м.
* EUR (P50) - очікування щодо рівня видобувних запасів за категорією ймовірності 50% (P50)

ня» має у своєму портфелі 56 ліцензій, більшість з яких
мають перспективні ресурси із традиційними покладами на
різних стадіях розробки із загальною площею 10 тис. кв. км.
Команда дивізіону активно працює над детальним аналізом
ліцензій та їх пріоритезацією для фокусування передусім на
найперспективніших ділянках. Додатково проводяться заходи для зниження ризиків пошуку вуглеводнів (проведення
сейсмічних досліджень, пошуково-розвідувальне буріння
тощо) для повного розуміння потенціалу ділянок та розробки подальшого алгоритму дій (широкомасштабна розробка
ділянки чи повернення ліцензій державі). За внутрішніми
експертними оцінками обсяг перспективних видобувних
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Всього 1-5 років:

7,3

млрд дол. США

Всього 6-10 років:
3,1

Довгострокова інвестиційна програма
(в т.ч. сейсморозвідувальні роботи), млрд дол. США

14,1

Партнерство з підвищення видобутку на родовищах АТ «Укргазвидобування» в Західній Україні
Розташування родовищ

млрд дол. США

Польща

3,1
2,9

Летнянське

1,9

0,6

2021

1,3

0,7
0,8
0,9

2022

Існуючі родовища

2,8

1,2

1,5

2,9

2,7

2,0

Кавське

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Нові родовища

Гаївське

2,5

Примітка: Оцінені інвестиції представлені на основі розвідки та розробки власними силами (без залучення партнерів)

Джерело: Група Нафтогаз

0,9
0,2

Опарське

1,6

25 км

Кількість родовищ

13

Грудівське

Обсяг запасів природного газу категорії 2P станом
на 01.01.2020, млрд куб.м

5

Більче-Волицьке

Обсяг видобутку природного газу у 2019 році, млн куб. м

319

Лугівське

Кількість свердловин (вкл. ліквідовані свердловини)

269

Стрих.-Тейсарівське

Кількість свердловин в активному фонді

140

Дашавське

Площа, кв. км

386

Комарівське

Середня глибина, м

880

Любешівське

Рівень виснаженості станом на 01.01.2020 року, %

80

Львів

Сх.-Довгівське

2,7

2,3

1,5

Ключові характеристики родовищ

Бережницьке

Словаччина
Родовища, включені в периметр партнерства PEC
Інші родовища Укргазвидобування

Родовища інших компаній

Джерело: Група Нафтогаз

Оціночний розмір інвестиційної програми, 2021-2030 роки
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Група Нафтогаз

Про OMV Petrom
OMV Petrom є найбільшою інтегрованою енергетичною
компанією в Південно-Східній Європі з річним видобутком
вуглеводнів 53 млн барелів нафтового еквівалента у 2020
році. Група експлуатує об’єкти переробки потужністю
4,5 млн т на рік та експлуатує високоефективну електростанцію потужністю 860 МВт. Група представлена
на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Румунії
та сусідніх країнах 793 АЗС станом на кінець 2020 року під
двома торговими марками – OMV та Petrom. OMV Petrom
є цінним та авторитетним партнером із інвестиційним
потенціалом, знаннями та відповідним досвідом роботи в
регіоні.

Про Naphtha Israel Petroleum
Компанія Naphtha Israel Petroleum Corporation Ltd. є
ізраїльською компанією, зареєстрованою на фондовій біржі
Тель-Авіва. Через свої дочірні компанії компанія Naphtha
здійснює розвідку та розробку нафтогазоносних покладів та
видобування вуглеводнів на суходолі США та шельфі Ізраїлю.

Ринок
та реформи

Річний звіт 2020

Має мажоритарні права на пайову участь у витратах на
розробку і експлуатацію великого газового родовища «Тамар»
потужністю приблизно ~370 млрд. куб. м., що розташоване
на шельфі Ізраїлю, відкритого у 2009 році. З початку видобування у 2013 і до 2020 року обсяг товарного газу з родовища
«Тамар» склав приблизно 66 млрд куб. м. газу, що в основному
був поставлений на внутрішній ринок Ізраїлю.

Про Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
Група PGNiG є лідером на польському газовому ринку та
налічує 25 000 співробітників по всьому світу. Група PGNiG
працює у галузі розвідки та видобування природного газу
та сирої нафти, міжнародної торгівлі газом, продажу та
розподілу газу та рідкого палива, а також виробництва
тепла та електроенергії. Група PGNiG складається з понад
30 компаній, включаючи постачальників спеціалізованих геофізичних послуг, послуг із буріння та ремонту свердловин,
що високо цінують на міжнародному ринку. Материнська
компанія Групи, PGNiG SA, є однією з найбільших компаній,
акції якої розміщено на Варшавській фондовій біржі.
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Львівська

583

Полтавська

Волинська

26

6 019

Сумська

Харківська

18

7 151

0,6

147

1,6

241

0,7

45

Закарпатьська

Івано-Франківська

Чернівецька

Дніпропетровська

Донецька

Луганська

Джерело: Група Нафтогаз

Географічний розподіл видобутку газу АТ «Укргазвидобування» у 2020 році, млн куб. м

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Група Нафтогаз вважає залучення досвідчених іноземних
партнерів ефективним важелем реалізації своєї стратегії
і тому ставить собі за мету стати надійним та бажаним
бізнес-партнером. Партнерські відносини сприяють синергії
досвіду та сучасних технологій, що позитивно відображається на виробничих та фінансових показниках Групи Нафтогаз.
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Внутрішня трансформація та відкритість Групи Нафтогаз
до прозорих механізмів співпраці демонструє потенційним
партнерам нашу надійність. Група Нафтогаз прагне створити
міцну основу для реалізації стратегічних ініціатив, сталого
розвитку та використовує всі наявні можливості для підвищення рівня енергетичної безпеки країни.

ЗАПАСИ ТА РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНІВ ГРУПИ НАФТОГАЗ
Природний газ,
млрд куб м

Нафта та газовий
конденсат, млн т

Природний газ (млн
барелів нафтового
еквіваленту)

НАК «Нафтогаз України»				
доведені розроблені
доведені нерозроблені
ймовірні
видобуток
приріст запасів
Запаси станом на 31.12.2020р.
				
АТ «Укргазвидобування»				
доведені розроблені
168,51
2,77
991,83
доведені нерозроблені
27,14
0,25
159,77
ймовірні
50,38
1,31
296,53
Запаси станом на 31.12.2020р.
246,03
4,32
1 448,13
				
ПАТ «Укрнафта»				
доведені розроблені
9,93
13,67
72,47
доведені нерозроблені
5,04
4,90
36,78
ймовірні
11,38
10,30
83,04
видобуток
2,06
2,75
15,06
приріст запасів
0,05
0,61
0,39
Запаси станом на 31.12.2020р.
24,33
26,73
177,61
				
Активи Групи Нафтогаз в АР Єгипет				
доведені розроблені
0,15
0,25
0,88
доведені нерозроблені
0,00
0,02
0,01
ймовірні
0,06
0,16
0,38
видобуток
0,18
0,22
1,04
приріст запасів
0,15
0,14
0,88
Запаси станом на 31.12.2020р.
0,19
0,36
1,10
				
Група Нафтогаз				
доведені розроблені
178,59
16,68
1 065,18
доведені нерозроблені
32,18
5,17
196,56
ймовірні
61,82
11,77
379,94
видобуток
2,24
2,97
16,10
приріст запасів
0,20
0,76
1,26
Запаси станом на 31.12.2020р.
270,55
31,41
1 626,85

Нафта та газовий
конденсат
(млн барелів)

24,63
2,23
11,01
37,86
99,75
35,77
75,19
20,05
4,48
195,15
1,86
0,15
1,17
1,60
1,04
2,62
126,24
38,15
87,37
21,65
5,52
235,63

Джерело:
Для НАК «Нафтогаз України»: Звіт для НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування» та філії НАК «Нафтогаз України» в Арабській Республіці Єгипет з оцінки майбутніх запасів,
ресурсів та доходу, належних відповідно до певних часток та на основі угоди про концесію на основі зростаючих параметрів станом на 31 грудня 2014 року, підготовлений компанією
«Ryder Scott Company, L.P.» У 2017 році Державна служба геології та надр України анулювала спец.дозволи та право Нафтогазу розробляти Будищансько-Чутівську, Оболонську та
Писарівську площі, у зв’язку з цим запаси НАК «Нафтогаз України» станом на кінець 2020 року дорівнюють нулю. Дані НАК «Нафтогазу України» не включають дані по спец.дозволах в
Чорному та Азовському морях, контроль по яких був втрачений через анексію Автономної Республіки Крим.
Для АТ «Укргазвидобування»: Звіт станом на 1 січня 2021 року з оцінки запасів та виручки певних родовищ з часткою участі, належної АТ «Укргазвидобування» (для доведених та
ймовірних запасів) відповідно до «Системи управління вуглеводневими ресурсами» (PRMS) компанії «DeGolyer and MacNaughton».
Для ПАТ «Укрнафта»: Звіт станом на 1 квітня 2019 року з оцінки запасів та виручки та умовних ресурсів певних родовищ з часткою участі, належною ПАТ «Укрнафта» в Україні
відповідно до «Системи управління вуглеводневими ресурсами» (PRMS) компанії «DeGolyer and MacNaughton». Дані щодо видобутку надані за період із 1 квітня 2019 року по 31 грудня
2020 року та включають обсяг видобутку компаній, в яких Укрнафта є повним або частковим власником, але обсяг видобутку яких не включений до обсягу видобутку Укрнафта, відповідно
до долі власності Укрнафти. Дані щодо збільшення запасів надані за 2019 та 2020 роки. Дані з видобутку та приросту запасів і є управлінськими даними, що не були аудійовані згідно
стандартів PRMS.
Для активів Групи Нафтогаз в Арабській Республіці Єгипет: Звіт з оцінки майбутніх запасів та доходу філії НАК «Нафтогаз України» в Арабській Республіці Єгипет, належних відповідно
до певних часток на основі зростаючих параметрів станом на 31 березня 2018 року та Звіт з оцінки умовних ресурсів та доходів та перспективних ресурсів філії НАК «Нафтогаз України»
в Арабській Республіці Єгипет, належних до певних часток у території ділянки Alam El-Shawish East у Західній пустелі на основі зростаючих параметрів станом на 31 березня 2018 року,
що були підготовлені компанією «Ryder Scott Company, L.P.» Дані щодо видобутку та приросту запасів надані за період із 1 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року та є управлінськими
даними, що не були аудийовані згідно стандартів PRMS.
Для даних по запасах та ресурсах згідно аудиторських звітів, що були підготовлені на основі стандартів PRMS, коефіцієнти конвертації обсягу рідких вуглеводнів з метричних тон у
барелі, а також коефіцієнти конвертації обсягів природного газу з кубічних метрів в барелі нафтового еквіваленту були визначені аудиторами на основі фізичних властивостей вуглеводнів.
Для АТ «Укргазвидобування» коефіцієнт конвертації кубічних футів природного газу у барелі нафтового еквіваленту складає 6 тисяч кубічних футів на 1 барель. Для Укрнафти для
конвертації 1 тисячі куб. метрів природного газу або 1 тони нафти чи конденсату в барелі (нафтового еквіваленту) використовується коефіцієнт 7,30. Для активів Групи Нафтогаз в Арабськів
Республіці Єгипет коефіцієнт 7,33 використовується для конвертації тон в барелі для нафти та конденсату. Для Нафтогазу коефіцієнт 7,28 використовується для конвертації тон в барелі для
нафти та конденсату.
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Карта родовищ АТ «Укргазвидобування», обсяг видобудку з яких складає понад 2/3 загального видобутку
Західний нафтогазоносний регіон

Східний нафтогазоносний регіон

1:550 000

Масштаб 1:400 000

Масштаб 1:500 000

0,04
2,2 78%
0,08
2,1
89%

Свидницьке ГР

1,2

ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

15,4

0,1
2,9 49%

80%
0,5
4,8 40%

Хідновицьке ГР

Яблунівське НГКР1

Комишнянське ГКР1

Більче-Волицьке ГР

Тимофіївське НГКР

0,3
3.4 85%

0,1
3,0 76%

5,3

0,4

0,3
1,4 91%

76%

1

Котелевське ГКР

0,1
2,0 79%

0,1
2,2 95%

Солохівське

72,8

Березівське ГКР1

Опішнянське НГКР

Битків-Бабчинське НГКР

ЧЕРНІВЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

90%

4,0 85%
0,2

0,2
1,4 92%
0,9
0,9
12,8 83%
31,9 90%
0,4
0,3
12,5
86%
6,2 85%

0,3
2,7 94%

1,6

0,2
72%

Семенцівське НГКР Східно-Полтавське ГКР
Розпашнівсьшке ГКР

ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ

Мелихівське ГКР

Машівське ГКР

3,9

60%
0,7
3,2 92%
0,3

Зах.-Хрестищенське ГКР
Ланнівське ГКР Медведівське ГКР

Родовища з покладами газу, що залягають на глибині понад 5000 м.

Вишневське ГКР

ЗахідноСоснівське ГКР Єфремівське ГКР
Кегичівське ГКР

4,8
1

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

2,0
Юліївське НГКР

ІВАНО�
ФРАНКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ
ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВ

СУМСЬКА
ОБЛАСТЬ

0,4
6,4 74%

Шебелинське ГКР

Кобзівське
ГКР

61%
0,4

4,0 83%
0,3
8,1 45%
0,4

Для розрахунку рівня виснаженості родовищ на 31.12.2020 р. залишкові запаси категорії 2P на кінець 2020 року
розраховані як залишкові запаси категорії 2P за методологією PRMS на основі звіту компанії «DeGolyer and MacNaughton»
від 1 січня 2021 року .
НГКР - нафто-,газокондеснатне родовище; ГР - газове родовище; ГКР - газоконденсатне родовище

2

Видобуток за 2020 рік, млрд куб. м
Залишкові запаси станом на 31.12.20202, млрд куб. м.
% виснаження родовища2
Найбільші родовища Укргазвидобування
Ділянки, на які отримано спеціальні дозволи впродовж 2014-2020 років
Крайові розломи Дніпровсько-Донецької западини

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ
Джерело: Група Нафтогаз
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Дивізіон «Трейдинг»
Сьогодні дивізіон «Трейдинг» охоплює діяльність Групи Нафтогаз, пов’язану
з імпортом, продажем, трейдингом та оптовими поставками природного газу.
Серед контрагентів дивізіону «Трейдинг» – великі промислові споживачі, Оператор ГТС, регіональні газопостачальні компанії (далі – «газзбути») та підприємства
теплокомуненерго (далі – «ТКЕ»). «Трейдинг» продає та постачає газ клієнтам як
за прямими контрактами, так і реалізує через торгові майданчики. Група Нафтогаз
стала головним рушієм розвитку торгівлі природним газом через торгові майданчики, зокрема, на Українській енергетичній біржі (далі – «УЕБ»).
2020 рік став роком помітного розширення торгової діяльності Нафтогазу
на УЕБ. Обсяги продажів Нафтогазу на УЕБ зросли вдев’ятеро зі 123 млн м3 у
2019 році до 1 160 млн м3 у 2020 році. Це досягнення стало можливим завдяки
двом ключовим ініціативам, втіленим дивізіоном «Трейдинг», які дозволили стати
гнучкішими та покращувати привабливість пропозиції відповідно до потреб клієнтів і ситуації на ринку. Спочатку Нафтогаз прийняв нову більш адаптивну та гнучку
методологію встановлення цін, яка дозволила швидше реагувати на ринкові зміни

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИВІЗІОНУ «ТРЕЙДИНГ»:
— У
 2020 році продажі Нафтогазу в комерційному сегменті ринку, до якого входять обсяги, продані промисловості, включно з
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (далі – «ОГТСУ»), та обсяги газу продані на УЕБ, зросли майже удвічі – з
3,0 млрд куб. м у 2019 році до 5,8 млрд куб. м у 2020 році. Частка ринку Нафтогазу у комерційному сегменті зросла з 28% у
2019 році до 30% у 2020 році.
— Завдяки запровадженню нових продуктів (наприклад, квартальних продуктів, умов післяплати) Нафтогаз суттєво збільшив
обсяги торгівлі на УЕБ. У 2020 році продажі газу Нафтогазу на УЕБ склали 1 160 млн куб. м, що відповідає 9-ти кратному збільшенню порівняно з рівнем 2019 року у 123 млн куб. м.
— Нафтогаз виграв більше 80% усіх торгів, оголошених ОГТСУ протягом 2020 року. Це дозволило Нафтогазу поставити ОГТСУ
3,6 млрд куб.м у 2020 році.
— У 4 кварталі 2020 року вперше в історії компанії Нафтогаз розширив свої продажі за кордон, експортувавши 246 млн куб. м.
— Нафтогаз запровадив систему ETRM, щоб вивести свою трейдингову діяльність та управління ризиками на якісно новий
рівень.

склали продажі газу Нафтогазу на
УЕБ у 2020 році

Режим ПСО

9 475

Вільний ринок

1 442

8 152
7 769

1 413

1 197

1 088

1 042
911

2019

45%
2020

Нафтогаз

Інші

Постачання газу населенню, напряму та через регіональні газопостачальні компанії

Джерело: Група Нафтогаз

Січ. Лют. Бер. Кві. Тра. Чер. Лип. Сер. Вер. Жов. Лис. Гру. Січ. Лют. Бер. Кві. Тра. Чер. Лип. Сер. Вер. Жов. Лис. Гру.
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57%

52%

428
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49%
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52%
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299

3 672

628

595

560

91%

%

Частка ринку Нафтогазу у
комерційному сегменті зросла з 28%
у 2019 році до 30% у 2020 році

2020

1 338
1 205

88%

+2

1 413

93%

зросли майже удвічі –
з 3,0 млрд куб. м у 2019 році до
5,8 млрд куб. м у 2020 році

2019

1 865

млн куб. м

МЛРД КУБ. М

МЛН КУБ. М

Обсяг і частка Нафтогазу в портфелі продажів газзбутам у 2019-2020 роках

92%

5,8

1 160

2

2020 рік став роком значного прогресу у досягненні лібералізації ринку природного газу. Вона почалася із введення ринкового ціноутворення для населення
та підприємств ТКЕ з 1 січня 2020 року та знайшла продовження у скасуванні ПСО
для сегменту роздрібних продажів. У поєднанні з подальшою інтеграцією України
до газового ринку ЄС і більш ніж достатніми потужностями імпорту та зберігання
газу, ці надбання стали стимулом для зростання рівня ліквідності ринку та конкуренції. Багато гравців вийшли на ринок або збільшили свою присутність на ньому.
Пожвавлення активності та конкуренції вимагало від Нафтогазу пристосувати свою
комерційну діяльність до таких змін і провести трансформацію своєї комерційної
діяльності, щоб забезпечити довгострокову цінність діяльності з видобутку газу
Групи Нафтогаз та створити додаткову цінність за рахунок конкурентних продажів
і трейдингової діяльності. Група Нафтогаз мала на меті створити таку комерційну
організацію, яка б поєднувала у собі клієнтоорієнтованість постачання, управління
ризиками та оптимізацію портфеля.
Щоб втілити це бачення в реальність навесні 2020 року Нафтогаз вирішив розділити дивізіон «Інтегрований газовий бізнес» на дивізіон «Розвідка та видобування»
й дивізіон «Комерція». Наприкінці 2020 року з дивізіону «Комерція» було утворено
дивізіони «Трейдинг» і «Роздрібний бізнес», щоб додатково спрямувати точкові
управлінські зусилля, вибудувати спеціалізовані організації та розвивати компетенції за цими двома напрямками.

Продажі в комерційному
сегменті

Обсяги газу продані на УЕБ

3

1

Частка РГК / Є Енергія у порівнянні з часткою інших газзбутів у продажах Нафтогазу у 2019-2020 роках
2020

2019

1 723

8

Режим ПСО

Вільний ринок

7 762

1 311

406

134
9

124

121

685

310

99

24

113

1

1

Січ. 20

Лют. 20

Бер. 20

237

3

26

16

121

6

14

213

10
Кві. 20

Інші регіональні газопостачальні компанії

210

97
Трав. 20

96
46
40

Чер. 20
Група РГК

млн куб. м

6

6

Лип. 20

9

88
Сер. 20

57
50

299

195
8

Вер. 20

Нафтогаз (передплата)

40
30

9

Жов. 20

Лис. 20

Гру. 20

Нафтогаз (постоплата)

1 120

1 064

9

Джерело: Група Нафтогаз; УЕБ.
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Обсяг продажу групі РГК / Є Енергії та іншим газопостачальним компаніям

Група РГК / Є Енергія

2019

Інші газопостачальні компанії

2020

Джерело: Група Нафтогаз

702

2 495
32%
1 646
49%

Динаміка та структура обсягів торгів на УЕБ у 2020 році, млн куб. м

Група Нафтогаз

Торги ОГТСУ

80

%

Нафтогаз виграв більше 80% усіх
торгів, оголошених ОГТСУ протягом
2020 року
Поставки до ОГТСУ

3,6

МЛРД КУБ. М

Нафтогаз поставив газу до ОГТСУ у
2020 роціу
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РЕГЛАМЕНТ
ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЮ ЗА
ТРЕЙДИНГОВИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ
В ГРУПІ НАФТОГАЗ

…однак через систематичні проблеми
цього сектора у Нафтогаза зростає
дебиторська заборгованість

+ 83%
57,5

17,2
16,1
46,6
39,0
9,0

8,8

30,3

7,4

7,3

8,1

40%

47%

45%

2019

2020

2021

Продаж та постачання природного газу Групою Нафтогаз
Сегмент ТКЕ

Інші сегменти

млрд грн

млрд куб. м

19,0

31,4

19,6
15,6

9,7
3,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Валова дебіторська заборгованість ТКЕ (кінець періоду)

2017

2018

2019

2020

Джерело: Група Нафтогаз
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Корпоративна соціальна
відповідальність
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та звітність
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Управління ризиками контрагента
– Управління ризиками контрагента здійснюється шляхом
встановлення лімітів та контролю впливу
– Безпека, комплайєнс та фінанси перевіряють відповідність
контрагентів
– Комітет з ризиків затверджує методологію лімітів контрагентів та розглядає індивідуальні умови / винятки
Управління ціновими ризиками
Управління ціновими ризиками здійснюється шляхом
обмежень (Red Lines) для трейдерів, лімітом відкритих
позицій, прогнозуванням цін, хеджинговими стратегіями

Мандати
Мандати для трейдерів засвідчуюдть їх повноваження
укладати угоди (ухвалювати відповідні рішення та
підписувати індивідуальні контракти, підготовлені
адміністративним персоналом)

Обсяг і частка Нафтогазу в портфелі поставок ТКЕ у 2019-2020 роках

+ 194%

Корпоративне
врядування

Система торгових контролів Групи Нафтогаз

4

18,5

Трансформація:
Як ми працюємо

5

та відображати їх при ціноутворенні. Це сприяло збільшенню обсягів торгівлі, починаючи з травня 2020 року. Пізніше Нафтогаз представив низку нових продуктів
та інші вдосконалення, які мають зробити його пропозицію привабливішою. Квартальні продукти дали можливість купувати природний газ за фіксованою ціною з
поставками у 4 кв. 2020 та 1 кв. 2021 року. Ще однією новою особливістю стало
запровадження умов післяплати при торгівлі на УЕБ із забезпеченням від контрагента у формі банківської гарантії. Крім того, вже у лютому 2021 року Нафтогаз
збільшив термін післяплати по своїх пропозиціях на УЕБ із 30 до 45 днів. Запропоновані умови післяплати стали реакцією на часті запити трейдерів, які регулярно
відчували дефіцит ліквідності. Інновація у продуктах і кращі фінансові умови є відображенням амбіцій Нафтогазу бути бажаним партнером для учасників ринку та
пропонувати для них найціннішу пропозицію. Цінність такої пропозиції призвела
до значного збільшення обсягів торгів у 4 кварталі 2020 року.
Крім того, Нафтогаз Трейдинг у 2020 році суттєво збільшив прямі продажі
сегменту промисловості – на 280 млн куб. м, сприяючи зростанню своєї частки
ринку в промисловому сегменті (без ОГТСУ) до 5%. Такий результат – аналогічно з
нарощуванням обсягів на УЕБ – став можливим завдяки кращій та більш адаптивній методології ціноутворення, прийнятій Групою Нафтогаз. Це зростання також
частково обумовлено збільшенням продажів у літній період, коли рівень цін був
привабливим для компаній-виробників електроенергії.
За обсягом продажів ОГТСУ виділяється як найбільший промисловий клієнт
конкурентного сегменту Групи Нафтогаз. Упродовж всього 2020 року ОГТСУ провів
чотири аукціони з закупівлі природного газу загальним обсягом 4,96 млрд куб.м, з
періодом поставки березень 2020 року – квітень 2021 року. Хоча на всіх аукціонах
була досить висока конкуренція, Нафтогазу вдалося виграти близько 80% обсягів,
що дозволило продати 3,6 млрд куб. м природного газу в 2020 році, із додатковою поставкою ще 0,4 млрд куб. м у 2021 році. Конкуренція та обсяг аукціонів
торгів призвели до створення ліквідного цінового показника, який став одним з
основних еталонів бенчмарків встановлення цін на місцевому ринку.

Обсяг постачання підприємства ТКЕ
є досить стабільним, ...

Стратегія: Як працює
наш бізнес

2020 рік став роком, який змінив відносини та характер продажів Нафтогазу для
газзбутів і, зокрема, Групи Регіональної Газової Компанії (далі – РГК). Скасування режиму ПСО у роздрібному сегменті постачання з 1 серпня 2020 року стало причиною
припинення закупівлі природного газу у Нафтогазу більшістю газзбутів та, особливо
РГК. Хоча Нафтогаз пропонував їм можливість укласти річний контракт на поставку,
газзбути були не готові перейти до нових ринкових реалій від минулих умов, що передбачали зобов’язання Нафтогазу здійснювати постачання на умовах післяплати та
за відсутності наслідків низької платіжної дисципліни. В результаті частка Нафтогазу
в поставках газзбутам зменшилася з 82% у 2019 до 43% у 2020 році або за обсягами
продажів – з 7,8 млрд куб. м у 2019 до 3,4 млрд куб. м у 2020 році.
У той час як багато газзбутів припинили закупівлю газу у Нафтогазу після скасування ПСО, більша частина зменшення продажів газу припала на припинення закупівель
газу РГК в серпні-грудні 2020 року. Обсяг продажів компаніям РГК знизився на 57% у
2020 році порівняно з 2019 роком, а в серпні-грудні 2020 року підприємства РГК не
закуповували природний газ у Нафтогазу.
Однак, коли було впроваджено регулювання цін на 1 кв. 2021 року, і спостерігалася проблема з ресурсом на ринку, багато газзбутів повернулися до Нафтогазу як
газового банку на ринку.
У той час як постачання Нафтогазом природного газу підприємствам ТКЕ зросло до
8,1 млрд куб. м у 2020 році порівняно з 7,4 млрд куб. м у 2019 році, цей сектор все ще
страждає від старих проблем і низької платіжної дисципліни.
Скасування режиму ПСО для поставок ТКЕ заплановане на 1 травня 2021 року,
і Нафтогаз готовий співпрацювати з урядом та іншими ключовими зацікавленими
сторонами в секторі теплокомуненерго, щоб розробити рішення для сектору та направити його на шлях сталого розвитку.
Для управління своїми трейдинговими операціями та ризиками дивізіон «Трейдинг»
впровадив систему ETRM, яка є загальногалузевим стандартом забезпечення контролю
та управління всіма типами торгових ризиків. ETRM є важливою інфраструктурною основою для системи торгових контролів Групи Нафтогаз, куди входять дозволи на здійснення
торгових операцій, управління ризиками контрагентів та управління ціновим ризиком.

5

%

Частка дивізіону «Трейдинг» у
сегменті промислових споживачів
(без ОГТСУ)

Джерело: Група Нафтогаз
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відповідальність
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Фінансовий огляд
та звітність

Дивізіон «Зберігання природного газу»
— З агальний обсяг закачаного газу до підземних газосховищ України (ПСГ) склав 12,7 млрд куб. м (на 3% менше порівняно з попереднім роком). Загальний обсяг відібраного зі сховищ газу склав 7,9 млрд куб. м (на 2% менше, ніж у
попередньому році).
— Обсяг зберігання природного газу у режимі «Митний склад» становив 8,6 млрд куб. м на кінець 2020 року. З них нерезиденти зберігали 7,7 млрд куб. м, що в 3,8 рази більше за аналогічний показник у 2019 році.
— Станом на кінець сезону закачування 2020 року в українських ПСГ було накопичено 28,3 млрд куб. м газу*, що на 30%
більше за показник попереднього року та є рекордним за останнє десятиріччя.
— Чистий дохід сегменту «Зберігання природного газу» у 2020 році склав 5,1 млрд грн, що на 58% більше за показник
попереднього року. Зростання показника викликано в основному значним попитом клієнтів та впровадженням тарифів на транспортування «short haul» на початку 2020 року.
— EBITDA сегменту «Зберігання природного газу» у 2020 році склала приблизно 3,3 млрд грн, що на 67% більше, ніж у
попередньому році.
— Операційний грошовий потік сегменту «Зберігання природного газу» у 2020 році становив 3,9 млрд грн та майже у
чотири рази перевищив результат 2019 року (1,0 млрд грн).

РЕКОРДНІ ОБСЯГИ ПРИРОДНОГО
ГАЗУ В ПІДЗЕМНИХ ГАЗОСХОВИЩАХ –
КЛЮЧОВІ ДРАЙВЕРИ
Збільшення привабливості українських газосховищ на
газовому ринку ЄС зумовлено як низкою ринкових факторів,
так і ефективною роботою Оператора газосховищ України
впродовж 2020 року. 2   
*

Зокрема, в першій групі можна виділити:
1. В
 исокий рівень наповнення ПСГ ЄС (високі запаси газу
через невизначеність подальшого транзиту наприкінці
2019 року, тепла зима 2019/2020).
2. Нестача потужностей для зберігання газу в країнах ЄС.
3. Падіння ціни на газ та зростання попиту на послуги зберігання з боку трейдерів.
4. Зниження обсягів споживання газу через економічний
спад, викликаний пандемією COVID-19.
Окрім сприятливих ринкових умов на рекордне наповнення ПСГ України безпосередній вплив мала діяльність
незалежного Оператора газосховищ, зокрема:
1. Успішне завершення анбандлінгу як вагомий доказ, що
Україна дотримується вимог газового ринку ЄС.
2. Розбудова комерційної функції, орієнтованої на співпрацю із замовниками-нерезидентами.
3. Створення нових продуктів, зокрема Митний склад +short
haul.
4. Підвищення системності та прозорості взаємодії з клієнтами (KYC, оприлюднення вільних потужностей тощо).
5. Діджиталізація взаємодії з клієнтами.

сховищ України. Відповідно, це потребувало системного
перегляду бізнес-процесів та оновлення функцій.
Протягом 2020 року відбулися організаційні зміни, пов’язані зі зменшенням кількості рівнів ланок управління з трьох
до двох. Повністю перезавантажено структуру технічного
департаменту та департаменту комерційної діяльності, що
посприяло зростанню ефективності роботи, а також збільшило якість надання послуг зі зберігання газу. Зазначена   
реструктуризація підрозділів проводилась вже з акцентом на
дворівневу структуру управління.  
Загальна чисельність персоналу АТ «Укртрансгаз» була
скорочена на понад 20%. Дивізіон «Зберігання природного
газу» було оптимізовано на 6%. На початок 2021 року штатна
чисельність дивізіону складає ~1700 штатних одиниць.

Послуга «Моніторинг зберігання природного газу,
переданого у заставу»
З 2020 року Оператор газосховищ починає розширювати
портфоліо послуг та надавати замовникам супутні послуги,
окрім базових – зберігання, закачування та відбір природного газу. Зокрема, наприкінці 2020 року запроваджено
послугу «Моніторинг зберігання газу, переданого у заставу».
Нова послуга, що дозволила банкам відстежувати операції
з природним газом в ПСГ, який клієнти використовують як
заставу для отримання займів. Моніторинг здійснюється
онлайн 24/7 в інформаційній платформі Оператора газосховищ.
Основною перевагою моніторингу природного газу, що
зберігається в ПСГ, для банків є суттєве зниження ризиків під
час кредитування. У свою чергу, це дозволяє клієнтам отримувати необхідне фінансування на більш вигідних умовах.

Виробничі заходи
Протягом 2020 року було здійснено комплекс важливих
виробничих заходів, які значно поліпшили технічний стан
основного  обладнання та підвищили надійність роботи
ПСГ. Так, було проведено ремонт 62 свердловин підземних
сховищ та поточний ремонт 99 свердловин, здійснено 61
роботу з технічного обслуговування та 20 ремонтів парку
газоперекачувальних агрегатів ПСГ. Також під час нейтральних періодів (після сезонів відбору та закачування 2020 року)
в повному обсязі було виконано заплановані ремонтні, регламентні роботи технологічного обладнання та геологічний
контроль за станом покладів.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
ДИВІЗІОНУ

ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Взаємодія з Українською енергетичною біржою
У лютому 2021 року Укртрансгаз та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає
забезпечення замовників послуг зберігання (закачування,
відбору) біржовими стандартизованими продуктами для

Організаційна структура
Після успішного завершення анбандлінгу основним
завданням стало створення незалежного Оператора газо-

1

2
Обсяги природного газу в ПСГ на кінець
періоду закачування (2014-2020 рр.), млрд куб. м

Обсяги природного газу в ПСГ у 2020 році
(на кінець місяця), млрд куб. м

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ
Послуга «Митний склад»
У 2017 році компанія Укртрансгаз  імплементувала послугу зберігання природного газу в режимі «Митний склад».
Вона надає можливість клієнтам зберігати природний газ
в підземних газосховищах України протягом 1095 днів без
сплати податків та митних зборів, за умови подальшого
транспортування природного газу з території України або
розміщення його в інший митний режим. Спочатку попит на
цю послугу з боку клієнтів був стриманим і лише у 2019 році
інтерес почав зростати – в підземних газосховищах в режимі
«Митний склад» було розміщено всього 8,1 млрд куб. м газу,
а у 2020 – 10,2 млрд куб. м.
Підвищення системності та прозорості
Протягом 2020 року Оператор газосховищ України підтримував постійний діалог зі своїми клієнтами, завдяки чому зу-

без урахування запасів Вергунського ПСГ, що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області
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З урахуванням внутрішньої трансформації Оператора
газосховищ України та впровадження нової організаційної
структури Укртрансгазу протягом 2020 року, оновлена структура дивізіону «Зберігання природного газу» включає апарат
управління та виробничі структурні підрозділи Укртрансгазу.
Зокрема, до дивізіону «Зберігання природного газу» входить
12 ПСГ на материковій частині України, з урахуванням  Вергунського ПСГ, що станом на кінець 2020 року знаходилось
в Луганській області на тимчасово непідконтрольній владі
України території.
Після відокремлення діяльності з транспортування природного газу 2020 рік став першим роком для Укртрансгазу
у ролі незалежного Оператора газосховищ, що забезпечує
надання послуг зберігання природного газу як для українських, так і іноземних замовників. За перший рік роботи
Оператор газосховищ України забезпечив достатній рівень
наповнення українських ПСГ, необхідний для проходження
опалювального сезону. За підсумками 2020 року Україна
майже в чотири рази збільшила обсяги зберігання газу, що
належить нерезидентам. 1   
Оператор газосховищ України завершив 2020 рік, маючи
договірні відносини з 848 компаніями (на початок 2020
року – 651 компанія). При цьому кількість замовників-нерезидентів протягом  року майже подвоїлась – до 90 компаній
з 24 країн. Для порівняння, на початку 2020 року в Україні
свій газ зберігали представники 14 країн. За оцінками
клієнтів, цьому сприяли конкурентоспроможний тариф на
зберігання газу та спеціальний тариф на транспортування
газу «short haul». Також важливу роль відіграв ріст довіри до
Оператора підземних газосховищ з боку міжнародної спільноти завдяки системним реформам, зокрема, завершенню
анбандлінгу Оператора ГТС. 3   

мів підвищити прозорість і якість своєї роботи та запровадити
нові послуги. Починаючи з серпня 2020 року Оператор газосховищ України почав щодобово оприлюднювати актуальну
інформацію про вільні потужності газосховищ на сайті. Крім
того, в інформаційній платформі Оператора газосховищ додано функцію з моніторингу вільних потужностей закачування
та відбору природного газу на поточну та наступну добу.
Завдяки новому сервісу замовники послуг зберігання газу
можуть в особистому кабінеті бачити уточнену інформацію
про вільні потужності закачування та відбору газу 24/7. Таким
чином, запроваджений Укртрансгазом моніторинг вільних
потужностей дозволив підвищити прозорість процесів управління газосховищами відповідно до міжнародних стандартів.
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торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах. Новий функціонал дасть змогу компаніям пришвидшити та оптимізувати торговельні операції з газом, підвищить їх надійність та допоможе залучити до торгів ширше
коло учасників. Передбачається, що проект буде реалізовано
у два етапи.
1) Перший етап відкриває учасникам газового ринку України можливість проводити торгові операції з розмитненим природним газом, що зберігається у газосховищах,
через платформу Української енергетичної біржі. На
цьому етапі доступ до біржових торгів отримують компанії-резиденти, які працюють із розмитненим газом. При
цьому Оператор газосховищ виступає гарантом наявності в ПСГ заявленого на торги обсягу газу та забезпечує
автоматизацію його передачі від одного учасника торгів
до іншого. Після цього Біржа у взаємодії з банком проводить клірингові операції.
2) Другий етап проекту відкриває можливість торгів газом
через платформу Української енергетичної біржі і для
клієнтів, що зберігають газ у підземних газосховищах
України у режимах «Митний склад» та «Митний склад +
short haul». Тобто послуга стає доступною, в тому числі, і
компаніям-нерезидентам.

Річний звіт 2020

№1131 від 13.06.2016 року. Внаслідок послідовної політики Регулятора залишився номінальний (загальний) розмір
тарифу на наступний сезон майже на рівні минулого року, що
дозволило збільшити попит на послуги ПСГ.
Дивізіон «Зберігання природного газу» планує продовжувати співпрацю з НКРЕКП з метою удосконалення методики тарифоутворення на послуги зберігання природного
газу та з урахуванням поширених практик європейських
операторів. 4
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
24 червня 2020 року НКРЕКП затвердила План розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» на
2020-2029 роки, в тому числі  інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік. Загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру ПСГ на 2020-2029 рр. становить 13,5 млрд грн (без
ПДВ).
Першим найбільшим проектом, який було розпочато
після прийняття програми, стала реконструкція установки
осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на
виробництві на Дашавському ПСГ. Вартість реконструкції –
182 млн грн (без ПДВ).
Автоматизація технологічного процесу установки осушення газу, що є частиною проекту, дасть можливість контролювати якісні параметри газу, що подається в магістральні
газопроводи, в режимі онлайн.
Переобладнання установки осушення газу дозволить
скоротити щорічні витрати паливного газу на 55-65%. Окрім
того, оновлення технічного обладнання сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Зміна тарифів на послуги із закачування,
зберігання та відбору природного газу
24 червня 2020 року НКРЕКП затвердила тарифи на
послуги зберігання (закачування, відбору) природного
газу в підземних сховищах газу, що вступили в дію 1 липня
2020 року. Ці тарифи також застосовуються до послуги «Митний склад». Розрахунок тарифів відбувався за методикою
«cost+» («витрати+»), що затверджена Постановою НКРЕКП
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Порівняння тарифу з країнами ЄС станом на 31.10.2020 року
(Порівняння ефективних витрат на зберігання газу в Україні та інших ринках Східної Європи з позиції клієнта ЄС, євро/МВт*год.)
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Тарифи на транспортування у режимі
short haul ТОВ «Оператор ГТС України»

Іншими ключовими інвестиційними проектами у
2020 році стали: реконструкція газозбірного пункту на Богородчанському ПСГ (239 млн грн), реконструкція площадки газозбірного пункту на Червонопартизанському ПСГ (108 млн
грн) та завершення реалізації об’єктів будівництва систем
раннього виявлення НС на Опарському та Більче-Волицько-Угерському ПСГ (8,2 млн грн). 5
ПЕРЕХІД НА ОБЛІК ГАЗУ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОДИНИЦЯХ
ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
З метою підвищення клієнтоорієнтованості та забезпечення попиту європейських замовників у 2020 році
Оператор газосховищ України розпочав випробування
програмного комплексу, що автоматично збирає та аналізує
дані приладів обліку обсягу та якості природного газу в
одиницях енергії (кВт-год). Програмний комплекс ‒ внутрішня розробка Інституту транспорту газу, що входить до складу
Групи Нафтогаз.
Після введення програмного комплексу в промислову
експлуатацію українські підземні сховища газу будуть готові
до наступного етапу інтеграції з газовим ринком ЄС – переведення системи обліку газу з кубічних метрів на кВт-год.
Також протягом 2021‒2025 рр. на дев’яти українських
газосховищах буде встановлено сучасні вузли заміру газу з
потоковими хроматографами та вологомірами, які відповідно до Кодексу газосховищ повинні бути встановлені на межі
балансової відповідальності ПСГ та ГТС. Це дасть можливість в онлайн-режимі відслідковувати якісні та фізико-хімічні характеристики природного газу, обліковувати його як у
фізичних, так і енергетичних одиницях.
На законодавчому рівні досягнуто компроміс в обговореннях з Національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України, Американською торговельною
палатою в Україні та Європейською Бізнес Асоціацією щодо
застосування під час переведення обліку газу із кубічних
метрів в енергетичні одиниці коефіцієнту для перерахунку,
що відповідає значенню вищої теплоти згоряння природного
газу 10,595 кВт-год/куб.м (проект ЗУ №2553 очікує другого
читання). Товариством надавались пропозиції підкомітету з
питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ ПСГ – РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІТ-ПЛАТФОРМИ
У зв’язку із збільшенням кількості клієнтів-замовників
послуг, що зберігають свій газ в українських підземних сховищах, процес автоматизації та спрощення адміністрування
зберігання природного газу є одним із ключових пріоритетів
Оператора газосховищ України.
У 2020 році ІТ-платформа значно покращила взаємодію з
клієнтами ПСГ, що суттєво підвищило ефективність процесів.
Наразі триває робота над розширенням функціоналу  інформаційної платформи для взаємодії з клієнтами ПСГ. Так, із січня
2021 року Оператор газосховищ України реалізував нову функціональну можливість для перенесення авансових платежів,
сплачених за послуги зберігання. На ІT-платформі в особистому
кабінеті замовник послуг має можливість самостійно керувати
своїми коштами, переносити аванси з оплати однієї послуги в  
іншу. Про результати перенесення таких авансів система інформує замовника послуг в автоматичному режимі. 6
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Наступним досягненням стало розширення функціоналу
подання заявок на додаткові митні декларації. Ця функція
стала доступною в особистому кабінеті замовника послуг
ІT-платформи вже з березня цього року. Вона реалізована в
частині автоматизованого вибору номерів відповідних періодичних та додаткових митних декларацій із застосуванням
розрахунку декларованих обсягів газу.
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Ще одним покращенням стало запровадження в березні
2021 року автоматизації ведення окремого обліку газу, що
знаходиться в ПСГ під різними митними режимами. У рамках
даної функції проведено диференціацію за партіями у режимі звичайного митного складу та short haul, що, у свою чергу,
надає можливість клієнту відслідковувати свої партії газу та
залишок по ним у більш зручний спосіб.

5
План розвитку газосховищ
на 2020-2029 роки, млн грн

Солохівське

Згідно з Постановою НКРЕКП від
24.06.2020 року №1151 зі змінами

358

Угерське

1 026

Більче-ВолицькоУгерське

2 163

Краснопопівське

343

834

Дашавське

75

Червонопартизанське

Опарське

Кегичівське

323

404

Пролетарське

225

Богородчанське

13,5

2 118

млрд грн

Сума інвестицій
2020-2029

6
Функціонал IT-платформи
Реєстр/База даних
 едення реєстрів замовників поВ
слуг зберігання газу та договорів
зберігання природного газу
Реєстр ПМД. Синхронізація із
інформаційною платформою
Оператора ГТС України
Завантаження залишків газу на
рахунки зберігання замовників
послуг
Генерація повідомлень відповідно до Кодексу газосховищ

Номінація

Перевірка номінацій/
реномінацій з типами
«Митний склад» та «short
haul» на залишковий обсяг
по ПМД

Кабінет Оператора сховищ
Розподіл потужностей
Ведення обліку арештів, обтяжень та виконання
судових рішень
Акти про рух газу в газосховищах на рахунках
замовників послуг зберігання
Адміністрування зміни митного режиму
«Щогодинний розрахунок вільної технічної
потужності газосховищ»
Розрахунок вільної потужності газосховищ на добу
наперед
Проект Фізичного балансу газу
Перевірка вільної потужності

Алокація

Номінації / реномінації
Планування фізичного потоку
(ведення даних для перевірки
відповідності «метчінгу» для
точок ГТС )
Торгові сповіщення

Отримання фактичних значень
обсягів закачування/відбору газу
в/з ПСГ
Завантаження фізичних даних
щодо закачування/відбору газу
в/з ПСГ
Зміна алокації за результатами
перевірки номінацій/ТС
Перевірка торгових сповіщень
з типом «Митний склад» та
«Митний склад short haul»

Кабінет замовника послуг зберігання
Створення заявок ЗПЗ на зміну режиму
зберігання з типом «Митний склад»
та «short-haul» на режим зберігання
«Основний склад» або «Митний склад»
Замовлення потужностей
Зміна страхового запасу
Зміна потужності з обмеженнями
Замовлення та розподіл потужності
Перенесення авансів між послугами
Введення нового біржового продукту

Митний склад
Ведення додаткових МД
Розмитнення МС
Потужність з обмеженнями «short haul» в
режимі «митний склад»
Облік газів з типом «Митний склад» та
«short haul» в розрізі партій
Зміна (створення/розділення) партій
(сповіщень з типом «Митний склад» та
«short haul»)
Ведення обліку закачаного/відібраного
газу в митному режимі

Загальне
Створення профілів користувачів
платформи
Інтеграція з існуючою ERP для
отримання статусу оплати послуг,
синхронізація договорів, дебіторів,
заявок на перенесення авансів
Засоби комунікації IT-платформи
Короткі звіти
Переклад кабінету замовника послуг
Відображення вільних потужностей,
розподілених потужностей, передач
газу- торгових сповіщень

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність
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Дивізіон «Теплоенергетика»
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ДИВІЗІОНУ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»
— Чистий дохід1 дивізіону «Теплоенергетика» у 2020 році
склав 137,2 млн грн.
— З агальний відпуск теплоенергії2 за 2020 рік склав
163,2 тис. Гкал.
— К
 орисний відпуск теплоенергії3 для споживачів за
2020 рік склав 99,2 тис. Гкал.
— З агальний обсяг виробництва електроенергії4 склав
12,0 тис. МВт*год.
— За період вересень-грудень загальний обсяг наданих послуг з розподілу електроенергії5 склав 35,6 тис. МВт*год.
— П
 оказник EBITDA дивізіону за 2020 рік склав
(-136) млн грн, що пов’язано зі значними втратами теплоенергії в мережі при транспортуванні споживачам та невідповідністю розміру встановлених тарифів на теплову
енергію економічно обґрунтованому рівню.
— В
 проваджено автоматизовану систему комерційного
обліку електричної енергії (АСКОЕ) на Новояворівській
та Новороздільській ТЕЦ, а також для операторів систем
розподілу.
— Д
 осягнуто рівня розрахунків за використаний для виробництва теплової енергії природний газ більше 90% (з
початку діяльності 25 листопада 2019 року).
— Відновлено технічну документацію, яка була знищена попередніми власниками об’єктів (паспорти котлів та іншого
обладнання, розрахунки нормативних характеристик тощо).
— В
 ідновлено базу споживачів теплової енергії та гарячого водопостачання міст Новояворівськ та Новий Розділ
загальною кількістю 18,9 тис. абонентів.

УМОВИ ВХОДЖЕННЯ В БІЗНЕС
В результаті загрози надзвичайної ситуації техногенного характеру в містах Новояворівськ та Новий Розділ
Львівської області ТОВ «Нафтогаз Тепло» (надалі – Нафтогаз Тепло) у листопаді 2019 року визначено управителем
арештованих приватних об’єктів Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ з метою початку опалювального сезону
та збереження критичної інфраструктури життєдіяльності
зазначених міст. У лютому 2020 року в управління Нафтогаз Тепло було передано також майно, задіяне у розподілі
електричної енергії міст та околиць Новояворівська та
Нового Роздолу. Під управлінням Групи Нафтогаз обидві
ТЕЦ успішно пройшли опалювальні сезони 2019-2020 рр. та
2020-2021 рр. в м. Новояворівськ та м. Новий Розділ, в яких
проживає майже 60 тис. мешканців.
Дивізіон «Теплоенергетика» був створений у жовтні 2020
року та поєднує у своєму складі діяльність з виробництва теплової енергії, електроенергії та функцій оператора розподілу
електричної енергії. Периметр діяльності дивізіону «Теплоенергетика» охоплює ТОВ «Нафтогаз Тепло», в яке входять
наступні філії: Новояворівська ТЕЦ, Новороздільська ТЕЦ, Новояворівські електромережі та Новороздільські електромережі.
Новороздільська ТЕЦ є джерелом енергопостачання, що
бере участь в покритті теплових і електричних навантажень
м. Новий Розділ. Встановлена теплова потужність складає
149 Гкал/год., встановлена електрична потужність – 52 МВт.
Основним видом палива є природний газ.
Ключовими результатами діяльності Новороздільської
ТЕЦ у 2020 році стали:
— виробництво теплової енергії – 103 тис. Гкал;
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— к орисний відпуск теплової енергії – 55 тис. Гкал;
— виробництво електроенергії – 0,7 тис. МВт*год.
Через незадовільний стан теплових мереж та їх ізоляції,
втрати теплової енергії у 2020 році склали 47%.
При підготовці до опалювального сезону 2020-2021 рр.
на Новороздільській ТЕЦ були виконані наступні роботи:
— проведено пусконалагоджувальні роботи систем РЗА
(релейного захисту і автоматики);
— повірено лічильники обліку технологічних ресурсів;
— виготовлено/відновлено паспорти на енергетичне обладнання;
— підготовлено до впровадження та безпосередньо впроваджено автоматизовану систему контролю та обліку
електроенергії (далі – АСКОЕ);
— відновлено електричні кабелі після крадіжок/диверсій;
— проведено часткові планові ремонти магістральних та
розподільних теплових мереж;
— розроблено нормативні енергетичні характеристики
устаткування, проведено розрахунки нормативних питомих витрат палива на відпущену теплову і електричну
енергії ТЕЦ при їх комбінованому виробництві.

— корисний відпуск теплової енергії – 44 тис. Гкал;
— виробництво електроенергії – 11,3 тис. МВт*год.
При підготовці до опалювального сезону 2020-2021 рр.
виконані наступні роботи:
— перевірено силове електрообладнання 110 кВ і 6 кВ;
— проведено ремонт електротехнічного обладнання, що
дозволило забезпечити безаварійне виробництво електроенергії в опалювальному сезоні 2020-2021 рр.;
— розроблено нормативні енергетичні характеристики
устаткування, визначено нормативні питомі витрати
палива на відпущену теплову і електричну енергії ТЕЦ при
їх комбінованому виробництві;
— відновлено паспорти на енергетичне обладнання;
— проведено плановий ремонт двох котлів, виконано ремонт турбогенератора № 1;
— підготовлено до впровадження та безпосередньо впроваджено АСКОЕ.
Оператори систем розподілу
Для розподілу електричної енергії експлуатуються виключно
мережі, передані компанії відповідно до договорів управління
та актів приймання-передачі активів від 17 лютого 2020 року:
Новояворівські електричні мережі довжиною 192 км та Новороздільські електричні мережі загальною довжиною 184 км.
Ключовими результатами діяльності операторів систем
розподілу у 2020 році стали:
— розподіл електроенергії Новороздільськими електромережами 16,3 тис. МВт*год.;
— розподіл електроенергії Новояворівськими електромережами 19,3 тис. МВт*год.

Новояворівська ТЕЦ є джерелом енергопостачання, що
бере участь в покритті теплових і електричних навантажень
м. Новояворівськ. Встановлена теплова потужність складає
77 Гкал/год, встановлена електрична потужність – 50 МВт.
Основним видом палива є природний газ.
Ключовими результатами діяльності Новояворівської ТЕЦ
у 2020 році стали:
— виробництво теплової енергії – 60 тис. Гкал;
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Установлені потужності та основні технічні показники дивізіону «Теплоенергетика»

Ключові показники та події дивізіону «Теплоенергетика»

Новояворівська ТЕЦ

Новояворівські електромережі

Встановлена теплова потужність

Загальна довжина мереж

77 Гкал/год

192 км

46 трансф. підстанцій 10(6)/0,4 кВ
2 трансф. підстанції 35/6 кВ
1 трансф. підстанція 110/6 кВ

Встановлена електрична потужність

50 МВт

Протяжність мереж

24 км

2 енергетичних котли
2 газотурбінних двигуна
2 котли-утилізатори
4 турбогенераторних установки
3 підігрівачі мережевої води
магістраль 500 мм
6 центральних теплових пунктів
1200 т/год пропускна потужність мереж

Новороздільська ТЕЦ
Встановлена теплова потужність

149 Гкал/год

Встановлена електрична потужність

52 МВт

Протяжність мереж

32 км

3 енергетичних котли
2 газотурбінних двигуна
2 котли-утилізатори
4 турбогенераторних установки
5 підігрівачів мережевої води
магістралі 600 мм та 300 мм
4 центральних теплових пункти
1800 т/год пропускна потужність мереж

23
(17%)

11
(8%)

Чистий 1
дохід

2
Загальний
відпуск теплоенергії

Корисний відпуск 3
теплоенергії

60
(37%)

137

44
(45%)

163

млн грн

5
Розподіл
електроенергії

1
(6%)

99

тис Гкал

Виробництво 4
електроенергії
19,3
(54%)

12

тис Гкал

36

тис МВт*г

тис МВт*г

Яворівський
104
(76%)

Львів

Миколаївський

Новороздільські електромережі

103
(63%)

55
(55%)

16,3
(46%)

11
(94%)

Виробництво теплової енергії

Новорздільська ТЕЦ

Новорздільська ТЕЦ

Новорздільська ТЕЦ

Новороздільські електромережі

Виробництво електроенергії
Розподіл електроенергії

Новояворівська ТЕЦ

Новояворівська ТЕЦ

Новояворівська ТЕЦ

Новояворівські електромережі

Загальна довжина мереж

В управління Нафтогаз Тепло
передано також майно, задіяне
у розподілі електричної енергії
міст та околиць Новояворівська
та Нового Роздолу

184 км

58 трансф. підстанцій 10(6)/0,4 кВ
2 трансф. підстанції 35/6 кВ
1 трансф. підстанція 110/6 кВ
1 розподільна підстанція 6 кВ

11.2019

Розпочато виконання функції
оператора систем розподілу
електричної енергії на території
міст Новий Розділ та
Новояворівськ

07.2020
02.2020

Нафтогаз Тепло визначено
управителем арештованих
приватних Новояворівської
та Новороздільської ТЕЦ

09.2020
09.2020

Отримано ліцензію на провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджено у
НКРЕКП тарифи на розподіл

НКРЕКП встановила тарифи на
виробництво теплової енергії для
Новояворівської ТЕЦ та Новороздільської ТЕЦ на 2021 рік. Середнє
зростання тарифів склало 35%

12.2020
Ухвалами ВАКС вирішено відмовити у передачі до
АРМА на умовах продажу як єдині майнові
комплекси Активи ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія-Новий Розділ»
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У липні 2020 року компанія Нафтогаз Тепло отримала
ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердила тарифи на розподіл
електричної енергії та вже з вересня розпочала виконувати
функції оператора систем розподілу електричної енергії на
території міст Новий Розділ та Новояворівськ. З подання ТОВ
«Нафтогаз Тепло» внесені зміни до Методики формування
плати за приєднання до системи, що дало змогу переглянути розмір ставки за приєднання потужності на 2021 рік до
середнього рівня по Україні. У 2020 році було впроваджено
АСКОЕ для операторів системи розподілу.

ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДИВІЗІОНУ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»
Для підвищення надійності експлуатації Новороздільської
та Новояворіської ТЕЦ та задля зменшення витрат/втрат технологічних ресурсів необхідно провести низку заходів, а саме:
Новороздільська ТЕЦ
— виконати ремонт парового котла № 5;
— виконати поточний ремонт турбогенератора № 2;
— провести модернізацію насосного обладнання;
— провести модернізацію електричного обладнання станції;
— виконати ремонт ВРПГ;
— виконати ремонт обладнання хімводопідготовки;
— виконати ремонти магістральних та розподільних теплових мереж.
Новояворівська ТЕЦ
— виконати ремонт котлів;
— модернізувати автоматику систем управління енергетичними процесами котлів;
— виконати ремонт турбіни протитиску;
— виконати реконструкцію конденсатної машини;
— замінити два з трьох ПМВ (підігрівачів мережевої води),
які перебувають в аварійному стані;
— модернізувати насосне обладнання;
— виконати ремонт обладнання для хімічної підготовки
технологічної води;
— модернізувати електричне обладнання.
Оператори систем розподілу
Підстанції та мережі напругою 110-0,4 кВ були введені в
експлуатацію в 50-х – 60-х роках минулого століття. Обладнання морально та фізично застаріле, його стан значно
впливає на збільшення втрат електричної енергії в системі
розподілу та кількість технологічних порушень.
Тому для безаварійної та ефективної роботи мережі необхідно провести ряд заходів, а саме:
— з амінити комутаційне обладнання;
— в провадити сучасні системи захисту;
— о
 новити трансформаторний парк;
— з амінити індукційні лічильники електричної енергії класу
точності 2,0 (кількість яких складає понад 50%) на прилади обліку класу точності 1,0.
Обсяги фінансування ремонтної та інвестиційної програм
обмежені сумами, затвердженими в структурі тарифів на
розподіл електроенергії, і є значно меншими за необхідні
обсяги капіталовкладень.

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

ЗОВНІШНІ ПРОБЛЕМИ,
ЩО ЗАВАЖАЮТЬ РОЗВИТКУ ДИВІЗІОНУ
Не передано майно на баланс
Активи за договорами управління з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(далі – АРМА) не передані ТОВ «Нафтогаз Тепло» у власність
та не поставлені на його баланс, що негативно вплинуло на
ведення господарської діяльності, оскільки обмежило дії
компанії у фінансуванні капітальних інвестицій та модернізації виробничих активів.
Ухвалами Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) вирішено відмовити у передачі до АРМА на умовах продажу як
єдині майнові комплекси активи ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія-Новий Розділ». Крім того, у Господарському суді м. Києва розглядається справи за позовом ТОВ
«НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія-Новий Розділ»
до АРМА та ТОВ «Нафтогаз Тепло» про визнання недійсними
договорів управління майном (активами) від 19.11.2019 та
від 11.02.2020, укладених між ТОВ «Нафтогаз Тепло» та АРМА.
На дату підготовки даного звіту рішення суду щодо визнання недійсними договорів управління майном не прийнято.
У разі ухвалення рішення на користь позивача та розірвання
договорів управління, виникає загроза участі Групи Нафтогаз у
розвитку ринку теплоенергетики в регіонах ліцензійної діяльності Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.
Налагодження взаємодії з громадами щодо спільних
соціальних програм розвитку та розробки економічно
обґрунтованих тарифів
Для Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ тариф на
виробництво теплової енергії затверджується НКРЕКП, а
тарифи на транспортування та постачання теплової енергії
затверджують органи місцевого самоврядування.
Наразі для мешканців м. Новояворівськ та м. Новий Розділ
продовжують діяти тарифи на постачання тепла та гарячої
води, затверджені у листопаді 2019 року. Наприкінці 2020
року компанія у встановленому законодавством порядку подала на розгляд до органів місцевого самоврядування пакет
документів на встановлення кінцевих тарифів для споживачів на теплову енергію та гарячу воду на 2021 рік з метою
доведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Для
забезпечення врахування інтересів усіх учасників процесу
надання і споживання теплопостачальних послуг створено
робочу групу з представників ТОВ Нафтогаз Тепло, міськради
м. Новий Розділ та місцевих депутатів з метою розробки
економічно обґрунтованих тарифів.
Товариство продовжує підтримувати громади міст не
тільки сплачуючи податки до місцевого бюджету, а ще залучаючи представників громад міст до спільних соціально-інфраструктурних проектів в межах конкурсу Групи Нафтогаз
«Енергія розвитку».

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДИВІЗІОНУ
Розвиток споживацьких сервісів
Дивізіон планує і надалі розвивати або впровадити ряд
ініціатив: розширення функціоналу системи обліку спожи-
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вання, створення особистих кабінетів споживача, розробка
мобільного додатку, запровадження електронного адміністрування та впровадження автоматизованої системи
оплати.
Економія паливного газу
До інвестиційного плану дивізіону «Теплоенергетика» на
2021-2025 рр. закладено кошти на два проекти: модернізація тепломеханічного обладнання (МТО) та реконструкція теплових мереж (РТМ). Реалізація проектів дозволить знизити
витрати природного газу на 35% до 2025 року.
Розвиток маневрової генерації
Інтенсивна інтеграція ВДЕ в Україні вимагає від енергосистеми набагато більшої гнучкості, якої можна досягнути
за допомогою високоманеврової генерації. Вже зараз в
країні існує дефіцит такої потужності. Світовий досвід участі
у регулюванні виробників електричної енергії доводить, що
використання газотурбінних установок є одним з найбільш
ефективних, що відповідає вимогам до обладнання в частині
швидкості прийняття навантаження. Дивізіон «Теплоенергетика» має в управлінні саме таку генерацію і аналізує
можливості її розвитку.
Наразі розглядаються варіанти відновлення стабільної
роботи автоматизованої системи управління технологічними
процесами газотурбінних установок, здійснюється пошук
можливостей залучення висококваліфікованого персоналу
для експлуатації обладнання, а також тестового запуску
установок з метою виявлення найбільш оптимальних та економічно доцільних технологічних режимів роботи.
Реалізація ініціатив з економії паливного газу та розвитку
маневрової генерації можлива лише за умови передачі у
власність активів ТОВ «НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ
«Енергія-Новий Розділ», а також магістральних та розподільних теплових мереж.

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність

Новороздільська ТЕЦ
Результати діяльності
Новороздільської ТЕЦ у 2020 році

103

тис. Гкал

виробництво теплової енергії

55

тис. Гкал

корисний відпуск теплової енергії

Новороздільські електромережі

16,3

тис. МВт*год.

розподіл електроенергії

Новояворівська ТЕЦ
Результати діяльності
Новояворівської ТЕЦ у 2020 році

60

тис. Гкал

44

тис. Гкал

виробництво теплової енергії

корисний відпуск теплової енергії

11,3

тис. МВт*год.

виробництво електроенергії

Новояворівські електромережі

19,3

тис. МВт*год.

розподіл електроенергії
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Дивізіон «Технічне забезпечення»
дебітом 1,4 млн куб. м на добу (№35 Бугаївсьского родовища,
№208 та №206 Березівського родовища, №73 Гадяцького
родовища, №57 та №58 Комишнянського родовища).
Комплекс заходів з підвищення ефективності разом з оптимізацією кількості персоналу з 5,24 до 3,5 тис. осіб в сервісній
буровій філії «БУ «Укрбургаз» підприємства AТ «Укргазвидобування» протягом 2020 року заклали додаткові резерви для
подальшої економії накладних витрат.
Команда дивізіону «Технічне забезпечення» у 2020 році
продовжувала впроваджувати нові технології та реалізовувати
унікальні для української нафтогазової галузі проекти, серед яких:
— початок буріння свердловини №12 Святогірського родовища із ущільненими колекторами глибиною 5 335 м;
— завершення буріння свердловини №888 Шебелинського
родовища глибиною 5 765 м власним буровим верстатом Honghua у партнерстві з компанією LLC Schlumberger
Ukraine;
— застосування технології буріння з керованими тисками
(вперше в Україні);
— завершення буріння похило-скерованої свердловини №109
Тимофіївського родовища з глибиною по стовбуру 4 670 м та
відходом від гирла 1 211 м (рекорд на території України);
— завершення буріння субгоризонтальної свердловини №87
Стрілкового родовища (замовник – ПАТ «Чорноморнафтогаз») глибиною по вертикалі 550 м, відходом 508 м та
глибиною по стовбуру 886 м з проведенням гамма-каротажу
в реальному часі;
— продовження активного впровадження програмного забезпечення Peloton модуля «Буріння», що дозволяє здійснювати повний контроль за збором, аналізом та візуалізацією
даних протягом усього життєвого циклу свердловини.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИВІЗІОНУ «ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» У 2020 РОЦІ:
— Збільшення комерційної швидкості буріння власним буровим флотом на 59% (із 488 м/міс. у 2019 році до 778 м/міс. у 2020
році)
— Активне впровадження нових технологій та методів інтенсифікації видобутку, зокрема використання масляних розчинів,
використання технологій механізованого видобутку (artificial lift), використання нових технологій із застосуванням колтюбінгових установок, технологій ГРП з більшою інтенсивністю закачування в’язких рідин тощо
— Оновлення виробничих потужностей: введення в експлуатацію нових бурових верстатів і верстатів капітального ремонту
свердловин, модернізація існуючого парку бурових верстатів, підписано контракт на закупівлю цементувальних флотів, підписані договори на закупівлю житлових вагончиків тощо
— Реконструкція компресорних станцій «Бар» та «Яготин», що є частиною проекту модернізації газотранспортної системи України та планується до завершення у 2021-2022 роках
— Підтримка та подальший розвиток стратегічних партнерських відносин із компаніями «великої четвірки» нафто-та газосервісних компаній, у тому числі повноцінне розгортання стратегічного партнерства з компанією LLC Halliburton Ukraine (дочірньою
компанією Halliburton, США) щодо надання послуг із буріння бічних стовбурів і компанією LLC Schlumberger Ukraine
(дочірньою компанією Schlumberger Limited, США) з надання сервісних послуг при бурінні свердловин за контрактом MSA
— Ініціювання проектів зі створення спільних підприємств щодо надання сервісних послуг з міжнародними партнерами.

Рік підвищення операційної ефективності
2020 рік став роком продовження внутрішньої трансформації сервісних компетенцій Групи Нафтогаз для набуття статусу
надійного та конкурентоспроможного підрядника.
Значний рівень виснаженості газових родовищ Групи Нафтогаз, пандемія COVID-19, невизначеність на ринку природного газу та внутрішні трансформаційні процеси створили для
дивізіону «Технічне забезпечення» і для всієї Групи Нафтогаз
нові виклики у 2020 році. Найбільш критичною зміною для
діяльності дивізіону стало 50% скорочення інвестиційної програми як один із заходів антикризового плану Групи Нафтогаз.
Незважаючи на всі ці фактори, команда дивізіону була повністю
зосереджена на підвищенні ефективності операцій та освоєнні
нових технологій у тісній співпраці з дивізіоном «Розвідка та
видобування».

1. О
 ПЕРАЦІЇ З БУРІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА
ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН
Закінчення проекту із введення в експлуатацію 20 нових
верстатів, розпочатого ще у 2018 році, разом із підвищенням
компетенцій бурових бригад дало змогу збільшити середню
комерційну швидкість буріння власним буровим флотом на
59% в 2020 році – з 488 до 778 м/міс. Такої ефективності було
досягнуто завдяки підвищенню рівня власних компетенцій та
досвіду, оскільки, починаючи з червня 2020 року, операції буріння виконуються виключно власними силами без залучення
сторонніх підрядників. Як результат, протягом 2020 року було
введено в експлуатацію 41 свердловину (з них 6 пробурено силами зовнішнього бурового підрядника), 6 з яких
відносяться до високодебітних з сумарним стабілізаційним

1
Динаміка обсягів буріння та комерційної швидкості
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2. О
 ПЕРАЦІЇ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО
РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН (КРС)
У 2020 році дивізіоном «Технічне забезпечення» було
реалізовано 290 проектів капітального та підземного ремонту свердловин, з яких 178 операцій капітального ремонту
свердловин були проведені з метою збільшення видобутку
вуглеводнів, 7 операцій підземного ремонту були здійснені для
підтримки базового фонду свердловин, решта – виконувались
в рамках інших проектів як супутня операція. Для виконання
виробничого плану 71 із 290 операцій була виконана верстатами зовнішнього підрядника.
Із загального обсягу операцій капітального ремонту свердловин, спрямованих на збільшення видобутку вуглеводнів,
57 проектів передбачали ремонт свердловин з виконанням
ловильних робіт (які є складними та високоризикованими) у співробітництві із компанією LLC Weatherford Ukraine
(дочірньою компанією Weatherford International Ltd., Швейцарія). Знаковою подією для дивізіону є завершення ловильних
робіт на одній із найглибших свердловин Групи Нафтогаз- №29
Комишнянського родовища із глибиною 6 070 м, яка після
внутрішньосвердловинних операцій була запущена в експлуатацію із дебітом більше 300 тис. куб. м на добу.
Разом із тим у 2020 році дивізіон активно працював над
розширенням власних виробничих потужностей сервісу капітального ремонту свердловин:
— введено в експлуатацію 5 нових КРС верстатів вантажопідйомністю 125 тон, в комплектацію яких включено новітнє
гідравлічне противикидне обладнання, що скоротить час на

герметизацію свердловини при виникненні газонафтопроявів; протягом 2020 року новими верстатами було завершено 6 КРС операцій;
— підписано кредитну угоду із Європейським банком реконструкції та розвитку на загальну суму 51,85 млн євро, більша
частина коштів якої будуть спрямовані на закупівлю 10 КРС
верстатів;
— оновлено 30 житлових містечок (з них 20 для потреб бурових бригад та 10 для сервісних бригад) з метою покращення
побутових умов персоналу та забезпечення стандартів
охорони праці та захисту навколишнього середовища;
— забезпечено якісним ловильним інструментом та ударними
механізмами виробничий процес – укладено договір з компанією Applied Oil Tools Gotco та договір оренди з компанією
LLC Weatherford Ukraine (дочірньою компанією Weatherford
International Ltd., Швейцарія);
— Вперше на підприємстві AТ «Укргазвидобування» у співробітництві із компанією LLC Weatherford Ukraine було
проведено ремонт різьби бурильних труб для капітального
ремонту свердловин; протягом 2020 року було відремонтовано близько 900 бурильних труб із застосуванням новітніх
технологій, наприклад cold root rolling.
Для підвищення ефективності робіт із капітального ремонту
свердловин дивізіон у 2020 році активно працював над впровадженням наступних змін:
— на базі сервісної філії «УГВ-Сервіс» підприємства
AТ «Укргазвидобування» створено підрозділ інженерно-технологічного супроводу для управління технологічними операціями при проведенні капітального ремонту свердловин
та скорочення непродуктивного робочого часу;
— проведено навчання та сертифікацію 20 працівників за
напрямком Wellbore Interventions & Fishing; у планах на
2021 рік сертифікувати більше сотні працівників;
— для нових КРС верстатів розроблений стандарт з перевезення обладнання та розміщення його на свердловині для
скорочення непродуктивного робочого часу бригад.

Новий верстат для капітального ремонту свердловин
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3. О
 ПЕРАЦІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОЙЛТЮБІНГОВИХ
УСТАНОВОК
Протягом 2020 року дивізіон провів 710 операцій з використанням технології койлтюбінгу, з яких 486 операцій було виконано для підвищення або підтримки базового рівня видобутку
природного газу, а 224 виконувалися в рамках інших проектів
як супутні операції. Водночас власними силами за допомогою
7 койлтюбінгових установок дивізіон виконав 399 операцій,
тоді як для виконання 311 операцій було залучено 11 установок
зовнішніх підрядників.
У 2020 році вперше в Групі Нафтогаз було впроваджено нові
технології та методи інтенсифікації видобутку:
— застосування нової технології з азотованою гідропіскоструменевою перфорацією на койлтюбінгу у свердловині з
пониженим пластовим тиском;
— проведення робіт за технологією velocity string (встановлення гнучкої труби в свердловині для отримання промислового притоку вуглеводнів), забезпечивши добовий приріст
в обсязі 28 т нафти (до проведення операції свердловина
№37 Новотроїцького родовища не працювала);
— впровадження нової практики встановлення цементних
мостів за допомогою койлтюбінгових установок на свердловинах Західної України; як результат, добовий приріст дебіту
по свердловині №15 Південно-Грабинського родовища
склав 12 тис. куб. м, що є досить вагомим для свердловин
Львівщини.

4. О
 ПЕРАЦІЇ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ
ПЛАСТІВ (ГРП)
У 2020 році дивізіон виконав 93 операції з гідравлічного
розриву пластів та 2 випробувальні операції, з яких 33 було
виконано із залученням власного флоту (включаючи випробувальні), а 62 операції силами зовнішніх підрядників – Тacrom
Services S.R.L. та ТОВ «СервісОйл». При цьому, 63 операції ГРП
були виконані на базовому фонді свердловин, 25 операцій піс-

Комплекс наземної інфраструктури Святогірського родовища
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ля буріння та 5 операцій після ЗБС. За результатами проведених
операцій ГРП на існуючому фонді у 2020 році в експлуатацію
було введено 50 свердловин.
Серед ключових результатів програми ГРП у 2020 році слід
виокремити:
— вперше в рамках програми виконано повноцінний ГРП
власним флотом на глибоких свердловинах у Полтавському
регіоні (2 ГРП операції на свердловинах Східно-Полтавського
родовища);
— збільшено кількість операцій, здійснених власним флотом
ГРП, на 32% (33 операції у 2020 році в порівнянні з 25 в 2019
році).
Залежно від свердловинних умов операції ГРП виконувались за двома різними технологіями – ГРП із застосуванням
гелевих систем та ГРП операції із закачуванням в’язких рідин
з понижувачем тертя (HVFR системи) зі збільшеною відносно
стандартної технології ГРП у 2-3 рази інтенсивністю закачування (так звана технологія закачування «Слизької води» або
SlickWater»).

5. О
 ПЕРАЦІЇ З ГЕОФІЗИЧНИХ СЕРВІСІВ
Кількість проведених операцій у 2020 році становила 2
216, з них більше 150 робіт на свердловинах з глибиною понад
5 500 м. Дивізіоном було введено в експлуатацію обладнання,
що дозволить значно підвищити ефективність робіт:
— обладнання GoWell для проведення каротажу у відкритому
стовбурі, що забезпечило можливість виконання робіт при
температурі до 175°С і тиску 1360 АТМ, та в закритому стовбурі, забезпечивши при цьому підвищення якості визначення технічного стану обсадної колони та НКТ;
— механічний прихват-визначник (Hunting), що забезпечив
можливість встановлювати місце прихоплення НКТ і бурового інструменту з точністю до 1 м;
— автокран для виконання перфораційних та геофізичних робіт
під тиском з використанням противикидного обладнання.
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6. П
 РОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ МЕХАНІЗОВАНОГО
ВИДОБУТКУ (ARTIFICIAL LIFTING)
Проект з механізованого видобутку газу був розпочатий у
2019 році і є одним із яскравих прикладів синергії у напрямах
нарощування видобутку. Протягом 2020 року було встановлено
44 капілярних системи – механізмів з тонких труб для подачі
хімічних реагентів (ПАР) в свердловину на вибій, які сприяють
винесенню рідини зі свердловини, у результаті чого середній
дебіт на даних свердловинах збільшився на 24%. Також було
встановлено 1 плунжерну систему (свердловина №8 Валюхівського родовища) – поршневу систему, що розміщується

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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всередині насосно-компресорних труб та механічно запобігає
утворенню пробок в трубах НКТ. Дана система встановлена на глибині 5 148 м та є рекордною в Європі. Плунжерна
система дозволила збільшити середній дебіт свердловин на
25% (7,5 тис. куб. м газу та 3,4 т конденсату на місяць). Також
5 раніше встановлених систем на свердловинах були доукомплектовані установками для закачування деемульгатора.
Параметри роботи встановленого обладнання відслідковуються програмним забезпеченням Foreside компанії Weatherford
International Ltd.

Рік становлення функції управління ланцюгами постачання
2020 рік став роком започаткування централізованої
функції управління ланцюгами постачання, яка полягає у
впровадженні інтегрованого підходу до управління потоком
сировини, матеріалів, обладнання та послуг з метою своєчасного задоволення потреб усіх учасників виробничих процесів в
повному об’ємі.
У 2020 році у периметрі дивізіону «Технічне забезпечення»
була розпочата повна трансформація функції управління ланцюгом постачання Групи Нафтогаз, включаючи побудову надійної
системи управління попитом (впровадження моделі управління
попитом, розробка інтегрованого планування), оптимізацію
управління складами та запасами (консолідація складських
приміщень, впровадження цифрових рішень), вдосконалення
управління транспортним парком і логістикою (централізація
управління транспортним парком, збалансоване використання
контрактного флоту) та запровадження найкращої практики
категорійного менеджменту (розробка стратегій закупівель для
ключових категорій та підходу до управління категоріями на
основі вартості).
Для побудови компетенції управління ланцюгами постачань було сформовано команду фахівців із значним досвідом

Реконструкція Червонодонецької ДКС

роботи як в національних, так і в міжнародних компаніях,
яка за звітний період досягла значних успіхів за наступними
напрямками:
Впровадження нової бізнес-моделі
У рамках трансформації складського господарства підприємств Групи Нафтогаз розроблено модель управління складами
на основі регіональних кластерів. Дана модель передбачає
централізоване управління складами різних юридичних осіб
Групи (в першу чергу, підприємств АТ «Укртрансгаз», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта»), що знаходяться в одному
географічному регіоні. Таким чином планується, що склад
одного підприємства буде надавати послуги перевантаження
та зберігання товарно-матеріальних цінностей іншим підприємствам всередині Групи. У 2020 році розпочато впровадження
даної моделі на базі АТ «Укргазвидобування», що дозволило
зменшити складські площі на більш ніж 30 000 м кв. в результаті
оптимізації 21 складу. Таким чином було зменшено операційні
витрати та сфокусовано капітальні вкладення на ключових
складах (регіональних логістичних центрах).
Оптимізація складських операцій
У 2021 році планується продовження трансформації та подальше зменшення складських площ паралельно із підвищенням ефективності та контрольованості роботи тих складів, що
залишаться в системі. Для цього було розроблено логістичне
зонування складів, розпочато проект по 100% оснащенню усіх
регіональних центрів засобами відеоспостереження та електронними системами доступу, а також розпочато підготовку до
впровадження цифрової системи управління складами (WMS).
Дані ініціативи планується реалізувати протягом 2021-1 кварталу 2022 року.
Оптимізація запасів
У 2020 році було проведено значну роботуз вилучення
застарілих товаро-матеріальних цінностей із запасів, зокрема
бурового обладнання радянського періоду, яке не може бути
використане через моральний та фізичний знос. Робота буде
продовжена у 2021 році з акцентом на оптимізацію запасів
трубної продукції, яка не тільки становить значну частку по
вартості у структурі витрат, але і є критичним елементом для
реалізації проектів та підтримки нафтогазової інфраструктури. В
подальшому в ERP-системі буде впроваджено окремий функціонал, який дозволить оцифровувати та автоматизувати процес
управління ланцюгами постачання, починаючи від планування
потреб та закінчуючи постачанням та управлінням запасами.
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Управління попитом
У 2020 році розроблено прототип моделі розрахунку потреби у матеріалах для закупівельних цілей, а також розпочато
роботу щодо впровадження даної моделі в ERP-систему.
Управління транспортом, логістикою та парком спеціальної
техніки

Річний звіт 2020

У 2020 році було розпочато програму оптимізації управління
транспортом, логістикою та парком спеціальної техніки, яка
буде сфокусована на переході до централізованого управління, диспетчеризації та стандартизації процесів, що дозволить
зменшити витрати на автотранспорт та спеціальну техніку до
10% вже у 2021 році.

Рік перезавантаження компетенції з управління капітальними проектами
2020 рік став роком переформатування функції управління
капітальними проектами Групи Нафтогаз для оптимізації фінансових, трудових та часових ресурсів.
Дивізіон «Технічне забезпечення» управляє реалізацією
приблизно 90% капітальних проектів Групи Нафтогаз, на
які припадає більша частина інвестиційної програми усієї
Групи. Тому створення ефективної компетенції із управління
капітальними проектами є основним завданням діяльності
дивізіону в цілому. У 2020 році розпочалась трансформація
технічних компетенцій та операційної моделі із управління
капітальними проектами на рівні Групи, насамперед для
управління повним циклом стратегічних проектів, та було
прийнято рішення щодо впровадження інтегрованого проектного управління із фокусом на персональну відповідальність
та звітність.
Також дивізіон об’єднав зусилля в управлінні капітальними
проектами всіх дочірніх компаній Групи Нафтогаз. Прикладом
цього є залучення дирекції з будівництва та реконструкції
газотранспортної системи підприємства АТ «Укртрансгаз» до
реалізації проектів із будівництва Червонодонецької та Яблунівської ДКС на усіх етапах проведення робіт.
Протягом 2020 року дивізіон активно працював над стандартизацією бізнес-процесів в управлінні капітальними проектами – було створено моделі типових технічних рішень для
проектів капітального будівництва Групи Нафтогаз. Ключовими
цілями впровадження каталогу стандартних технічних рішень є:
— застосування сучасних матеріалів, технологій та проектних
рішень провідних світових та вітчизняних виробників для

покращення надійності та економічності технологічних
процесів;
— скорочення термінів проектування та скорочення загального
строку виконання проектів в цілому;
— підвищення надійності експлуатації технологічних установок
за рахунок уніфікації використання апробованих технічних
рішень кращих практик галузі;
— управління якістю проектної документації.
За результатами 2020 року дивізіоном було впроваджено
низку критично важливих капітальних проектів в рамках Групи
Нафтогаз:

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Програма будівництва установок комплексної підготовки
газу (УКПГ) та газопроводів
Силами власної підрядної будівельної філії дивізіоном
було забезпечено підключення перших трьох свердловин
Святогірського родовища, будівництво установки комплексної
підготовки газу (УКПГ) з максимальною добовою продуктивністю 1 млн куб. м газу, а також газопроводу-підключення від
УКПГ Святогірського родовища до магістрального газопроводу
«Шебелинка-Слов’янськ» довжиною 26 км.
Програма будівництва/реконструкції дотискувальних компресорних станцій (ДКС)
В рамках проекту з Європейським інвестиційним банком
дивізіон запустив в експлуатацію ДКС «Пасічна» (1 черга) – три
компресори ARIEL, через які перекачується 25% газу західного
регіону, видобутого підприємством АТ «Укргазвидобування».
Значним досягненням 2020 року в галузі проектування та управ-
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ління капітальними проектами є створення 3D-моделі об’єкта
будівництва ДКС «Пасічна» (пілотний проект) в програмному
продукті Autodesk Revit. Дане програмне забезпечення є спеціалізованим застосунком, що призначений для проектування та
визначення параметрів будівель і споруд, ключові можливості
якого дозволяють випускати проектну документацію, виконувати розрахунки, проводити операції моделювання, а також
забезпечують широкі можливості для спільної роботи проектувальника, підрядника та замовника.
Також протягом звітного року було реалізовано великі інфраструктурні проекти з плановою датою введення в експлуатацію у 2021-2022 роках: реконструкція Червонодонецької ДКС,
Яблунівської ДКС, Хрестищенської ДКС та інших. При реалізації
проектів реконструкції Червонодонецької та Яблунівської ДКС
було застосоване устаткування в блочному виконанні, що
дозволило зекономити час, трудові та інвестиційні ресурси за
високої продуктивності і надійності.

Технічне забезпечення фукнціонування газотранспортної
системи та підземних сховищ газу

Програма підключення свердловин
Було підключено 43 свердловини (збудовано 107,4 км
шлейфу) та реалізовано 9 проектів роз’єднання (збудовано 45,5
км шлейфу).
З метою прискорення термінів проведення будівельно-монтажних робіт із підключення свердловин, починаючи
із 2020 року, власна підрядна будівельна філія (УБМР «Укргазспецбудмонтаж») впровадила у своїй роботі використання
крупновузлового складання трубних заготовок на обв’язку
свердловин відповідно до отриманих від замовників проектів.
Виготовлення крупних вузлів та фарбування здійснюється на
виробничих базах філії. Запровадження даного методу організації роботи дало змогу скоротити час обв’язки свердловин
на 20%, що дає змогу в найкоротший термін розпочати їх
експлуатацію.

Основними напрямками діяльності дивізіону «Технічне
забезпечення» на підприємстві АТ «Укртрансгаз» були роботи
для підтримки функціонування газотранспортної системи та
підземних сховищ газу. Серед проектів, що реалізовувалися у
2020 році, варто відзначити наступні:
— Реконструкція компресорної станції «Бар», що є частиною
проекту модернізації газотранспортної системи України.
Генеральним підрядником була обрана німецька інжинірингова компанія DG Industries GmbH (попередня назва
Ferrostaal Industrieanlagen GmbH), реконструкція розпочалась у лютому 2018 року. Роботи з реконструкції не лише
покращать енергоефективність компресорної станції, але й
значно збільшать міжремонтний період та зменшать обсяги
шкідливих викидів до рівнів сучасних європейських стандартів. За попередніми підрахунками, ККД газоперекачувальних
агрегатів буде збільшено на 11% (з 25% до 36%), а економія

паливного газу складе близько 76 млн куб. м/рік. Здача
нової реконструйованої станції планується на 2021 рік.
— Реконструкція компресорної станції «Яготин». Необхідність реконструкції КС «Яготин» визначається потребою
у підвищенні безпеки транспортування газу та значного
покращення економічних показників транзиту газу. Роботи
з реконструкції компресорної станції були розпочаті в
2019 році. Генеральним підрядником виступає ДП «НВКГ
«Зоря»-«Машпроект». Реконструкція КС «Яготин» передбачає будівництво нового цеху з встановленням 4-х
нових газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16С/57-1,7М1
блочно-контейнерного виконання з газотурбінним двигуном
і відцентровим нагнітачем та з утилізатором тепла. Нові ГПА
забезпечують ККД ГТД (згідно з умовами ISO) не нижче 35%
та забезпечують викиди СО та NOx до рівня: СО – не більше
100 мг/нм3, NOx – не більше 75 мг/нм3.

Операції з використанням койлтюбінгової установки (з врахуванням допоміжних операцій)

Операції ГРП (з врахуванням допоміжних операцій)

Введені в експлуатацію свердловини після буріння

2
Динаміка введення в експлуатацію свердловин
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Звернення директора
дивізіону «Роздрібний бізнес»
Минулий рік дав старт розвитку українського роздрібного ринку газу. Сигналом
для цього стало скасування режиму ПСО. Група Нафтогаз бачить великий потенціал
для розвитку роздрібного ринку і має намір активно працювати у цьому напрямі.
У конкурентній боротьбі головним фактором стане не лише ціна, а й здатність
постачальника надавати комплексні послуги та рішення. Уже зараз близько третини
клієнтів готові надати перевагу постачальнику, який в одній платіжці зосередить всі
енергоресурси: електроенергію, газ, теплову енергію. Тому наше завдання – стати
мультисервісною продуктовою компанією.
Сучасний роздрібний ринок висуває дуже високі вимоги перед постачальниками.
Щоб пропонувати конкурентний за ціною продукт, треба мінімізувати видатки
на всьому ланцюгу постачання.
У 2020 році ми розпочали автоматизацію та диджиталізацію всіх бізнес-процесів. У цій роботі нам дуже допомогла експертиза дочірньої ІТ-компанії Нафтогазу –
Нафтогаз Цифрові Технології (НЦТ) та інших підрозділів Групи Нафтогаз.
Наша бізнес-модель не передбачає розбудову власної мережі фізичних клієнтських центрів обслуговування. Перехід в онлайн та ефективна робота з партнерами дозволили нам оптимізувати операційні витрати без впливу на якість сервісу.
У 2021 році ми плануємо розширити партнерську мережу та збільшити кількість
офлайн-точок взаємодії з клієнтами до чотирьох тисяч, щоб обслуговувати клієнтів
там, де їм ближче та зручніше.
Оптимізувати наші витрати й процеси допомагає також експертиза Групи у
питаннях оптових закупівель газу. Наша операційна модель дає можливість запропонувати клієнтам одні з найкращих цін на продукти, продаючи газ кінцевим
клієнтам – як побутовим, так і юридичним – без посередників.
Із подальшим розвитком ринку, суму платіжки для клієнта, окрім ціни, також
буде визначати можливість скористатися мультисервісними продуктами. Тому
дивізіон «Роздрібний бізнес» започаткував, зокрема, проекти з енергоефективності.
Платіжка – це не лише про ціну, це також про кількість спожитого ресурсу. Тому,
пропонуючи клієнту енергоефективні продукти та програми, ми допомагаємо йому
зменшити споживання, а, отже, оптимізувати витрати на комунальні платежі.
Один із найважливіших індикаторів нашої роботи сьогодні – рівень задоволеності клієнтів сервісом. Ми будуємо максимально дружню до клієнта систему на всіх
етапах його контакту з компанією, успішно розвиваємо self-service канали – особистий кабінет, чат-бот, IVR. Вже зараз понад 60% домогосподарств готові і хочуть
працювати з постачальником в режимі онлайн, усвідомлюючи переваги диджитал.
І станом на сьогодні онлайн доступні будь-які послуги. У ГК «Нафтогаз України» було
створено сильний маркетинговий підрозділ, який вивчає потреби наших клієнтів
і пропонує ідеї нових продуктів. Це допомогло нам до кінця 2020 року підвищити
задоволеність клієнтів на 10% (з 67% до 77%), а лояльність – на більш ніж 50 процентних пунктів (до 69%). Наші орієнтири – вигідні ціни, розширення продуктового
портфеля, зменшення споживання завдяки проектам з енергоефективності і, як
наслідок, задоволений клієнт. Адже наш бізнес – саме про клієнтів.
У минулому році ми починали з портфеля 250 тис. домогосподарств. Сьогодні
маємо вже понад 900 тисяч. На початок січня 2021 року ми вийшли на кількість
10-12 тис. заявок нових клієнтів на добу. Ми вже є національним постачальником
енергетичних послуг: немає жодної області в нашій країні, де ми не були би представлені як мінімум десятьма тисячами клієнтів. І далі – більше!
Опитування свідчать, що головна причина, через яку люди бояться змінювати
історичного постачальника на нового, — це сумнів, чи буде новий постачальник
надійним. Тобто надійність зараз – це не лише перевага, це тактика. І тут ми маємо
чудову підґрунтя, щоб рухатися вперед: належність до великої стабільної компанії-лідера, державної Групи Нафтогаз.
Наші плани – амбітні: до 2025 року ми прагнемо отримати не менше ніж
2,8 млн роздрібних клієнтів. Попереду – вкрай важлива і складна робота. Але, враховуючи поточну динаміку, впевнений, що це цілком реальне завдання!

«Наші орієнтири – вигідні ціни, розширення продуктового
портфеля, зменшення споживання завдяки проектам з
енергоефективності і, як наслідок, задоволений клієнт. Адже наш
бізнес – саме про клієнтів»

Максим Рабінович
Директор дивізіону «Роздрібний бізнес»
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на кінець 2020 року (та 901 тисячі клієнтів станом на 31 березня 2021 року).
— Н
 афтогаз зарекомендував себе як надійний партнер уряду та українських споживачів, виконуючи функцію постачальника «останньої надії» (ПОН) та страхуючи клієнтів у випадках, коли їхні газові компанії не могли продовжувати свою
діяльність. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як ПОН забезпечувалає
газом 800 тисяч домогосподарств станом на 1 квартал 2021.
— Нафтогаз став національним постачальником природного газу населенню,
розширивши свою присутність у всіх областях України за допомогою ефективноїмоделі партнерств – як онлайн, так і офлайн: у 2020 році компанія залучила біля
2000 відділень партнерів для підключення та консультування клієнтів.
— У результаті ринкова частка дивізіону «Роздрібний бізнес» Нафтогазу зросла з 2%
у 2019 році до 9% у 2020 році, а обсяг продажів зріс більш ніж на 50% з 197 млн
куб. м у 2019 році до 306 млн куб. м у 2020 році.
Сьогодні роздрібний бізнес Групи Нафтогаз має національну присутність,
перевершивши власні плани щодо нарощення портфеля клієнтів більш ніж на
100% у 2020 році. З початком роботи вільного ринку газу Нафтогаз виступає також
постачальником «останньої надії» (ПОН). Цей статус дочірня компанія ТОВ «ГПК
«Нафтогаз України» отримала завдяки перемозі в тендері, проведеному раніше в
2020 році.
В ролі ПОН дочірня роздрібна компанія Нафтогазу забезпечує постачання природного газу домогосподарствам, де місцеві постачальники не змогли продовжити
роботу і забезпечити клієнтів газом. Така ситуація вперше виникла в Донецькій області в жовтні 2020 року, а пізніше послугами ПОН скористалися клієнти Херсонської
та Полтавської області, міста Кременець у Тернопільській області, а також міста
Мелітополь Запорізької області. Задоволені якістю послуг та ціновою пропозицією,

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИВІЗІОНУ «РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС»:
— Нафтогаз добре підготувався до лібералізації ринку і перевищив плани нарощення клієнтського портфеля, збільшивши клієнтську базу в 2,5 рази: з 251 тисячі
домогосподарств станом на 1 серпня 2020 року до 619 тисяч домогосподарств
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З 1 серпня 2020 року режим ПСО
для роздрібного ринку природного
газу був скасований, що сприяло
врешті-решт його лібералізації.
Лібералізація дозволила
побутовим споживачам обирати
постачальника газу на основі його
пропозиції цінності. Постачальники,
зі свого боку, тепер можуть вільно
встановлювати ціну та розробляти
свої пропозиції для залучення
клієнтів.

З 1 серпня 2020 року режим ПСО для роздрібного ринку природного газу був
скасований, що сприяло врешті-решт його лібералізації. Це дозволило побутовим
споживачам обирати постачальника газу на основі його цінових пропозицій та сервісних переваг. Постачальники, зі свого боку, тепер можуть вільно встановлювати
ціну та розробляти свої пропозиції для залучення клієнтів.
Скасування режиму ПСО в роздрібному сегменті означає, що Група Нафтогаз
більше не зобов’язана продавати природний газ регіональним газопостачальним
компаніям для подальшого постачання побутовим клієнтам. У результаті Нафтогаз
втратив свою частку в поставках ресурсу природного газу газзбутам, в той час як
деякі з них відмовились від закупівлі природного газу у Групи Нафтогаз. Частка
Нафтогазу в постачанні газу (пряме та через газзбути) для потреб побутових споживачів скоротилася з 82% у 2019 році до 43% у 2020 році. Це зумовило необхідність
побудови власного роздрібного бізнесу для гарантування обсягів продажу власного
ресурсу.
У грудні 2020 року, за кілька місяців після початку роботи вільного ринку газу,
а також швидкого зростання портфеля роздрібних клієнтів та обсягів поставок,
Група Нафтогаз створила новий дивізіон «Роздрібний бізнес», щоб сфокусуватися на побудові B2C-платформи роздрібних послуг та роздрібного бізнесу Групи
Нафтогаз.
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Етапи розвитку партнерських програм дивізіону «Роздрібний бізнес» Групи Нафтогаз

Зростання національної присутності роздрібного бізнесу Нафтогазу в серпні 2020 року – березні 2021 року
(Карта залучення нових побутових споживачів (01.08.2020 - 31.03.2021), тис.)
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багато домогосподарств, які обслуговувались на умовах ПОН, перейшли в статус
клієнтів роздрібного бізнесу Нафтогазу. Станом на 31 березня 2021 року 432 тисячі
домогосподарств перейшли в портфель Нафтогазу через ПОН. Таке розширення діяльності на національному рівні стало можливим завдяки впровадженню
партнерських програм, що укладалися командою дивізіону «Роздрібний бізнес».
Прагнучи швидко наростити національну присутність і побудувати ефективну операційну діяльність, Нафтогаз розвивав партнерські відносини з великими банками – ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ. Висока впізнаваність бренду, довіра, широка
локальна присутність по всій Україні та наявні онлайн-канали дозволили Нафтогазу
використовувати можливості партнерів для залучення нових споживачів. Водночас
партнери Нафтогазу отримали можливість пропонувати свої продукти та послуги
клієнтам Нафтогазу. Таким чином український клієнт виграв як від зручної процедури подачі заяви-приєднання, так і від нижчої ціни на газ, яку ТОВ «ГК «Нафтогаз
України» має можливість встановити за рахунок оптимізації операційних витрат, а
відповідно й оптимальної націнки на газ.
З самого початку Нафтогаз мав на меті стабільно пропонувати українському споживачеві одну з найкращих цінових пропозицій. У серпні-грудні 2020 року Нафтогаз
перебував у нижчому ціновому діапазоні серед постачальників, тоді як газзбути, які
вже давно на ринку, пропонували ціну у середньому на 40% вищу. Крім забезпечен-

Кількість споживачів

2,5

Ринок
та реформи

Річний звіт 2020

рази

збільшено клієнтську базу споживачів
з 251 тисячі домогосподарств на
1 серпня 2020 року до 619 тисяч
домогосподарств на кінець 2020 року
(та 901 тисячі клієнтів станом на
31 березня 2021 року)

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

ня вигідної ціни для споживачів, Нафтогаз запустив у серпні річний тарифний план з
фіксованою ціною для задоволення потенційної потреби клієнтів у хеджуванні цінового ризику на 12-місячний період. Цей продукт компанія пропонувала одночасно
з місячним тарифним планом. Клієнти, які обрали річний тариф у серпні 2020 року,
заплатили б на 25% менше від місячної ціни вже в листопаді. Річний фіксований
тариф, встановлений у серпні 2020 року на рівні 4,73 грн/м3, був на 32% нижчим від
регульованої ціни продажу 6,99 грн/куб. м (з ПДВ), затвердженої урядом у лютому
2021 року. У майбутньому Нафтогаз і надалі зосереджуватиметься на збереженні та
розширенні ефективної низьковитратної моделі роботи, на забезпеченні найкращих
цін та високої якості сервісу для клієнтів, орієнтуючись на три ключові стратегічні
напрямки: диджиталізацію, оптимізацію витрат та проекти енергоефективності. Ці
зусилля, разом із запуском нового роздрібного бренду та проведенням маркетингової кампанії, допоможуть Нафтогазу досягти своїх амбітних цілей – зайняти 35%
ринку та збільшити свій портфель до 2-4 мільйонів клієнтів до 2025 року.
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Зростання ринкової частки

+50

%

зростання продажів газу у 2020 році
в роздрібному сегменті порівняно з
2019 роком

5
Конкурентне цінове середовище на роздрібному ринку природного газу в 2020 році

Основні конкурентні переваги дивізіону «Роздрібний бізнес» Групи Нафтогаз

(Діапазон цін для домогосподарств у серпні-грудні 2020, грн/куб. м (з ПДВ))
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Звернення радника голови правління

Енергетичний перехід. Зелений курс. Ці слова сьогодні в
коридорах європейської влади звучать як рефрен. Їх можна
почути в абсолютно несподіваних ситуаціях та кабінетах. В
Україні вони теж починають лунати. На жаль, досвід показує,
що у нас від промов до реальності зазвичай значно довший
шлях, ніж в європейців.
Група Нафтогаз щодня стикається з викликами на шляху
забезпечення соціального та екологічного благополуччя
України. Та, як відповідальна компанія, маємо думати і про
роки наперед. Тому ми визначили своєю метою досягнення
вуглецевої нейтральності до 2040-го року, у тому чиcлі, за
рахунок збільшення у своєму портфелі бізнесів, пов’язаних
із відновлювальними джерелами енергії. Безумовно, це
амбітна ціль для Компанії. Перед нами стоїть завдання не
лише трансформації компанії в сучасну і ефективну. Ми
плануємо, що Група Нафтогаз зможе стати платформою для
розвитку бізнесів, яких наразі немає не тільки в Україні, а й
у Європі.
Ми визначили для себе перспективною повну інтеграцію
наших внутрішніх політик з європейським Зеленим курсом.
Пліч-о-пліч з кращими експертами Європи ми формуємо
«зелену» стратегію із чіткими цілями та завданнями.
Галузь, у якій працює Компанія, пов’язана з великими
обсягами викидів. Це правда. Ми добре усвідомлюємо власну відповідальність. Група Нафтогаз уже зараз працює над
скороченням рівня вуглецевих викидів від нашої діяльності.
Аналізуємо численні можливості: від постійного оновлення
технологічного парку, до зміни процесів у нашій операційній діяльності. Разом із партнерами з Європейського Банку

Реконструкції та Розвитку уже проведені перші дослідження
щодо викидів метану на компресорних станціях і газогонах,
які ведуть від наших свердловин до загальноукраїнської
газової мережі. Тепер іде робота над пакетом детальних
рекомендацій щодо того, як зменшити витоки метану, як
зробити роботу наших мереж більш ефективною. Цей напрямок нашої роботи стає важливим джерелом скорочення
емісії метану і вуглецю.
Вкрай уважно вивчаємо перспективи і можливості, які
відкриває Європейська воднева стратегія для створення
внутрішніх і зовнішніх кластерів кооперації. Маємо розуміння, що використання технологічних та управлінських рішень,
які вже напрацьовані нашими європейськими партнерами
це просто обов’язкова передумова успіху. Ми не хочемо
винаходити велосипед заново.
Водень, як і вся «територія» його виробництва, транспортування та використання – певною мірою все ще
terra incognitа. Що створює одночасно і величезні ризики,
і величезні можливості. Реалізовувати проекти в масштабі,
про який сьогодні кажуть європейці в рамках Зеленого курсу,
ще багато років зможуть виключно потужні і спроможні компанії. Такі, що здатні взяти на себе ризики і за потреби мати
достатній запас міцності, щоб пройти крізь складнощі та проблеми першого етапу розвитку технології. Як показує історія,
складнощі та проблеми точно будуть. Тому бачення Компанії
сьогодні – широка співпраця з державою та із західними
партнерами як на законодавчому, дослідницькому, так і на
промисловому рівні. Одночасно з цим, розвиток водневої
енергетики не можна розглядати у відриві від інших віднов-

лювальних джерел енергії, таких як вітер, біомаса, зелений
аміак, створення технологій з уловлювання та зберігання
вуглецю у підземних сховищах.
Цікавим і перспективним є напрям освоєння офшорного
вітру Чорного моря. Зважаючи на дослідження Світового
банку та наших колег з Данії, ми ведемо активний діалог з
провідними європейськими, американськими та азійськими країнами щодо вивчення найбільш ефективних шляхів
реалізації офшорних проектів. Одночасно шукаємо яким
чином більш ефективно зможемо залучити додаткові
фінансові можливості впровадження в Україні офшорних
вітрових ферм. Адже на сьогодні саме такий формат в країні
взагалі не розвинуто – між тим, у всьому світі саме офшорні
вітроелектростанції у фокусі уваги. Чорне море європейські
експерти вважають дуже зручним майданчиком для розвитку саме офшорних вітряних ферм. Група Нафтогаз уже має в
стадії реалізації декілька пілотних проектів по виробництву
електроенергії за допомогою вітру.
Група Нафтогаз готова і зобов’язана стати головним – і
максимально комфортним та надійним – партнером для
іноземних інвестицій у відновлювальну енергетику України.
Ми усвідомлюємо, що повинні максимально ефективно використовувати ресурси Групи на благо України. Група Нафтогаз повинна генерувати технологічні та бізнесові інновації,
щоб задавати тон енергетичного переходу. Зелений курс
України, та багато в чому й усієї Східної Європи, залежить від
нашої спроможності змінюватися і досягати успіху в нових
умовах. Тож, нас чекає велика спільна робота разом Урядом,
Верховною Радою та міжнародними партнерами.

«Група Нафтогаз готова і зобов’язана стати
головним – і максимально комфортним та
надійним – партнером для іноземних інвестицій
у відновлювальну енергетику України.
Ми усвідомлюємо, що повинні максимально
ефективно використовувати ресурси Групи на
благо України»
Олена Зеркаль
Радник голови правління
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Нова енергія
Наприкінці 2019 в Групі Нафтогаз було створено дивізіон
«Нова енергія». Дивізіоном була започаткована низка пілотних
проектів у сфері виробництва та використання сталих джерел
енергії.
1. У
 червні 2020 р. завершено будівництво фотоелектричної
станції (ФЕС) «Андріївка» (Харківська обл.) потужністю 0,995
МВт.
2. У
 вересні 2020 р. закінчено будівництво ФЕС «Чуднів» (Житомирська обл.) електричною потужністю 33 МВт.
3. З авершений етап вітровимірювальної кампанії, який надає
змогу перейти на наступний крок реалізації пілотного
проекту «Будівництво вітроелектростанцій (ВЕС) «Мар’ївка»
потужністю 20 МВт».
4. З авершені етапи будівництва двох метеорологічних
щогл та монтажу вітровимірювального обладнання, які
нададуть змогу здійснити масштабний перехід до більш
потужної ВЕС у складі проекту «Будівництво вітроелектростанцій (ВЕС) «Березівка» потужністю 50 МВт».
5. З апочатковані пілотні проекти у сфері роздрібного сервісу з
заправлення електромобілів (здійснено монтаж 3-х пілотних
електрозаправлювальних станцій для електромобілів у м.
Києві).
6. Проаналізовані можливості створення вітрогенерації на
українському шельфі Чорного моря, зокрема можливості щодо
виробництва зеленого водню.

На цей час законодавче регулювання та комерційні питання
реалізації проектів у сфері ВДЕ в Україні все ще не вимагають
уваги. Це стосується таких аспектів:
1. Непрацюючий механізм зелених аукціонів.
2. Н
 естабільність і затримки платежів виробникам ВДЕ Гарантованим покупцем за вироблену електроенергію.
3. В
 трата довіри міжнародних інвесторів і зростання ставок по
позиках міжнародних банків для ВДЕ-проектів.
4. В
 ідсутність у законодавстві України нормативно-правових
актів щодо офшорних проектів.
5. Н
 евизначеність щодо тарифів на виробництво електроенергії маневровими станціями.

Незважаючи на недосконалість та певну невизначеність
на ринку ВДЕ та альтернативної енергії, розвиток низьковуглецевих бізнесів Групою Нафтогаз розглядається як один зі
стратегічних напрямів.

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Дивізіон «Нафта»
— с укупний чистий дохід сегменту склав 4 709 млн грн,
з яких 3 742 млн грн – дохід від транзиту та транспортування сирої нафти магістральними нафтопроводами, а також 772 млн грн дохід від операцій
купівлі-продажу сирої нафти, як наведено вище.
Ключові результати діяльності з переробки рідких
вуглеводнів, природного газу та продажу нафтопродуктів, скрапленого і стисненого газу (сегмент Oil
Downstream) у 2020 році:
— обсяг переробки рідкої вуглеводневої сировини на
Шебелинскьому НПЗ знизився до 423 тис. т у порівнянні з 473 тис. т у 2019 році;
— реалізація нафтопродуктів та скрапленого газу власного виробництва зовнішнім споживачам склала
519 тис. т (540 тис. т у 2019 році);
— реалізація стисненого природного газу (метану) у
2020 році склала 35,4 млн куб. м, що на 7,1% нижче,
ніж показник попереднього року;
— чистий дохід сегменту переробки сировини та
реалізації нафтопродуктів у 2020 році склав майже
5,8 млрд грн.
Дивізіон «Нафта» об’єднав такі напрями діяльності
як транзит та транспортування нафти та скрапленого
газу, переробка природного газу та рідких вуглеводнів,
продаж та торгівля рідкими вуглеводнями, скрапленим газом, нафтопродуктами (гурт та роздріб), продаж
стисненого газу. До сфери охоплення дивізіону «Нафта»
увійшла діяльність Укртранснафти, Укрспецтрансгазу,
філії Управління з переробки газу та газового конденсату Укргазвидобування, Укравтогазу та Нафтогаз Ойл
Трейдинг (дочірня компанія Укртранснафти).

ОСНОВНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ КОМАНДИ ДИВІЗІОНУ «НАФТА» У 2020 РОЦІ БУЛИ:
1. у сегменті Oil Midstream – збереження поточних
позицій, зокрема бізнесу з транзиту нафти нафтопроводом «Дружба», розвиток нового напрямку
«Одеса-Броди», пошук нових клієнтів для завантаження системи з боку Білорусі, нарощування обсягів
транспортування територією України;

2. у сегменті Oil Downstream – формування оптимального портфеля активів переробки, які будуть
ефективними та створюватимуть додану вартість
дивізону «Нафта», діагностика діяльності активів
переробки, опрацювання стратегічних ініціатив розвитку переробки та комерційної функції (трейдинг
нафтопродуктів).

Діяльність з транзиту та транспортування нафти та скрапленого газу
У 2020 році обсяг транзиту нафти територією України
склав 13,2 млн т, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році. Обсяг
внутрішнього транспортування нафти збільшився на 9% у порівнянні з 2,4 млн т у 2019 році до 2,6 млн тон у 2020 році . 1
Також Укртранснафта надала послуги зі зберігання нафти обсягом 91,8 тис. т та послуги з резервування обсягом
13,0 тис. т.

ТРАНЗИТ НАФТИ ДО БІЛОРУСІ
Укртранснафта завершила комплекс робіт з підготовки
маршруту транспортування від морського нафтового терміналу
«Південний» (далі також – МНТ «Південний») до ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) та розпочала перекачку нафти із
використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох
гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» на НПЗ Білорусі.
Надання послуг з транспортування нафти до Республіки
Білорусь відбувається в рамках договору між Укртранснафта

ТРАНСПОРТУВАНЯ НАФТИ МАРКИ WTI
7 червня 2020 року Укртранснафта вперше транспортувала «легку техаську» нафту – West Texas Intermediate (WTI).
Після перевірки якісних показників сировини компанія
розпочала прийом до нафтотранспортної системи нафти
марки WTI для подальшого транспортування на потужності
Кременчуцького нафтопереробного заводу. Це вже п’ята
марка, яку імпортує Укртранснафта (включаючи сорти Bakken
Crude Oil and El Sharara Crude Oil).

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОТРАПЛЯННЯ
НЕЯКІСНОЇ НАФТИ ДО СИСТЕМИ
НАФТОПРОВОДІВ УКРТРАНСНАФТИ
8 січня 2020 року Укртранснафта завершила витіснення
російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних
сполук з української ділянки нафтопроводу «Дружба» до
словацько-українського кордону, а 21 січня – до пункту здачі
нафти «Будковце» (Словаччина).
Під час витіснення російської нафти із завищеним
вмістом хлоридів Укртранснафта разом із міжнародною
сюрвеєрською компанією SGS щодня перевіряла якість нафти, що надходить з Росії. Повторних випадків надходження
забрудненої сировини не було зафіксовано.
При цьому з часу потрапляння до нафтопроводу «Дружба» неякісної російської нафти його оператори вдосконалили
системи контролю якості сировини, щоб убезпечитись від
можливого повторення подібних випадків у майбутньому.
Зокрема, зі свого боку Укртранснафта повністю реалізувала
функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською
сторонами та в автоматичному режимі отримує інформацію
з вузлів обліку нафти та її якісні параметри. Окрім цього,
Укртранснафта облаштувала на ЛВДС «Броди» спеціалізовану
лабораторію міжнародного зразка, обладнання якої дозволяє
оперативно визначати концентрацію хлорорганіки у нафті.
Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської
нафти з української ділянки нафтопроводу «Дружба» ПАТ
«Транснефть» резервувало виробничі потужності підприємства Укртранснафти та сплатило йому за надання цієї послуги
з травня 2019 року до січня 2020 року 4 336,2 тис. євро
компенсації.

ТРЕЙДИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ
З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СИРОЇ НАФТИ
Навесні 2020 року у період активного поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на нафтовому ринку склалася ситуація, коли через карантинні заходи по всьому світу значно
знизилася ділова активність, споживання нафтопродуктів та
світові ціни на нафту.

В цей період Укртранснафта закупила два танкери
нафти за зниженими цінами. У листопаді 2020 року, коли
після поступового відновлення ринку ціни на нафту зросли,
компанія реалізувала одну танкерну партію нафти в об’ємі
80 тис. т нафти BNK (UK) Limited (Великобританія), дочірній компанії ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». Продаж
здійснювався на умовах ITT резервуарний парк Морського
нафтового терміналу «Південний» з подальшим транспортуванням нафти трубопровідним транспортом з терміналу на
Мозирський НПЗ.
Крім цього, Укртранснафта реалізувала 10 тис. т товарного залишку нафти шляхом проведення біржових торгів на
майданчику ТБ «Українська енергетичн а біржа» з поставкою
на умовах EXW до резервуарного парку ЛВДС «Кременчук»
(нафтоперекачувальна станція Укртранснафти). Переможцем
торгів стало АТ «Укргазвидобування».
Таким чином, Укртранснафта реалізувала обсяг закупленої нафти та товарного залишку, отримавши додатковий
прибуток у розмірі 230 млн грн.

ЗАХОДИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ-ОНОВЛЕННЯ НАСОСНИХ
АГРЕГАТІВ НАФТОПРОВОДУ «ДРУЖБА»
З метою економії енергоресурсів, у 2020 році Укртранснафта замінила на лінійній виробничо-диспетчерській станції
«Сколе» магістрального нафтопроводу «Дружба» (Львівська
обл.) морально та фізично застарілі насоси нафтоперекачувальних агрегатів, які експлуатувалися на станції з 1976 року.
На зміну їм змонтовані три нові енергоефективні нафтові
насоси українського виробництва типу 20НДсН-М1.
Нові насоси мають покращені технічні характеристики.
Їх коефіцієнт корисної дії сягає 89%, а міжремонтний період
становить 16,5 тис. годин напрацювання, що дозволить
майже в чотири рази скоротити витрати на їх технічне
обслуговування та ремонт. При цьому строк експлуатації
нового обладнання не менше тридцяти років. Завдяки ро-
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Дохід дивізіону «Нафта» у 2020 році склав 11,5 млрд
грн, що майже на 11% менше, ніж у попередньому році.
При цьому дохід від діяльності з переробки рідких вуглеводнів, природного газу та продажу нафтопродуктів,
скрапленого і стисненого газу склав 6,8 млрд грн або
близько 60% загального доходу дивізіону.
Показник EBITDA склав 2,0 млрд грн, що стало на
29% більше за показник попереднього року, переважно
завдяки успішним трейдинговим операціям, позитивному ефекту зміни обмінних курсів та скороченню
операційних витрат.
Ключовими результатами діяльності з транзиту та
транспортування нафти та скрапленого газу (сегмент
Oil Midstream) у 2020 році стали:
— транзит нафти у 2020 році склав 13,2 млн т (на рівні
обсягів транспортування у 2019 році);
— обсяг транзиту також включає 0,9 млн т нафти, яку
було протранспортовано до Білорусі нафтопроводом за маршрутом МНТ «Південний»-Броди-Мозир.
Дохід склав 273,6 млн грн;
— Укртранснафта запустила систему відеоконтролю
для цілодобового спостереження за об’єктами дивізіону «Нафта»;
— незважаючи на світову кризу, трейдингова діяльність
принесла додатковий дохід у розмірі 772 млн грн
завдяки успішній операції із сирою нафтою сорту
Azeri Light;
— транспортування скрапленого вуглеводневого газу
залізничним транспортом склало у 2020 році близько 310 тис. т, що на 35% менше, ніж у попередньому
році (476 тис. т);

та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». Протягом 2020 року
в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла десять танкерів з нафтою на МНТ «Південний» об’ємом
886 тис.т.
Таким чином, забезпечення транзиту нафти до Мозирського НПЗ дозволило підвищити рівень завантаження
нафтотранспортної системи України. Дивізіон продовжує
транзит до Білорусі й у 2021 році.

млн т

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИВІЗІОНУ «НАФТА»:

Група Нафтогаз

боті сучасних підпірних насосів щорічне зменшення обсягів
використання електроенергії під час транспортування нафти
становитиме близько 100 тис. кВт-год. Також заміна обладнання підвищить експлуатаційну надійність нафтопроводу,
який щоденно забезпечує безперебійний транзит нафти до
країн Європи.
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ням найсучаснішого обладнання та технологій. Для реалізації
інвестиційних проектів АТ «Укрспецтрансгаз» кредитних
ресурсів для їх фінансування не залучалося.
Покращення інженерного забезпечення виробництва
дало можливість створення на базі Товариства логістичниго хабу по наданню послуг з приймання, зберігання та
перевантаження СВГ. Результатом стало більш ефективне
використання виробничих потужностей, зокрема, протягом
2020 року Товариством прийнято на зберігання та перевантажено з залізничного в автомобільний транспорт 5,8 тис.т
СВГ. Реалізовано 4 тис. тонн скрапленого газу через АГЗП
та дрібногуртовими паливовозними партіями, тим самим
диверсифікуючи джерела доходів Товариства. Здійснювався
постійний моніторинг даного сегменту ринку.
Показники фінансово-економічної стійкості відповідають нормативним значенням. Товариство у повному обсязі виконує свої зобов´язання з поповнення Державного
бюджету України та перед акціонером.
АТ «Укрспецтрансгаз» в 2020 році повною мірою досягнуло показника Zero work-related injuries - відсутність
випадків виробничого травматизму.
Протягом 2020 року Товариство надало благодійну
допомогу Долинській багатопрофільній лікарні в сумі 406
тис. грн. по придбанню і встановленню обладнання кисневого забезпечення апаратів ШВЛ та іншого медичного
обладнання.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ТРАНЗИТ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ:
ЛОГІСТИКА ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ БІЗНЕСУ
З початку весни і до кінця 2020 року підприємство «Укрспецтрансгаз» здійснювало свою господарську діяльність в
умовах суттєвих змін сталих тенденцій та кон’юктури ринку
скрапленого вуглеводневого газу (надалі-СВГ). В умовах
значних коливань на ринку СВГ внаслідок пандемії COVID-19
та соціально-політичних факторів, Товариство забезпечило
транспортування СВГ та нафтохімічної продукції залізничним транспортом у внутрішньому та експортно-імпортному
сполученні в обсязі 310 тис. тонн. Товариство забезпечило транспортування та транзит СВГ з заводів виробників
України, імпортні та транзитні поставки СВГ з Білорусі та
країн Євросоюзу, а також через морські порти Чорного та
Балтійського морів.
Протягом 2020 року АТ«Укрспецтрансгаз» продовжувало
транспортування нафтохімічної продукції виробництва ТОВ
«Карпатнафтохім» на експорт та ізопентанової фракції з Республіки Білорусь для потреб АТ «Укргазвидобування».
Варто зазначити, що у 2020 році на 17% зменшились
обсяги перевезень СВГ з заводів-виробників скрапленого
газу в Україні через зменшення вітчизняного виробництва та
значну (понад 80%) залежність ринку СВГ України від імпортних поставок, більшість з яких здійснювались з Російської
Федерації.
Протягом 2020 року Товариство з метою диверсифікації
бізнесу здійснювало інвестиційну діяльність по технічному
переоснащенню та модернізації виробництва з використан-

ПЕРЕДАЧА ДО УКРТРАНСНАФТИ НА ТИМЧАСОВЕ
ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА
ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС»

Наприкінці лютого 2021 року компанія як акціонер
надала згоду на прийняття Укртранснафтою на тимчасове

відповідальне зберігання (без права користування) арештованого майна ТОВ «Прикарпатзахідтранс», у тому числі
частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара
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Західний напрямок», за умови компенсації Укртранснафті
витрат на таке зберігання за рахунок держави. Основною
метою цього рішення було відновити контроль держави
Україна над українською ділянкою нафтопродуктопроводу та забезпечити виконання вимог Закону України «Про
трубопровідний транспорт», зокрема статті 7, згідно з якою
«Магістральний трубопровідний транспорт має важливе
народногосподарське та оборонне значення і є державною
власністю України». В квітні 2021 року Агентство з розшуку та

Переробка вуглеводнів і продаж нафтопродуктів,
скрапленого та стисненого природного газу
2020 рік став роком випробувань як для нафтової галузі в
цілому, так і для нафтопереробки Укргазвидобування. Світові
біржові котирування ах на вуглеводні у квітні 2020 року
зменшилися втричі, продемонструвавши аномальне падіння.
Це спровокувало тимчасову зупинку багатьох нафтопереробних заводів світу, проблеми зі збутом нафтопродуктів та
розрив виробничих і логістичних ланцюжків. 2
Понад 90% сировини, що надходить для переробки на
Шебелинський НПЗ, видобуває компанія, що значно ускладнює можливість маневрування сировинним пулом та його
вартістю.
З метою пом’якшення збутових ризиків підприємство
«Укргазвидобування» в липні 2020 року провело продаж
моторних палив (бензинів та дизельного пального) за
довгостроковими річними контрактами, наростивши цінові
диференціали на 30-40%. Таким чином, Товариство отримало
додатковий економічний ефект від реалізації нафтопродуктів
за довгостроковими річними контрактами в розмірі 3,6 млн
дол. США.
На Шебелинському НПЗ обсяг переробки рідкої вуглеводневої сировини в 2020 році знизився до 423 тис. т у
порівнянні з 473 тис. т у 2019 році. Загальний обсяг перероб-

Біржові котирування на нафту та моторні палива в 2020 році

ки, включаючи присадки та компоненти, склав 446 тис. т, що
на 51,8 тис. т або 10,4% менше, ніж у 2019 році. Коефіцієнт
вилучення світлих нафтопродуктів склав 92% у порівнянні з
89% у 2019 році. 3
При цьому протягом 2020 року зменшилося виробництво моторних палив: бензинів до 139,7 тис. т (на
9,5 тис. т або 6,4% порівняно з 2019 роком), дизельного
палива до 75,1 тис. т (на 13,1 тис. т або 14,8%).
Зменшення випуску скрапленого газу на виробничих
потужностях Укргазвидобування до 144,3 тис. т (на 8,3 тис.
т або 5,5%) відбулось внаслідок скорочення обягів поставки вуглеводневої сировини на активи переробки. 4
У 2020 році дивізіон «Нафта» реалізував зовнішнім
споживачам 519 тис. т нафтопродуктів та скрапленого
газу власного виробництва (540 тис. т у 2019 році). Ще
45 тис. т нафтопродуктів (переважно дизельного палива)
було відвантажено внутрішнім споживачам, насамперед
дивізіону «Технічне обслуговування» для забезпечення
діяльності флоту бурових верстатів та верстатів капітального ремонту свердловин. Переважна частина дизельного
пального, бензинів та скрапленого газу було реалізовано на
Українській енергетичній біржі, у той час як через власну ме-
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Динаміка обсягів загальної
переробки Шебелинського НПЗ
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управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу «Самара –Західний напрямок» Укртранснафту.
Обсяг дизельного палива, поставленого в Україну у
2020 році нафтопродуктопроводом ТОВ «Прикарпатзахідтранс», становив – 624,2 тис. т, у 2019 – 1,3 млн т, що, за
оцінками експертів, становить 10% і 20,3% від загального
обсягу ввезення дизельного палива на територію України
відповідно.
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режу АЗС було відвантажено лише 16 тис. т нафтопродуктів
та скрапленого газу. Такі нафтопродукти як риформат, бензолвмісна фракція і мазут переважним чином експортувалися.
Підвищення операційної та комерційної ефективності
діяльності з переробки та продажу нафтопродуктів та
скрапленого газу.
Ключовими ініціативами з підвищення операційної ефективності діяльності у 2020 році були такі:
— д
 иверсифікація товарних груп – активний випуск нових
видів продукції –арктичного дизельного палива та бензину А-80-ДЗ (довгострокового зберігання);
— а кредитація 4 стаціонарних лабораторій з контролю за
якістю газу та нафтопродуктів у Національному агентстві з
акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ
ISO/IEC 17025:2017 у сфері випробувань нафтопродуктів,
газу нафтового скрапленого, газу горючого природного. Після успішної акредитації усі виробничі підрозділи
Shebel мають власні лабораторії, що дозволяє здійснювати повний спектр випробувань нафтогазової сировини
та продуктів нафтопереробки як для власних потреб, так
і для замовників. Окрім цього, у 2020 році розпочала
роботу 1 мобільна (пересувна) лабораторія з контролю
якості нафтопродуктів. Вона укомплектована необхідним
обладнанням для визначення якості нафтопродуктів
експрес-методами і в ній можна оперативно визначати
основні показники якості нафтопродуктів безпосередньо
у точці відбору проб;
— р
 озширення Укргазвидобуванням географії роздрібних
продажів під брендом Shebel через мережу партнерських
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РОЗВИТОК ТРЕЙДИНГОВОГО БІЗНЕСУ
У 2020 році почала свою діяльність нова спеціалізована
трейдингова компанія ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» – її
ключовим видом діяльності є закупівля та продаж рідких
вуглеводнів та нафтопродуктів для потреб підприємств Групи
Нафтогаз, а також самостійна трейдингова діяльність. На
початку року ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» уклало договори з компанією «БНК-Україна» на поставку нафтопродуктів
виробництва білоруських НПЗ в обсязі 123 тис. т. Протягом
2020 року трейдингова компанія купила 60 тис. т нафтопродуктів (бензини й дизельне пальне) та стільки ж реалізувала
на ринку. Весь обсяг нафтопродуктів був реалізований з
позитивним економічним ефектом.
У планах компанії – нарощення обсягів постачання та
реалізації, розширення асортименту нафтопродуктів, нові базиси продажів, а також вихід на ринок електроенергії.
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Динаміка продажів СПГ через мережу ДП «Укравтогаз»
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ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ
СТИСНЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Підприємство «Укравтогаз» займається виробництвом та
реалізацією стисненого природного газу метану (СПГ) через
мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних
станцій (АГНКС). Мережа налічує 90 АГНКС (в т. ч. 9 АГНКС,
що знаходяться на тимчасово непідконтрольній території). У
2019 році, коли підприємство «Укравтогаз» увійшло до складу дивізіону «Нафта», нова команда підприємства впровадила ряд трансформаційних заходів, що призвели до покращення роботи компанії та, як наслідок, першого з 2007 року
зростання обсягів реалізації СПГ в мережі АГНКС.
У 2020 році оголошення пандемії коронавірусу COVID-19
та запровадження карантину призвело до припинення діяльності багатьох підприємств в Україні та світі. Це вплинуло
і на діяльність Укравтогазу – обсяг продажів СПГ у 2020 році
в мережі підприємства знизився в порівнянні з 2019 роком
на 7,1%.
Проте загальний тренд продажів стисненого природного
газу протягом останнього десятиріччя загалом в країні та через мережу Укравтогазу продовжує падіння. Така тенденція
була зумовлена низкою факторів: 5
— суттєве збільшення закупівельної ціни на природний газ
з 2006 року та зменшення різниці вартості в порівнянні з
дизельним паливом та пропан-бутаном;
— відсутність державної політики, направленої на збільшення використання екологічно чистих палив;
— старіння та вихід з ладу автопарку, переобладнаного на
СПГ ще за часів СРСР;
— заміна перевізниками транспорту, що працює на СПГ,
на транспорт, який використовує дизельне пальне та
пропан-бутан;
— недостатньо розгалужена мережа заправних станцій;
— велика частка ринку дешевого нелегального бензину,
дизельного пального та пропан-бутану, що реалізується з
бочок-дискаунтерів;
— застаріле та неефективне обладнання АГНКС, яке потребує значних витрат на експлуатацію та утримання.
Наразі Група Нафтогаз проводить аналіз перспектив розвитку як окремих АГНКС, що входять в периметр дивізіону,
так і перспектив сегменту в цілому.

АЗС на 10 областей. Пальне Shebel уже можна придбати
у Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській,
Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській областях і на підконтрольних Україні територіях Донецької і
Луганської областей.
У майбутньому Укргазвидобування розглядає можливість
збільшити кількість торгових точок (АЗС) з брендингом, які
реалізують пальне Shebel, підвищувати рівень впізнаваності
бренду та користування продукції бренду серед кінцевих
споживачів у регіонах присутності продукції.

130,3
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СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ З ПІДВИЩЕННЯ ЦІННОСТІ
ДИВІЗІОНУ «НАФТА» В СЕГМЕНТІ ПЕРЕРОБКИ
ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПРОДАЖУ НАФТИ І КОНДЕНСАТУ
Ключовими стратегічними ініціативами дивізіону «Нафта»
в сегменті переробки вуглеводнів та продажу нафтопродуктів, скрапленого та стисненого природного газу залишаються:
— оптимізація системи контролю потоків сировини для
зменшення втрат конденсату та нафти;
— впровадження заходів з диджиталізації діяльності з переробки рідких вуглеводнів для підвищення операційної
ефективності;
— модернізація Шебелинскього НПЗ, встановлення системи
ізомеризації та гідроочищення для вилучення бензоловмісної фракції та каталітичного риформінгу потужністю
150 тис. т / рік для виробництва бензину європейської
якості;
— будівництво Хрестищенського заводу з виробництва
скрапленого газу потужністю 100 тис. т скрапленого газу
на рік з метою отримання прибутку від вилучення і продажу додаткового обсягу скрапленого газу та переробки
конденсату;
— будівництво Солохівської установки поглибленого вилучення вуглеводнів потужністю 70 тис. т скрапленого газу
на рік;
— будівництво Машівської установки поглибленого вилучення вуглеводнів потужністю 20 тис. т скрапленого газу
на рік;
— будівництво системи рекуперації, використання якої
дозволить скоротити втрати палива та конденсату на
установках шляхом використання фільтру з активованим
вугіллям для подальшого поглинання рідини.
Крім того, у рамках переходу до виробництва та використання енергії зі сталих джерел, дивізіон активно розглядає
можливість виходу в сегмент виробництва біопалива шляхом
впровадження пілотного проекту з подальшим розгортанням бізнесу в разі успішності його реалізації. Ця ініціатива
знаходиться на етапі попереднього аналізу і в цілому відповідає погодженій корпоративній стратегії Групи Нафтогаз,
зокрема цілям щодо досягнення вуглецевої нейтральності
до 2040 року.

Результати діяльності ПАТ «Укрнафта»
— П
 АТ «Укрнафта» (далі – Укрнафта) виконало план з видобутку і не допустило значного падіння видобутку нафти і
конденсату та природного газу, порівняно з 2019 роком.
— Н
 езважаючи на складні умови 2020 року, компанія змогла
продемонструвати позитивний фінансовий результат.
— З авдяки скоординованим діям НАК «Нафтогаз України»,
Укрнафти та підтримки уряду було узгоджено механізм
погашення боргу, і держава сплатила компенсацію Нафтогазу за постачання газу у рамках режиму покладання
спеціальних обов'язків (ПСО), що у свою чергу дозволило
Нафтогазу розрахуватися з Укрнафтою.
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го моніторингу роботи свердловин, обладнаних установками
електровідцентрових насосів (далі – УЕВН). У 2020 році в
систему додано 34 свердловини, і зараз система охоплює
207 свердловин.
Важливим кроком на шляху впровадження підвищення операційної ефективності стало відкриття у грудні 2020
року Укрнафтою в Прилуках нового сервісного центру з ремонту УЕВН, що, станом на сьогодні, є єдиним в Україні, де
проводять вхідний контроль нових УЕВН та ремонт УЕВН з
оформленням протоколу комп’ютерної перевірки.
База оснащена новітнім обладнанням виробництва США,
Німеччини, Великої Британії, яке дозволяє пройти аудит потенційних закордонних замовників, із котрими проводяться
попередні перемовини про співпрацю, а також за необхідності пройти сертифікацію American Petroleum Institute (API).
Потужності нового цеху дозволяють проводити вхідний
контроль нових УЕВН та повний цикл ремонту УЕВН: лагодити двигуни, гідрозахист, насоси, кабелі та інші складові УЕВН.
Зокрема, новий цех забезпечує виконання усіх робіт відповідно до показників заводу-виробника – після ремонту установка повністю відповідатиме заводським параметрам.

ВИДОБУТОК
Укрнафта не допустила падіння видобутку, незважаючи
на локдаун і значне зниження цін на нафту та газ. У 2020 році обсяг видобутку рідких вуглеводнів склав 1,5 млн тонн,
що на 1% менше порівняно з 2019 роком, при цьому середньодобовий видобуток нафти та конденсату склав
4,1 тис. тонн/добу. 2 Укрнафта видобула 1,13 млрд куб. м
природного газу, що на 3% менше порівняно з 2019 роком,
при цьому показник середньодобового видобутку газу становив 3,1 млн куб. м/добу. Компанії вдалось збільшити обсяг виробництва скрапленого газу на 4,5% до 117 тис. тонн.
Беручи до уваги той факт, що Укрнафта працює на родовищах із суттєвим ступенем виснаженості, виробничі показники вказують на те, що компанії вдалося компенсувати
високі темпи природного падіння видобутку. У 2020 році
Укрнафта приділила основну увагу операціям на наявному
фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти,
оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних
свердловин, заміні критично зношеного обладнання.
Загалом за минулий рік Укрнафта провела 4 операції гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на
133 свердловинах, виконала 24 операції за допомогою колтюбінгових установок без бригади КРС, провела 20 операцій
з інтенсифікації видобутку та вивела з бездії 107 свердловин.
Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково
145,4 тис. тонн нафти та конденсату і 79,4 млн куб. м природного газу. 1
Компанія продовжує процес впровадження дистанційно-
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Ринок видобутку нафти з конденсату у 2014 - 2020 роках, тис.т.
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з продажу нафти та конденсату 11 були визнані такими, що
не відбулися. Протягом звітного року Укрнафта продовжила
працювати в умовах регуляторних обмежень на продаж нафти і газового конденсату, що пов'язані з вимогою їх реалізації через системи державних аукціонів. У 2020 році згідно
з графіком проведення біржових аукціонів з продажу нафти
та газового конденсату власного видобутку Укрнафтою було
організовано 21 аукціон. За період з 1 січня 2020 року по
31 грудня 2020 року реалізація сировини відбулась лише на
8 аукціонах. Через неринковий рівень стартових цін та відсутність зацікавлених покупців, компанія було змушене забезпечувати викуп власної нафти для подальшої її передачі на
переробку на Кременчуцькому НПЗ на давальницьких умовах
і нести додаткові витрати, пов'язані з монетизацією нафти.
У 2020 році компанія реалізувала через державі біржові
аукціони 1 605,6 тис. т нафти та конденсату, видобутого в поточному році, а також з видобутку 2019 року. Усі торги відбулись
на «Українській енергетичній біржі» (далі – УЕБ), до цього Укрнафта майже 20 років продавала нафту на «Українській міжбанківській валютній біржі». За даними консалтингової компанії
Exploration&Production Consulting, найвища ціна продажу нафти
«Укрнафти» була у січні – 13 545 грн/тонну (з ПДВ), найменша
ціна у квітні – 4 480 грн/тонну (з ПДВ). Крім того, Укрнафта продала 4,4 тис. тонн газового конденсату на УЕБ вартістю 27 млн
грн (з ПДВ), інтервал цін склав 5 795- 6 198 грн/тонну (з ПДВ).

ПРОДАЖ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
Роздрібна торгівля
Укрнафта володіє найбільшою в Україні монобрендовою
мережею заправних станцій – 537 АЗС, розташованих майже в усіх регіонах країни. Станом на кінець 2020 року 183
АЗС Компанії обладнані автомобільними газозаправними
пунктами, а на 27 АЗС (з них 24 працюють та 3 перебувають
на стадії завершення робіт) у 7 областях України проведено
ребрендинг. Укрнафта постійно працює над вдосконаленням
якості послуг своєї мережі автозаправних станцій та збільшує кількість додаткових послуг, які можна отримати на АЗС
Укрнафти. У 2020 році компанія запустила 8 ребрендованих
автозаправних станцій в Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Операції з продажу нафти на біржі
Потягом 2017-2020 років компанія не змогла реалізувати
нафту та газовий конденсат на майже 50% аукціонів через
відсутність зацікавлених покупців. У 2019 році з 20 аукціонів
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* Відповідно до інформації, відображеної в повідомленні про загальні збори акціонерів від 16
квітня 2021 року. Фінансові показники за 2020
рік не підтверджені аудиторським висновком
станом на дату розміщення повідомлення про
проведення загальних зборів акціонерів.
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ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ – ВРЕГУЛЮВАННЯ
МІЖ НАФТОГАЗОМ, УКРНАФТОЮ ТА УРЯДОМ
У грудні 2020 року Міністерство енергетики України сплатило Нафтогазу компенсацію за постачання імпортованого
газу протягом 2015-2019 років у рамках режиму покладання
спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу. Протягом цього періоду Нафтогаз продавав газ за регульованою
ціною, нижчою за ринкову, для потреб населення, бюджетних та релігійних організацій. Загалом така компенсація склала 32,2 млрд грн. 3
Погашення податкового боргу відбулось в рамках реалізації угод між Укрнафтою та Нафтогазом про купівлю-продаж
природного газу. Відповідно до зазначених угод Нафтогаз
заплатив Укрнафті 15,1 млрд грн за 2,061 млрд куб. м природного газу 2006 року видобутку. Крім того, Укрнафта отримала
передплату в розмірі 23,5 млрд грн за поставку природного
газу майбутнього видобутку. Компанія очікує здійснити поставки газу в рамках передплати протягом наступних років. У свою
чергу Укрнафта повернула Нафтогазу 2,5 млрд грн позики, яку
Укрнафта отримала на початку 2020 року для сплати зобов’язань з ПДВ, що виникли в процесі реалізації природного газу.
У 2020 році Укрнафта перерахувала до спеціального фонду Державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця сума включає
борг зі сплати ПДВ, податку на прибуток та рентної плати,
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Держава сплачує Нафтогазу компенсацію прямих підтверджених збитків за ПСО

2
3

Нафтогаз сплачує Укрнафті за спірний газ і газ майбутнього видобутку
Укрнафта сплачує до бюджету податковий борг, штрафи та інші платежі
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(поточні зобов'язання та авансові платежі)
Нафтогаз сплачує до держбюджету ПДВ та податок на прибуток
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нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату грошових
зобов’язань. Зокрема, у результаті реалізації угод щодо продажу газу Укрнафта сплатила до спеціального фонду Державного бюджету 3,9 млрд грн поточних зобов’язань з ПДВ та
3,3 млрд грн авансових платежів з податку на прибуток. Важливо зазначити, що реалізація газових угод між компаніями
стала можливою після прийняття Верховною Радою України
законів 1005-ІХ та 1006-ІХ та постанови Кабінету Міністрів
України №1195.
Вирішення питання податкового боргу стало результатом
злагоджених дій наглядової ради та правління Укрнафти, Нафтогазу та підтримки уряду. У майбутньому Укрнафта має намір
зосередитись на вирішенні стратегічних завдань та формуванні
умов, які дозволять забезпечити стале збільшення видобутку
нафти та газу в інтересах енергетичної безпеки України.

РЕФОРМА КОРПОРАТИВНОГО УРЯДУВАННЯ
Наступним кроком реформи корпоративного управління,
розпочатої у 2019 році, та в процесі якої було затверджено
новий Статут Укрнафти відповідно до українського законодавства та рекомендацій ОЕСР, стала розробка Кодексу
корпоративної етики Укрнафти, що був затверджений наглядовою радою у 2020 році. Цей документ об’єднав важливі
для Укрнафти цінності та принципи ведення бізнесу, правила
поведінки та взаємодії працівників, стандарти відносин із
партнерами, політики щодо протидії корупції, конфлікту інтересів і чимало інших ґрунтовних аспектів.
У 2020 році відповідно до рішень наглядової ради компанії Олега Геза призначено на посаду голови правління.
Також на посаду заступника голови правління, виконавчого
віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку
призначено Дмитра Мордовенка.
ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРНАФТИ
2020 рік став для компанії найменшим за обсягом основних матеріальних витрат і капітальних вкладень, але при
цьому Укрнафта видобула лише на 0,9% менше нафти і на
3% менше газу, ніж в 2019 році. Це величезне досягнення,
беручи до уваги непрості зовнішні умови, в яких працювала
компанія.
У 2020 році Укрнафта отримала чистий прибуток у розмірі
4,269 млрд грн порівняно з 4,058 млрд грн чистого збитку
в 2019 році. Активи компанії зменшились на 11% на кінець
2020 року і склали 38,07 млрд грн, в той час як на кінець
2019 року становили 42,92 млрд грн. Загальна дебіторська
заборгованість зменшилась до 6,44 млрд грн порівняно з
7,44 млрд грн попереднього року. 4
РОЗДІЛЕННЯ АКТИВІВ МІЖ НАФТОГАЗОМ
ТА МІНОРИТАРНИМ АКЦІОНЕРОМ
Наприкінці 2020 року, після врегулювання податкового
боргу, Нафтогаз ініціював з Укрнафтою обговорення щодо врегулювання інтересів усіх акціонерів. Для Нафтогазу можливим
рішенням може стати розподіл активів Укрнафти з міноритарним акціонером. Передача частини активів Укрнафти до Нафтогазу з метою отримання повного контролю над пакетом акцій
дозволить Нафтогазу стати ще більш прозорим у майбутньому,

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

зокрема у перспективі виходу на IPO, як це передбачено в політиці власності Нафтогазу, затвердженій у жовтні 2020 року.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ВИКЛИКИ У 2021 РОЦІ
У 2021 році компанія ставить перед собою наступні стратегічні завдання:
(1) Здійснення інвестицій у розвиток, швидкоокупні проекти
з видобутку, критичну інфраструктуру.
(2) Забезпечення поточних операційних потреб.
(3) Максимізація продажів вуглеводнів власного видобутку.
(4) Максимізація об’ємів продажів нафтопродуктів.
(5) Своєчасне виконання критично важливих зобов’язань.
Виклики і шляхи їх вирішення:
Обмеження продажу нафти на законодавчому рівні.
Важливою умовою прискорення розвитку Укрнафти є зняття
регуляторних обмежень та безперебійний продаж нафти та
конденсату на постійній основі та ринкових умовах. Укрнафта
неодноразово наголошувала і продовжує наголошувати перед урядом на важливості вирішення цієї проблеми.
Компанія розглядає 2 основні умови, які повинні бути дотримані для вирішення проблеми регуляторних обмежень:
— забезпечення викупу всього об’єму нафти.
— гарантування ринкової ціни для продавця та покупця;
Незбалансована політика щодо акцизного податку на паливо. У зв’язку з нижчою у 4 рази ставкою акцизного податку
на скраплений газ, порівняно із бензинами, на ринку спостерігається стрімке зростання споживання саме скрапленого газу та
скорочення споживання бензинів на 5-10% щороку. Чинна акцизна політика призводить до скорочення споживання бензинів
українського виробництва та збільшення споживання імпортних
паливних продуктів, які Україна імпортує переважно з Росії.
Стимулюючі ставки для нових нафтових свердловин.
У 2020 році в Україні продовжували діяти стимулюючі ставки ренти для нових газових свердловин: 12% для покладів
до 5000 метрів та 6% для більш глибоких покладів, що мало
позитивний ефект для розвитку видобутку газу у країні. Товариство запропонувало відповідним органам державної влади
поширити аналогічний податковий режим на видобуток нафти з нових свердловин. Компанія вважає, що вказані заходи
сприятимуть збільшенню обсягів буріння та видобутку рідких
вуглеводнів і призведуть до збільшення надходжень до державного бюджету від рентних платежів. Попри те, що наразі
пропозиції компанії залишилися без відповіді, Укрнафта і надалі наголошуватиме на важливості стимулювання вітчизняного видобутку нафти і конденсату.
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3. ТРАНСФОРМАЦІЯ:
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
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Звернення директора з впровадження трансформації Групи Нафтогаз
Трансформація
Управління персоналом
Здоров’я та безпека праці
Ефективні закупівлі
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Звернення Директора з впровадження
трансформації Групи Нафтогаз

Минулий рік видався непростим для всіх нас. Незважаючи
на пандемію та віддалену роботу, наші процеси з трансформації Групи Нафтогаз лише набирали обертів, ми ставили перед
собою амбітні плани та цілі.
Наша мета – зробити Нафтогаз лідером корпоративного
реформування серед українських держкомпаній, сучасним
ефективним бізнесом і посилити його роль в забезпеченні
енергетичної незалежності країни. І цих цілей ми послідовно
досягаємо.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ
У 2020 році Офіс трансформації працював над створенням
та впровадженням нової операційної матричної моделі з чіткими правилами взаємодії, сильними лідерами, персональною
відповідальністю. Офіс здійснив системні та критично важливі
зміни, направлені на перехід Групи до якісно нового стану:
— Організаційна трансформація;
— Впровадження процесного підходу та покращення операційної ефективності;
— Лідерство та культура.
Протягом 2020 року в рамках трансформації було реструктуровано найбільший дивізіон – «Інтегрований газовий
бізнес», створено нові дивізіони «Комерція» та «Роздрібний
бізнес». Загалом створено 8 дивізіонів, які належать до
окремо визначеного бізнесу чи функціонального напряму
операційної діяльності. Кожен дивізіон активно використовує
надану йому свободу для підвищення ефективності роботи,
а його керівник несе повну відповідальність за результати
діяльності.
Діяльність дивізіонів підтримують корпоративні функції,
спрямовані в першу чергу на зниження бюрократії, а також
уникнення практики багатоканального звітування та дублювання процесів і функцій. Їх основна задача – підтримка діяльності
дивізіонів за допомогою підвищення якості сервісу та досягнення операційної досконалості. На сьогодні розпочали роботу
15 корпоративних функцій, і ще декілька знаходяться в процесі
створення.
Для чіткого визначення ключових ролей та відповідальності в новій операційній матричній моделі, Офіс трансформації
розробив основоположний документ «Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз», який
визначає взаємодію дивізіонів і корпоративних функцій Групи.

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ТА ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Після визначення основних засад роботи дивізіонів та
функцій, Офіс трансформації підготував низку політик та регламентів, що допомогли стандартизувати внутрішні процеси

та почати ключові бізнес-процеси. Також протягом 2020 року
розроблено Політику управління проектами Групи Нафтогаз,
яка має на меті сприяти можливостям розвитку проектного
менеджменту.
Для систематизованого відображення бізнес-процесів Групи
було створено та затверджено єдиний реєстр бізнес-процесів
(1 та 2 рівня) Групи Нафтогаз та визначено, хто саме є відповідальним за кожний бізнес-процес.
Ще одне важливе досягнення минулого року – зміни в
процесі управління ризиками. Було створено централізовану
корпоративну функцію «Управління ризиками Групи Нафтогаз»
та затверджено Політику та Регламент управління ризиками,
розроблено основні підходи до підвищення ефективності
управління ризиками. Цього року визначено та вперше затверджено на наглядовій раді ТОП-20 ризиків Групи Нафтогаз.
Систематична та ефективна робота керівництва Групи зменшила вплив деяких довготривалих систематичних проблем.

ПРОЕКТ «ПРАВИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА
СТРУКТУРА (RIGHTSIZING)»
Для функціонування нової операційної матричної моделі
Групі необхідна функціональна структура, яка б забезпечила досягнення дивізіонами та корпоративними функціями стратегічних цілей. Йдеться про усунення дублювання функцій, застарілих правил та процедур, що створюють внутрішню бюрократію,
паперову тяганину, культуру закритих дверей та відособленість
юридичних осіб Групи.
Формування та впровадження нової функціональної структури Групи Нафтогаз розпочалося в рамках проекту «Правильна
організаційна структура (Rightsizing)». Офіс трансформації
розробив принципи побудови правильної організаційної структури (Rightsizing) та детальний план проекту. За результатами
консолідуються всі функціональні та адміністративні структури
в розрізі дивізіонів, корпоративних функцій та юридичних осіб
Групи Нафтогаз відповідно до оновлених стандартів для пласкої
та ефективної структури.

ЗАКУПІВЛІ
Серед ключових проектів трансформації 2020 року можу виділити проект «Трансформація закупівель Групи Нафтогаз». Це
вкрай важливий процес, який завжди був предметом пильної
уваги широкої публіки. Також в складі корпоративної функції
«Управління фінансами Групи Нафтогаз» створено головну та
локальні ради з контрактування. Основною метою їх діяльності
є побудова та впровадження моделі управління договорами на
закупівлі для ефективного управління ланцюгами постачань в
Групі.

Управління закупівлями виділено із складу дивізіону
«Технічне забезпечення» в окрему корпоративну функцію –
«Управління закупівлями», яка продовжує активну роботу
над трансформацією закупівель і в 2021 році. За нашими
оцінками, реформа функції закупівель може забезпечити
100-150 млн дол. США економії.

ЛІДЕРСТВО ТА КУЛЬТУРА
Особливим напрямом трансформації є побудова корпоративної культури Групи Нафтогаз, найскладнішим елементом
реалізації якої є внутрішня трансформація кожного окремого
працівника Групи. Ми розуміємо, що зміна мислення це непростий та довготривалий процес, але вкрай потрібний. Зміна
культури Групи на культуру взаємодії, підтримки та довіри – це
один із ключових викликів.
У 2020 році Офіс трансформації ініціював низку заходів,
спрямованих на допомогу в зміні сприйняття Групи Нафтогаз як
єдиного цілого, зміну корпоративної культури Групи, підвищення ефективності, передусім самих керівників.
Ми зробили ставку на розвиток ТОП-100 – групи лідерів
змін, до якої увійшли керівники середньої ланки з усіх дивізіонів
та функціональних напрямків Групи. Їх залученість та підтримка – основа запланованих фундаментальних та незворотних
змін. Також було розроблено індивідуальну 5-ти місячну модульну програму «Лідерство під час трансформації».
Аналогічну програму проходив топ-менеджмент (ТОП-20
лідерів Групи). Ми маємо сподівання, що лідери Групи Нафтогаз
стануть драйверами нового корпоративного духу, в якому
працівники будуть готові відкрито висловлювати свою думку,
ініціювати та підтримувати зміни.
Також у 2020 році Офіс трансформації запровадив практику
проведення якісних внутрішньогрупових досліджень: відбулося
перше базове опитування внутрішніх клієнтів Групи щодо рівня
задоволеності ключовими функціями, що надають сервіси.
Результати спілкування з працівниками Групи дають можливість офісу трансформації оцінити процес змін та зрозуміти, що
потребує покращення.
Ми робимо усе необхідне, аби всі зміни в Групі відбувалися динамічно та незворотньо. Задля інформування щодо
ключових змін та перетворень у 2020 році ми створили сторінку
«Нафтогаз Трансформація» на корпоративному порталі, де
публікуються новини та результати діяльності.
Ми продовжуємо вдосконалюватися. Як і всі провідні
енергетичні компанії, ми будемо змушені приймати непрості
рішення. У нас немає іншої альтернативи. Тільки так можна
досягти нашої мети – стати публічною акціонерною компанією. Але для цього ми маємо стати ще більш ефективними та
конкурентоздатними.

«Ми продовжуємо вдосконалюватися і
мінятися. Як і всі провідні енергетичні
компанії, ми будемо змушені приймати
непрості рішення та змінюватися.
У нас немає іншої альтернативи»

Олена Коротчук
Директор з впровадження трансформації
Групи Нафтогаз
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Трансформація
Трансформація – обов’язкова передумова для досягнення наших цілей
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ НАФТОГАЗУ

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАФТОГАЗУ

— Збільшення платежів до бюджету
— Подолання залежності від імпорту газу
— Збільшення запасів газу
— Готовність до IPO

— Організаційна трансформація
— Лідерство та культура

— Реінжиніринг бізнес-процесів (далі БП)

— Виконання бізнес-стратегії

Успіхи процесу трансформації Групи Нафтогаз у 2020 році
ОРГАНІЗАЦІЙНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ

РЕІНЖИНІРИНГ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

— Змінено >50% вищого керівництва
— Зменшено бюрократичні процеси завдяки делегуванню повноважень та новому
Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз
— Реорганізовано систему управління ризиками Групи
— Впроваджено матричну операційну модель з чіткими стандартами, принципами,
ролями та повноваженнями у рамках усієї Групи Нафтогаз
— Реструктуризовано та створено нові дивізіони та корпоративні функції
— Впроваджено стандарти взаємодії дивізіонів та корпоративних функцій
— Впроваджено ефективну систему цілепокладання (ЦКР) для топ-20 з
наступним каскадуванням на нижчі рівні управління

— Розроблено та впроваджено єдині стандарти та таксономію внутрішніх
документів Групи Нафтогаз
— Впроваджено процесний підхід до управління, оновлено політики та процедури
— Затверджено Реєстр бізнес-процесів 1-го та 2-го рівнів
— Створено функцію управління проектами, що впроваджує єдині стандарти
проектного управління в Групі
— Посилено контроль руху грошових коштів та капітальних витрат, як результат скорочено капітальні витрати на 25% та операційні витрати на 5%
— Впроваджено нові підходи до управління контрактами відповідно до міжнародних
стандартів, створено ради з контрактування
— Оптимізовано процеси складської логістики
— Впроваджено категорійний менеджмент в процесі закупівель
— Інтегровано цикли бюджетування та планування
— Оновлено інвестиційні політики та процедури на рівні всієї Групи Нафтогаз

Етапи трансформації Групи Нафтогаз
2020

2021

2022 і наступні

Підготовка
та зміна курсу

Впровадження
стратегічних ініціатив

Реалізація потенціалу
Групи Нафтогаз

— Розроблено план
трансформації на 2020 рік
— Запущено трансформаційні
процеси Групи Нафтогаз
— Впроваджено матричну
операційну модель
— Створено дивізіони та
корпоративні функції
— Впроваджено процесний підхід
— Створено основу для розвитку
корпоративної культури
— Посилено взаємодію між топ-100
і топ-20 лідерів Групи Нафтогаз
— Розроблено підхід щодо
впровадження правильної
організаційної структури,
сфокусованої на дивізіонах
та корпоративних функціях

— Створено та залучено до змін спільноту топ-100 лідерів Групи Нафтогаз
— Посилено сприйняття Групи Нафтогаз як єдиної цілісної команди
— Зосередження на охороні праці та довкіллі, відсутності летальних випадків
у виробничо-операційній діяльності
— Підвищено ефективність кросфункціональної взаємодії в рамках Групи
— Розроблено та впроваджено план внутрішніх комунікацій щодо процесів трансформації
— Розроблено потужний трансформаційний брендинг: лого, плакати, брендбук,
веб-сторінка, щотижневі інформаційні листи, заставки, рубрика запитання-відповіді
(зворотній зв’язок)
— Розроблено та впроваджено програму навчання та розвитку топ-100 лідерів
Групи Нафтогаз
— Оновлено модель встановлення ЦКР з урахуванням цілей трансформації та
розвитку культури
— Впроваджено модель оцінки тoп-менеджменту за системою 360o

— Гнучка й ефективна
операційна модель
— Сучасне управління
ланцюгами постачань
— Діджиталізація
— Галузева ВНР
— Виконання виробничих цілей
— Зосередженість на
стратегічних проектах
та продуктах
— Повний розподіл та
контроль за витратами
— Реалізований людський та
організаційний потенціал

Пріоритети трансформації на 2021 рік:
чинники створення додаткової вартості для Групи
УПРАВЛІННЯ
Більше зосередженості на
створенні додаткової цінності

ОПЕРАЦІЙНА МОДЕЛЬ
Ефективні сервіси
та інтерфейси

ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Важливі КПЕ та результати

ЛІДЕРСТВО
ТА КУЛЬТУРА

— Операційна ефективність та
зосередженість на витратах
— Централізація, спрощення та
оптимізація структури
Групи Нафтогаз
— Впровадження управління
ланцюгами постачань
— Побудова правильної
організаційної структури,
сфокусованої на підвищення
операційної ефективності
Групи Нафтогаз
— Розвиток лідерства
— Реінжиніринг процесів
HR напряму
— Впровадження комплексної
системи управління змінами

РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ
Наше професійне майбутнє
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
Як ми працюємо

— Делегування повноважень
— Впровадження управління системи оцінки результатів (КПЕ, підхід
до ЦКР на 2021 рік, система оцінки 360o)
— Розвиток та впровадження організаційних стандартів
— Уніфікація корпоративних цінностей
— Оптимізація процесу затвердження документів Правлінням Компанії
— Інтерфейси дивізіонів та корпоративних функцій (моделі бізнес-партнерів
та стандарти SLA, оцінка рівня задоволеності внутрішніх клієнтів)
— Оновлений реєстр БП та власників БП
— Створення нових БП та КФ
— Оновлення Порядку управління дивізіонами та корпоративними
функціями Групи Нафтогаз
— Спрощення та оптимізація структури Групи
— Підвищення ефективності управління ланцюгами постачання
— Розвиток та впровадження програми вдосконалення бізнес-процесів
дивізіону «Розвідка та видобування»
— Правильна організаційна структура на 2020 рік: завершальний етап та результати
— Правильна організаційна структура на 2021 рік: постановка задач і впровадження
— Ефективне управління основними БП з видобутку вуглеводнів
— Реінжиніринг БП HR
— Програма лідерства топ-50 (запуск нової програми)
— Визначення потреб та розвиток компетенцій
— Розробка та впровадження навчальних програм з операційної
ефективності, проектного управління
— Розробка та впровадження системи управління змінами для підтримки
всіх ключових БП
— Впровадження поведінкових стандартів та правил кросфункціональної
взаємодії в рамках Групи Нафтогаз
— Розробка та впровадження комунікаційного плану з управління змінами
— Впровадження та подальший розвиток системи управління проектами
— Корпоративний портал Групи: запуск проекту
— Покращення корпоративного середовища та індексу організаційного здоров’я
— Створення бази даних внутрішнх документів Групи
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врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Управління персоналом
Створення сприятливих умов для ефективної роботи персоналу є одним із основних пріоритетів Групи Нафтогаз. Група
Нафтогаз як соціально відповідальна компанія гарантує працівникам гідну оплату праці, можливості навчання й розвитку
їх професійно-технічних та управлінських компетенцій, надає
соціальну підтримку їм та їхнім сім’ям та не допускає випадків
дискримінації й порушення прав людини на робочому місці.
Корпоративною культурою компанії підтримується ініціативність, відповідальність, орієнтованість на результат, високі
етичні норми, професіоналізм та співпраця. Дотримання високих стандартів корпоративної поведінки гарантуються Кодексом
корпоративної етики1. Положення і норми поведінки, що викладені в Кодексі, є обов’язковими для дотримання усіма працівниками компанії незалежно від їх обов’язків та рівня посади.
За підсумками глобального дослідження «Randstad
Employer Brand Research, Україна – 2020» у якому взяли
участь понад 185 000 респондентів з 33 країн, які оцінили понад 6000 компаній, переможцем премії «Найпривабливіший
національний роботодавець» була визнана Група Нафтогаз
В опитуванні взяли участь майже 8 000 українців. Вони
оцінили 150 найбільших роботодавців: 75 українських і 75
міжнародних компаній із 13 галузей економіки.
Переможців визначали за такими критеріями:
— фінансова платоспроможність
— застосування інновацій і технологій
— хороша репутація
— кар’єрне зростання
— гарантії зайнятості
— приємна робота
— гідна зарплата
— соціальний пакет
У 2020 році, який був ознаменований запуском трансформації Групи Нафтогаз в рамках побудови нової операційної
моделі, була створена корпоративна HR-функція Групи, що
визначила централізацію багатьох процесів управління людськими ресурсами: управління винагородою на всіх підприємствах Групи через впровадження централізованої оцінки
виконання стратегічних завдань і консолідації нарахування
заробітної плати; підтримка створення восьми дивізіонів і
одинадцяти корпоративних функцій. Опрацьовуючи функціональну структуру Групи та кожну позицію окремої корпоративної функції з кожним керівником напряму, фахівці
HR-функції по суті відтворили скелет організації майбутнього,
і таким чином 2020 рік став роком закладки фундаменту нашого майбутнього успіху.
Несподівана організація масової віддаленої роботи в умовах
пандемії коронавірусної хвороби стала великим викликом та
новим досвідом. HR-функція Групи Нафтогаз успішно впоралася
з цим викликом та організувала безперебійне документальне супроводження переведення значної кількості персоналу
на віддалену роботу, забезпечивши при цьому життєдіяльність підприємств на місцях і зберігши здоров’я працівників.
HR-функція сприяла наданню матеріальної та організаційної
підтримки працівникам, які захворіли на COVID-19 у важкій формі і допомогала багатьом з них впоратися з хворобою фізично
і психологічно. З огляду на це член Наглядової ради Наталія Бойко поділилася цими успішними практиками на Міжнародній

платформі, доповідаючі на круглому столі USAID Energy Security
Annual Round Table, присвяченому боротьбі з COVID-19, про
успіхи Групи Нафтогаз по організації віддаленої роботи.

ПОЛІТИКА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ГРУПИ НАФТОГАЗ
У рамках реалізації Корпоративної стратегії у 2020 році
почала діяти Політика роботи з персоналом Групи Нафтогаз2.
Політика визначає напрями роботи з персоналом і встановлює засади діяльності компанії, які сприяють реалізації професійного потенціалу працівників. Документом гарантуються
рівні умови праці для всіх співробітників, забороняються
будь-які форми дискримінації та переслідувань на робочому
місці, а також використання примусової праці та праці дітей,
які не досягли встановленого законодавством віку, з якого
допускається прийняття на роботу. Політика гарантує право
співробітників Групи Нафтогаз на свободу об’єднань (в т. ч. в
професійні спілки), укладання колективних договорів та угод,
проведення колективних переговорів.
У разі виявлення порушень зазначеної політики працівники компанії мають повідомити про такі випадки свого
керівника або звернутися на Лінію довіри Групи Нафтогаз3.
Компанія проводить перевірки й розслідування усіх виявлених
випадків порушень встановлених норм поведінки та відповідним чином на них реагує, при цьому дотримуючись вимог
конфіденційності. Політикою забороняються погрози, ворожі
дії та переслідування працівників, що подали скарги, а співробітники, які порушили вимоги Політики, несуть дисциплінарну
відповідальність відповідно до чинного законодавства.

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
В умовах трансформації суттєвим досягненням у 2020 році
для HR-функції Групи Нафтогаз в цілому стало впровадження
Системи Управління Талантами (TMS – Talent Management
System), яка відкриває співробітникам різноманітні можливості
кар’єрного розвитку.
TMS – спеціальне програмне забезпечення, яке застосовується у сфері управління персоналом і автоматизує такі процеси: підбір працівників та проведення внутрішнього конкурсу на
вакантні посади; навчання, управління індивідуальними цілями
та ключовими результатами; оцінка персоналу та планування
кар’єрного розвитку. Постачальником TMS стала провідна
компанія з розвитку людського потенціалу у світі Cornerstone
OnDemand. Після укладання контракту команда з управління
персоналом Групи Нафтогаз за підтримки Нафтогаз Цифрові
Технології провела адаптацію системи під потреби компанії та
підготувала платформу до запуску.
Система стане своєрідною електронною платформою
для комунікації з питань управління персоналом, дасть змогу
економити час під час погодження та підписання документів.
TMS передбачає можливості роботи як в офісі, так і дистанційно, що матиме позитивний вплив на продуктивність роботи
працівників. Система надає працівникам можливості доступу
до наявних внутрішніх вакансій Групи Нафтогаз, безкоштовного
онлайн-навчання в зручний час, формування індивідуального

плану розвитку для здобуття нових компетенцій, отримання
зворотного зв’язку від свого керівника, а також прозорі можливості планування кар’єри в компанії.
В рамках TMS наразі впроваджено та виведено в експлуатацію три модулі, з яких один – модуль з управління навчанням- вже нараховує близько 11 тис. користувачів. В першій
половині 2021 року заплановано завершення впровадження
останнього модуля – модуля з управління кар’єрою- який
забезпечить автоматизацію повного циклу функцій управління
персоналом в організації.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ
Станом на кінець 2020 року загальна чисельність штатних
працівників Групи Нафтогаз склала 51 947 осіб, що на 5,7%
менше за аналогічний показник 2019 року (55 078 осіб). 1
Працівники чоловічої статі складають переважну більшість
працівників Групи Нафтогаз – 76,0% або 39 485 осіб. Частка жінок складає 24,0% або 12 462 особи. Причиною такої
суттєвої різниці є специфіка сфери діяльності компанії. Більше
90% персоналу Групи Нафтогаз зайняті в чотирьох найбільших
підприємствах Групи: Укрнафта (41% або 21 309 особи), Укргазвидобування (32,8% або 17 029 осіб), Укртрансгаз (10,0%
або 5 250 осіб) та Укртранснафта (5,4% або 2 823 осіб).
Частка керівників у загальній кількості штатних працівників Групи Нафтогаз у 2020 році склала 11,9 % (6 199 осіб),
професіоналів та фахівців – 19,9% (10 310 осіб), технічних
службовців – 0,4% (225 осіб), а кваліфікованих та інших
робітників – 67,8% (35 213 осіб).
За віковою структурою персоналу, працівники від 30 до
50 років становили 31 809 осіб (61,3%), віком до 30 років –
4 908 осіб (9,4%), понад 50 років – 15 230 осіб (29,3%).
Частина працівників компанії (2 028 осіб або 3,9%) – особи
пенсійного віку. 2
Співробітники Групи Нафтогаз працюють у сфері добування сирої нафти й природного газу (27,2% або 13 799 осіб),
наземного й трубопровідного транспорту (12,0% або 6 087
осіб) та інших видів діяльності на виробничих підприємствах
Групи (60,8% або 30 777 осіб). 3
Плинність персоналу у 2020 році склала 2,5% (у 2019
році – 3,9%). Загалом, протягом звітного року було звільнено

2
3

Кодекс корпоративної етики Групи Нафтогаз, https://www.naftogaz.com/files/HR/Naftogaz-Code-Ethics.pdf
Політика роботи з персоналом Групи Нафтогаз, https://www.ukrtransnafta.com/wp-content/uploads/2020/04/Політика.pdf
Лінія довіри Групи Нафтогаз - dovira@naftogaz.com або тел.: 0 800 21 20 91

ВИНАГОРОДА ПЕРСОНАЛУ
Група Нафтогаз продовжує роботу з реалізації заходів,
направлених на покращення умов праці та укріплення своєї
репутації як відповідального роботодавця.
В компанії впроваджено грейдову систему оплати праці,
яка встановила тісний взаємозв’язок між винагородою працівників та їх конкретними результатами роботи. Грейдова
система сприяла підвищенню кількісних та якісних показників праці та вдосконаленню мотиваційного механізму персоналу, адже дозволила враховувати індивідуальні особливості
кожного члена колективу в його трудовій діяльності. Також
Група Нафтогаз врахувала рекомендації наглядової ради та
здійснила перерозподіл квартальної премії, яку було включено до фіксованого місячного доходу працівника та премії за

1
Структура працівників Групи Нафтогаз за компаніями
у 2020 році, осіб

21 400
21 309

Укрнафта

18 563
17 029

Укргазвидобування
Укртрансгаз
Укртранснафта

5 250
3 213
2 823

7 296

Структура працівників Групи Нафтогаз за статтю
у 2020 році, %

-0,5%

24,0%

51 947 осіб загальна
кількість
працівників

-8,3%

-28%

-12,1%
2019
2020

1

10 451 співробітників: 1 275 осіб – за власним бажанням,
23 – за порушення трудової дисципліни, решта – за іншими
причинами, серед яких сімейні обставини, зміна місця проживання, вихід на пенсію за віком тощо.
Скорочення кількості працівників в 2020 році пояснюється низкою трансформаційних процесів в компанії:
— Проведено процедуру анбандлінгу, в межах якої передано функцію транспортування газу Оператору ГТС
як окремій структурі. Відповідно, частину працівників
Укртрансгаз вивільнено згідно з чинним законодавством і
колективним договором.
— Ліквідовано бази виробничого обслуговування «Кременчук», «Херсон», «Львів» та здійснено перехід на дворівневу організаційну структуру управління в Укртранснафті,
внаслідок чого чисельність працівників у порівнянні з
2019 роком зменшилась.
— Оптимізовано чисельність працівників Укргазвидобування,
які були задіяні у допоміжних, підтримуючих та непрофільних функціях, що не належали до основної діяльності
товариства. Зокрема, зменшено чисельність працівників
бурового управління «Укрбургаз» у зв’язку зі значним скороченням обсягів річних виробничих завдань з буріння.
— Здійснено реорганізацію та вдосконалено структуру й бізнес-процеси Укрнафти, що супроводжувалося незначним
скороченням чисельності персоналу.

Чоловіки
Жінки

76,0%

130

Група Нафтогаз

підсумками роботи за рік. Зазначений перерозподіл було
проведено із збереженням розміру поточного сукупного
доходу працівників Компанії.
Середньомісячна заробітна плата на підприємствах
Групи Нафтогаз у 2020 році збільшилась на 7,9% порівняно з
попереднім роком. За результатами державного статистичного спостереження Держстату зазначений показник всього
в Україні зріс на 10%, а в промисловості – на 8%.
Підвищення заробітної плати є одним із дієвих інструментів, які використовує компанія для утримання персоналу у відповідь на такі загрози й ризики, як брак робочої сили, трудова
міграція кваліфікованого виробничого персоналу за кордон,
зростання рівня інфляції та вартості проживання тощо.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
З метою підвищення якості життя співробітників, мотивації та залучення персоналу, Група Нафтогаз реалізує
соціальну політику, яка направлена на підтримку фізичного й
емоційного здоров’я працівників.
У 2020 році підприємствами Групи Нафтогаз на соціальний розвиток та соціальні заходи було витрачено
2 008,2 млн грн, що на 15% менше, ніж у попередньому році
(детальна інформація щодо витрат за окремими статтям та в
розрізі підприємств Групи Нафтогаз наведена нижче). 4
Зменшення витрат на надання матеріальної допомоги,
житлове забезпечення працівників, а також на інші виплати, соціальні пільги й гарантії основним чином пов’язано з
реалізацією процесу анбандлінгу, в рамках якого частину
працівників підприємства Укртрансгаз було переведено до
Оператора ГТС. Також витрати за вказаними напрямами
категорій зменшилися у зв’язку зі скороченням чисельності
персоналу Укртранснафти.
Витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури зменшилися у зв’язку з ліквідацією майже третини
котлопунктів Укргазвидобування та передачею підрядним
організаціям частини їдалень. Ще однією причиною стала
передача частини баз відпочинку Укртрансгазу до Оператора
ГТС в рамках процесу анбандлінгу.
Зменшення витрат на оздоровлення пов’язано з тим, що
оздоровча кампанія за звітний період не проводилася в пов-
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ному обсязі у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19 та введенням карантинних заходів на території
України.
Разом з тим, збільшилися витрати на медичне обслуговування, що пов’язано з необхідністю впровадження санітарно-організаційних заходів щодо профілактики та запобігання
поширенню гострих респіраторних вірусних інфекцій та
коронавірусної інфекції серед працівників підприємств та
здійснення витрат на придбання медичного обладнання,
лікарських та дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального
захисту, противірусних препаратів, проведення лабораторних досліджень та тестувань тощо.
Крім витрат на соціальне забезпечення, загальний обсяг
грошових відрахувань професійним спілкам підприємств Групи Нафтогаз на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу
роботу у 2020 році склав 158,6 млн грн.

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ
Для співробітників компанії встановлюються чіткі й зрозумілі
цілі роботи, визначаються ключові результати їх виконання за
допомогою інструменту встановлення Цілей та Ключових Результатів (OKR – Objectives and key results) Групи Нафтогаз. Оцінка персоналу здійснюється як за індивідуальними результатами,
так і за результатами діяльності підрозділу. В процесі прийняття
рішень щодо кар’єрного зростання працівників Групи Нафтогаз
враховується їх професійні та технологічні навички, компетенції,
результати роботи, рівень мотивації та ініціативності. З метою
забезпечення прозорості процесу оцінки, компанія створює
умови для ефективної комунікації працівників з їх безпосередніми керівниками щодо таких цілей і результатів.
В компанії впроваджені моделі корпоративних та лідерських
компетенцій відповідно до корпоративних цінностей, описані
поведінкові індикатори, за допомогою яких можна оцінити
ступінь їх прояву у працівників з метою планування програм
навчання та кар’єрного розвитку. На підприємстві Укргазвидобування у 2020 році було впроваджено ініціативу в межах
спільного проекту з компанією NExT/Schlumberger, яка полягала
в проведенні оцінки компетенцій фахівців напряму розвідки та
видобування з використанням ряду спеціальних запитань та
програмного забезпечення. Метою такої оцінки є встановлення
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вимог до технічних навичок фахівців напряму, а також створення для них мотиваційного середовища. Результати оцінки
570 фахівців стали основою для розробки планів навчання та
підвищення кваліфікації працівників за рахунок надання співробітникам необхідних тренінгів, що спрямовані на усунення
виявлених невідповідностей їх технічних компетенцій.

НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
Діяльність Групи Нафтогаз у сфері навчання та розвитку
персоналу направлена на заохочення кар’єрного, професійного зростання та розвитку компетенцій працівників, отримання персоналом нових знань, навичок та умінь, забезпечення базових знань і навичок працівників у сфері охорони
праці та безпеки на робочому місці. В процесі впровадження
програм навчання компанія співпрацює з провідними
вітчизняними й іноземними освітніми установами, заохочує
внутрішній обмін знаннями між працівниками.
Серед керівників, професіоналів та фахівців Групи Нафтогаз 99,3% співробітників (16 393 особи) мають повну вищу,
неповну вищу та базову вищу освіту. Частина працівників
Групи Нафтогаз має науковий ступінь: 175 осіб, у тому числі
39 жінок–кандидата наук; 9 осіб, у тому числі 2 жінки – доктора наук. Вчене звання мають 18 працівників: 8 доцентів,
9 старших наукових співробітників, 1 професор.
У звітному періоді пройшли тренінги й підвищили
свою кваліфікацію більше 25 530 працівників основних
підприємств Групи Нафтогаз, серед них 58,7% - працівники
Укрнафти, 36,6% - Укргазвидобування, 3,0% - Укртрансгазу,
1,3%- Укртранснафти 5 та інші (Укравтогаз, ГК «Нафтогаз
України») – 0,3%. Загалом, працівниками зазначених підприємств у 2020 році було пройдено майже 167 600 годин навчання. Середня кількість годин навчання на одного працівника Укргазвидобування становила 7,70 год, Укртрансгазу - 2,35
год, Укртранснафти - 2,28 год 6 , Укравтогазу – 0,79 год, ТОВ
ГК «Нафтогаз України» – 15,00 год.

Вікова структура працівників Групи Нафтогаз
у 2020 році, %

Витрати на соціальне забезпечення працівників
Групи Нафтогаз у 2020 році за напрямами, млн грн
2 358,9
2 008,1

Технічні службовці
Керівники
Професіонали
та фахівці
Кваліфіковані
та інші робітники

Утримання
об’єктів соціальної
інфраструктури

29,3%

225
6 199

61,2%
10 310
35 213

до 30 років
від 30 до 50 років
понад 50 років

1 101,8
1 047, 1

Інші виплати та види
соціальних гарантій
Матеріальна допомога
згідно з колективними
договорами

9,4%

Корпоративна соціальна
відповідальність

2 008,2

Фінансовий огляд
та звітність
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МЛН ГРН

підприємства Групи Нафтогаз витратили на соціальний
розвиток та соціальні заходи

158,6

МЛН ГРН

направлено грошових відрахувань професійним спілкам
підприємств Групи Нафтогаз

3
Розподіл персоналу виробничих підприємств Групи
Нафтогаз за видами діяльності в 2020 році, осіб

Добування сирої нафти
та природного газу

Наземний і трубопровідний
транспорт

13 779

Укргазвидобування,
Укрнафта,
Закордоннафтогаз,
Чорноморнафтогаз
Укртранснафта,
Укрнафта, Укртрансгаз,
Укрспецтрансгаз
Нафтогаз Тепло

6 087

Інша діяльність
(в тому числі реалізація
стисненого природного
газу, роздрібна торгівля,
підземне зберігання газу)

30 777

4

Всього

Структура працівників Групи Нафтогаз за категоріями
посад у 2020 році, осіб

Корпоративне
врядування

Оздоровлення
та відпрчинок
працівників
і членів їх сімей

685,5
637,9
321,6
208,5
164,9
24,7

Витрати на соціальне забезпечення працівників
у 2020 році за підприємствами Групи Нафтогаз млн грн

-14,9%
16,5%

-5,0%

29,7%

-6,9%

-35,2%

10,6%

7,4%
2,5%

2 008,1 млн грн –
загальний обсяг
витрат на соціальну
сферу у 2020 році

33,3%

-85,0%

Медичне обслуговування

45,1
62,5

+38,7%

Житлове забезпечення
(оплата вартості
житла) та надання
позик працівникам

40,0
27,5

-31,3%

2019
2020

Нафтогаз
Укртрансгаз
Укргазвидобування

Укртранснафта
Укрнафта
інші
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УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
У 2020 році Укргазвидобування для підвищення кваліфікації свого персоналу продовжило активну співпрацю
в рамках укладених угод з передовими міжнародними
компаніями Nabors Drilling International Limited, Shlumberger,
Solar Turbines, Deloitte. Зокрема було проведено навчання за
напрямом експлуатації та технічного обслуговування бурового обладнання та підвищення фахового рівня інженерно-технічного персоналу, який здійснює супроводження буріння
свердловин. Також в умовах пандемії COVID-19 пріоритетом
для компанії став перехід на навчання у форматі онлайн.
Знаковим досягненням Укргазвидобування у звітному
періоді став проект «Школа буріння», який отримав премію
HR-бренд Україна 2020 як «Кращий проект з навчання та розвитку працівників». Даний проект представляє унікальний
центр розвитку галузевих компетенцій персоналу за напря-
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мом буріння, який було реалізовано у співпраці з компанією
NExT (Schlumberger). Зазначена компанія є лідером серед
міжнародних тренінгових компаній галузі, має потужну технічну базу та понад 700 курсів, що охоплюють всі напрямки
розвідки та видобування нафти й газу.

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
У 2020 році в компанії НАК «Нафтогаз України» було
впроваджено План підвищення кваліфікації та розвитку
працівників структурних підрозділів. У звітному періоді
близько 240 працівників взяли участь у навчальних заходах
різних напрямів. Загалом було проведено 364 людино/заходів, включно з освітніми заходами корпоративного формату
за тематикою «Фінанси для нефінансових менеджерів» та
«Бізнес-аналітика».

5
Кількість працівників, що пройшли тренінги і підвищили свою кваліфікацію у 2020 році, осіб
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ПРОГРАМА МВА КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ
Профспілкові організації підприємств Групи Нафтогаз
виступили з ініціативою щодо продовження реалізації довгострокового освітнього проекту з навчання високопотенційних працівників за програмою МВА «Менеджмент державних підприємств» Київської школи економіки. До складу
навчальних груп увійшли працівники Нафтогаз України,
Укртрансгазу, Укргазвидобування, Укртранснафти, Нафтогаз
Тепло, Газопостачальної компанії Нафтогаз України.
Даний проект було створено, щоб сприяти розвитку конкурентоспроможності компаній державного сектору шляхом
впровадження сучасних стандартів менеджменту та зміни
корпоративної культури.
За період реалізації програми п’ять навчальних груп у
складі працівників Нафтогаз України та підприємств Групи
Нафтогаз захистили дипломи. За весь час функціонування
програми в ній взяло участь 115 осіб.

УКРАЇНСЬКІ СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ СТУДІЇ
У 2020 році продовжилась реалізація освітнього проекту
«Українські сучасні інженерні студії» (далі – УСІС). Проект
направлений на трансформацію вітчизняної освіти бакалаврів
інженерних спеціальностей та забезпечення компаній нафтогазової галузі сучасними висококваліфікованими технічними
фахівцями. УСІС запроваджено компанією Нафтогаз України
та низкою інших організацій: Інститутом Технологій Південної
Альберти в Канаді (Southern Alberta Institute of Technology),
ВГО «Федерація роботодавців нафтогазової галузі», Київською
міською організацією роботодавців нафтогазової галузі.
Реалізація проекту проходить на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та
Харківського національного університету міського господарства ім. О. Бекетова. Наразі проект УСІС є найбільш сучасною
та прогресивною програмою з підготовки фахівців інженерних
спеціальностей. Успішна реалізація проекту забезпечить
кадрами сталий розвиток нафтогазової галузі України та інших
секторів економіки у довгостроковій перспективі.

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ
Укргазвидобування продовжує співпрацю з профільними
навчальними закладами України щодо забезпечення можливості проходження практики студентами та їх подальшого
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кваліфікованого відбору для працевлаштування на роботу
в філіях підприємства. Співробітництво з навчальними
закладами за даним напрямком відбувається відповідно
до укладених довгострокових договорів про співпрацю з
підготовки фахівців нафтогазового спрямування. У 2020
році Укргазвидобування надало можливість проходження
виробничої практики у своїх філіях 621 студенту профільних
навчальних закладів України. Виробничу практику на базі
Укртранснафти пройшло 29 студентів, а на базі Укртрансгазу
– 22 студента.

ПЛАНИ НА 2021 РІК
— Реалізація проекту «Підвищення якості підготовки спеціалістів для ефективного та екологічного газовидобування».
В рамках проекту в 2021 році 20 викладачів Харківського
Національного Університету Міського Господарства ім. О.
М. Бекетова пройдуть стажування на підприємствах Групи
Нафтогаз та отримають сучасні практичні навички роботи в
нафтогазовій галузі.
— Завершення процесу впровадження Системи Управління
Талантами («Talent Management System») в Групі Нафтогаз.
— Початок реалізації проекту зі створення єдиної для всіх
підприємств Групи Нафтогаз Системи обліку персоналу та
розрахунку заробітної плати (Human Capital Management
– HCM). Проект спрямований на розроблення та впровадження високопродуктивної операційної моделі,
проведення модернізації інфраструктури, диджиталізацію,
покращення репутації Групи Нафтогаз в Україні.
— Розвиток лідерських та управлінських (системне мислення, управління змінами, надання зворотного зв’язку та
інші) компетенцій керівників Групи Нафтогаз усіх рівнів.
— Організація тренінгів з розвитку нафтогазової галузі та
управління проектами.
— Популяризація внутрішніх тренінгів серед працівників
Групи Нафтогаз та розвиток інституту внутрішніх тренерів.
— Створення клубу випускників МВА «Менеджмент державних підприємств» Київської школи економіки.
— Удосконалення та розвиток системи оцінки персоналу за
компетенціями, в тому числі розробка функціональних компетенцій, які є набором знань, навичок та умінь, необхідних
для роботи за певною професією чи посадою. Проведення
оцінки компетенцій для підтримки кадрових рішень та
планування навчання.

ВЗАЄМОДІЯ З ОСВІТНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
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У 2020 році Група Нафтогаз продовжила активну співпрацю з навчальними закладами.
Також у 2020 році підприємством Укргазвидобування було
проведено такі заходи у сфері навчання та розвитку персоналу:
— З абезпечено подальший розвиток інституту внутрішніх
тренерів: серед фахівців підприємства було відібрано 28
учасників програми, 9 з яких успішно пройшли «Тренінг для
тренерів». Програму подовжено на 2021 рік та планується її розширення на інші підприємства Групи Нафтогаз.
— На базі навчально-курсового комбінату ГПУ “Шебелинкагазвидобування” проведено навчання з підвищення
кваліфікації та освоєння нових спеціальностей для 5 046
працівників Укргазвидобування.

— П
 роведено тренінги з охорони праці. Зокрема, для
фахівців напряму охорони праці, промислової безпеки та
екології Укргазвидобування було впроваджено програму
NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety
and Health або Національна екзаменаційна рада з охорони праці Великобританії). Програма охоплює питання
охорони праці та управління ризиками й надає можливості навчання, перевірки знань та атестації фахівців.
— Розпочато навчання з розвитку управлінських компетенцій для керівників середньої та молодшої ланки за
такими темами: «Ефективна комунікація», «Мотивація» та «Основи управління».
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Здоров’я та безпека праці
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
286,47 млн грн – сумарний обсяг інвестицій в заходи з
охорони праці Групою Нафтогаз у 2020 році.
Рівень фінансування компанією заходів з охорони праці
відповідає і навіть перевищує норматив, що вимагається законодавством – 0,5% від фонду оплати праці (ФОП)2 . Зокрема,
Укрнафта інвестувала найбільше в заходи з охорони праці –
3,03% фонду оплати праці. Для Укрспецтрансгазу цей показник
склав 2,70%, а Укргазвидобування – 2,63%. 1
На забезпечення засобами індивідуального захисту, а саме
спецодягом, спецвзуттям, запобіжними поясами, захисними
касками, захисними окулярами, респіраторами, протишумовими навушниками, захисними рукавицями тощо, підприємства
Групи Нафтогаз витратили сумарно 136,13 млн грн, що становить 47,5% від загальних витрат на заходи з охорони праці. 2
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Група Нафтогаз з належною відповідальністю ставиться до
організації та впровадження системи заходів щодо пожежної
безпеки виробничих процесів. Компанія сумлінно виконує
положення Кодексу цивільного захисту України, нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, наказів
та відповідних розпоряджень компанії. На підприємствах
працює протипожежний режим, регламентований вимогами Нормативно-правового акту з пожежної безпеки (НАПБ)
А.01.001-2015 “Правила пожежної безпеки в Україні” та СОУ
75.2-20077720-017:2013 “Система управління пожежною безпекою Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.
Основні положення”.
Підприємства Групи проходять регулярну перевірку відповідності стану їх протипожежної безпеки чинним законодавчим
нормам. В 2020 році відомчі служби здійснили 4 599 перевірок
протипожежного стану об’єктів підприємств Групи Нафтогаз, в
ході яких виявлено 17 557 порушень, з них 16 530 було усунуто.
За порушення правил пожежної безпеки було накладено 29
дисциплінарних стягнень. Органами Державної служби України
з надзвичайних ситуацій (далі- ДСНС України) протягом року
було здійснено 18 перевірок, що виявили 109 порушень, з яких
56 було усунуто.

Крім того, були затверджені цілі та плани заходів з охорони
праці в Групі Нафтогаз на 2021 рік:
— Цілі та завдання акціонерного товариства “Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України” у сферах безпеки
праці та здоров’я, безпеки дорожнього руху і заходи для їх
досягнення та виконання на 2021 рік;
— План заходів з підвищення рівня безпеки праці та здоров’я працівників Групи Нафтогаз на 2021 рік (з урахуванням наказу Міненерго України від 02.12.2020 № 774
“Про затвердження Плану основних заходів з підвищення
існуючого рівня охорони праці на підприємствах Міненерго на 2021 рік”);
— План заходів з підвищення безпеки дорожнього руху Групи
Нафтогаз на 2021 рік;
— Графік вибіркових перевірок підприємств Групи Нафтогаз
з питань охорони праці та безпеки дорожнього руху у
2021 році.
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Витрати на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах Групи Нафтогаз
у 2020 році, млн грн

Фінансування заходів з охорони праці підприємствами Групи Нафтогаз у 2020 році, % від ФОП

1

ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
В 2020 році Група Нафтогаз, в умовах пандемії, проводила
активну роботу щодо запобігання захворюваності працівників
компанії на коронавірусну хворобу COVID-19. Серед ключових
рішень та заходів Групи Нафтогаз були:
— утворення штабу оперативного реагування, протидії, попередження та запобігання наслідкам пандемії COVID-19;
— затвердження Регламенту дій у разі виявлення у працівників
Групи Нафтогаз гострих респіраторних вірусних інфекцій та
коронавірусної хвороби;
— затвердження Пам’ятки про самоізоляцію у разі виникнення
зараження у працівників компанії;

2

1

В 2020 році НАК «Нафтогаз Україна» було сертифіковане
органом сертифікації TÜV SÜD Management Service GmbH
щодо відповідності компанії міжнародному стандарту ISO
45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та
безпеки праці».

Група Нафтогаз піклується про наявність достатнього
кадрового і матеріального забезпечення для цілей пожежної
безпеки:
— Станом на 2020 рік на в Групі Нафтогаз працювало 169
фахівців з пожежної безпеки, 88 з яких штатні працівники.
Крім того на підприємствах компанії утворено 160 пожежно-технічних комісій та 263 пожежні команди, до складу
яких входить 969 та 1 824 осіб відповідно.
— На балансі компанії знаходиться 50 відомчих пожежних
мотопомп, 482 автоматичних установок пожежогасіння, 926
пересувних установок пожежогасіння, 2 034 систем автоматичної пожежної сигналізації, 887 пожежних водойм та 820
тонн піноутворювача та інше.
— Для потреб пожежогасіння залучено 148 відомчих пожежних
автомобілі, з яких 81 – у режимі цілодобового чергування.
— О
 б’єкти підприємств охороняють 24 пожежно-рятувальні
підрозділи ДСНС України, які мають в своєму розпорядженні
84 пожежні автомобілі. Чисельність особового складу в цих
підрозділах складає 864 чоловік.
Протягом звітного періоду компанія самостійно провела 2
861 об’єктове протипожежне тренування, та 251 тренування –
спільно з підрозділами ДСНС України.
Загалом, на протипожежні заходи підприємства Групи
Нафтогаз витратили у 2020 році 205 397,19 тис. грн. Найбільша
частка витрат припадала на утримання пожежних частин ДСНС
з охорони об’єктів компанії на договірних засадах. 3
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— Р
 егламент проведення ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків у сфері охорони праці та промислової безпеки у
Групі Нафтогаз;
— Регламент інспектування (перевірок) виробничих активів
підприємств Групи Нафтогаз з питань охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля;
— Інструкцію з безпечного виконання сторонніми організаціями робіт, завдань та надання послуг на об’єктах підприємств
Групи Нафтогаз;
— Порядок проведення аудиту HSE в Групі Нафтогаз;
— Політика у сфері безпеки праці та здоров’я, промислової
та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху Групи
Нафтогаз;
— Корпоративна функція управління діяльністю з охорони праці, цивільного захисту, екологічної, радіаційної, пожежної,
техногенної, промислової безпеки, безпеки дорожнього
руху та технічного нагляду в Групі Нафтогаз;
— Проект регламенту управління безпекою праці та здоров’я
працівників, промисловою та пожежною безпекою Групи
Нафтогаз;
— Проект регламенту управління безпекою дорожнього руху
Групи Нафтогаз.

Джерело: Група Нафтогаз

УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Основні цінності та стратегічні цілі Групи Нафтогаз в сфері
охорони праці викладені у «Візії охорони праці, промислової
безпеки та охорони довкілля» (Vision Zero), затвердженої в 2019
році. Імплементація Візії передбачає досягнення нульового
рівня смертності, нульової втрати часу внаслідок нещасних
випадків, нульового травматизму та нульової шкоди навколишньому середовищу.
Підходи до створення безпечних та здорових умов праці,
запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням
на підприємствах Групи Нафтогаз визначаються положеннями
Закону України «Про охорону праці», нормативно-правовими
документами з охорони праці та галузевим стандартом СОУ
70.1-20077720-073:2017 «Система управління гігієною та безпекою праці в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Основні положення»1. Згідно з вимогами цього стандарту,
щоквартально проводиться оцінка ефективності і результатів
профілактичної роботи з охорони праці, та аналіз нещасних випадків на виробництвах на рівні підприємств та Групи Нафтогаз
в цілому. Крім того, протягом 2020 року здійснювалась робота,
спрямована на реалізацію розроблених на підприємствах
комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів
та підвищення існуючого рівня охорони праці.
Система охорони праці на підприємствах Групи Нафтогаз передбачає п’ять ступенів оперативного контролю за станом охорони праці, що включає в себе перевірки виробничих підрозділів та робочих місць. Так, протягом 2020 року на підприємствах
Групи Нафтогаз було атестовано 1 547 робочих місць за умовами праці. На основі результатів атестації компанія розробляє та
вживає заходи щодо покращення умов праці. В звітному періоді
компанія запровадила Єдину систему моніторингу процесів з
охорони праці, екологічної та промислової безпеки.
Крім того, стан охорони праці розглядається на нарадах
підприємств Групи та загальних зборах трудових колективів. За
підсумками таких обговорень визначаються додаткові заходи
щодо запобігання виробничому травматизму та професійним
захворюванням.
Протягом 2020 року правління НАК «Нафтогаз України» підготувало та затвердило ряд документів та проектів, які визначають заходи зі зменшення ризиків виробничого травматизму та
забезпечення належних умов праці, а саме:

Група Нафтогаз

— р
 озробка технічного паспорту та підготовка Пам’ятки з
користування системою аерозольного знезараження одягу
та взуття працівників.
На підприємствах, у філіях та структурних підрозділах Групи
Нафтогаз здійснювалися заходи із запобігання поширенню
коронавірусної хвороби, а саме:
— вимога наявності захисних масок;
— забезпечення дезинфікуючимизасобами;
— щоденне систематичне вимірювання температури тіла у
працівників;
— спеціальне вологе прибирання та дезінфекція.
Регулярно проводилися експрес-перевірки стану виконання
вимог протиепідемічного режиму і за їх результатами вживались заходи для виправлення недоліків та вдосконалення
підходів з попередження поширення захворюваності.

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Група Нафтогаз забезпечує регулярне навчання працівників
з питань безпеки здоров’я і охорони праці. Так, у 2020 році
працівники компанії прослухали низку онлайн-курсів, а саме:
— «Управління ризиками в системах менеджменту гігієни та
безпеки праці, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій,
пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху» (навчання
пройшли 7 фахівців відповідних профілів);
— «Аудит систем менеджменту у відповідності до вимог ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 та ISO 50001:2018. Внутрішні
аудити та провідні аудитори. Кращі практики»;
— «COVID-19. Нові виклики до побудови системи управління
неперервністю діяльності Компанії» (навчання пройшли
19 фахівців відповідних профілів).
У 2020 році 20 працівників пройшли тренінг з надання
домедичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків. Серед інших онлайн-заходів, були проведені вебінари на
теми дотримання безпечних умов праці за участі та організації
Державної служби України з питань праці та Європейського
співтовариства з охорони праці.

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ
У 2020 році на підприємствах Групи Нафтогаз сталось 19
нещасних випадків, у тому числі 2 групових, що на 20,8% менше
ніж у попередньому році (34 випадки в 2019 році). Виробничі
травми отримав 21 працівник, а саме:
— 12 випадків, в тому числі 1 груповий: травмовано 13 працівників компанії Укргазвидобування;

Ринок
та реформи

Річний звіт 2020

— 1
 груповий випадок: травмовано 2 працівники Укртранснафти;
— 4 випадки: травмовано 4 працівники Укрнафти;
— 2 випадки: травмовано 2 працівники компанії Укртрансгаз;
— В апараті управління НАК «Нафтогаз України» нещасних
випадків у звітному періоді не було.
Коефіцієнт частоти травматизму3 в 2020 році становив 0,425
(0,615 у 2019 році), а коефіцієнт тяжкості травматизму4- 41,57
(75,83 у 2019 році). Втрати часу внаслідок нещасних випадків на
виробництві5 становили 908 людино-днів (2 654 у 2019 році) 4
Найчастіше нещасні випадки на виробництві виникають внаслідок організаційних причин – 15 випадків, або 79% від загальної
кількості випадків (травмовано 17 працівників). Інші 3 випадки стались з технічних причин (травмовано 3 працівники) та 1 випадок
через психофізіологічні причини (травмовано 1 працівника). 5
Серед організаційних причин найпоширенішими були:
— невиконання вимог інструкцій з охорони праці (травмовано
7 працівників);
— порушення вимог безпеки під час експлуатації автомобільного транспорту загального користування (травмовано
5 працівників);
— порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання,
устаткування, машин, механізмів тощо (травмовано 3 працівників);
— незабезпеченість засобами індивідуального захисту (травмовано 1 працівника);
— порушення технологічного процесу (травмовано 1 працівника).
Технічні причини нещасних випадків включають:
— невідповідність засобів колективного та індивідуального
захисту встановленим вимогам та їх недостатність (травмовано 1 працівника);
— незадовільний технічний стан засобів виробництва (травмовано 1 працівника);
— інші, а саме, технічна поломка електричного автоматичного
вимикача (травмовано 1 працівника).
До психофізичних причин відноситься особиста необережність потерпілого, через яку у 2020 році травмувався 1 працівник. 6
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Крім того протягом звітного періоду на підприємствах
Групи Нафтогаз було зафіксовано 6 випадків передчасної
(раптової) смерті, не пов’язаних з виробничим процесом:
4 у компанії Укргазвидобування, 1 – в Укрнафті, 1 – в УТГ.
В більшості випадків причиною смерті були серцево-судинні
захворювання (у 2019 році таких випадків було 14). Випадків
професійного захворювання протягом 2020 року не було.
Облік травм, нещасних випадків під час виробництва та
хронічних професійних захворювань ведеться згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві (далі – «Порядок»),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17.04.2019 № 337. Випадки виробничого травматизму своєчасно розглядаються та аналізуються відповідно до Порядку,
а у відповідь на них вживаються необхідні запобіжні заходи. У
разі настання нещасних випадків із тяжкими наслідками та дорожньо-транспортних пригод проводяться службові розслідування, а посадові особи та інші працівники, винні у допущенні
таких ситуацій, притягуються до відповідальності.

БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Кількість випадків посягань на матеріальні цінності Групи
Нафтогаз залишається значною, незважаючи на діяльність
правоохоронних органів та відповідних підрозділів підприємств
компанії щодо запобігання, виявлення та припинення таких
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ПЛАНИ НА 2021 РІК
— Здійснення заходів щодо запобігання захворюванню працівників на коронавірусну хворобу COVID-19;
— Впровадження корпоративної функції управління діяльністю
з охорони праці, цивільного захисту, екологічної, радіаційної, пожежної, техногенної, промислової безпеки, безпеки
дорожнього руху та технічного нагляду в Групі Нафтогаз,
затвердженої правлінням компанії;
— Розроблення та затвердження правлінням компанії регламенту щодо проведення поведінкових аудитів з питань
охорони праці та безпеки дорожнього руху.
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4

Фінансовий огляд
та звітність

протиправних дій. У 2020 році було зафіксовано 121 факт протиправного посягання на майно компанії, а саме:
— 39 незаконних врізань до магістральних та промислових
нафто-, газо-, конденсатопроводів шляхом руйнування
захисного шару ізоляції, наскрізного свердлення тіла труби
для крадіжки вуглеводневої сировини. З них 17 врізань були
обладнані відводами загальною довжиною 21 031 м;
— 31 пошкодження технологічного обладнання, а саме систем
електрохімічного захисту трубопроводів, фонтанної арматури свердловин, кранових вузлів тощо.
Факти незаконних врізань до трубопроводів було виявлено на території 9 областей України: Дніпропетровська
область – 7, Львівська – 8, Полтавська – 15, Харківська – 4,
Кіровоградська – 1, Миколаївська – 1, Рівненська – 1,
Сумська – 1, та Хмельницька – 1.
Для виявлення та запобігання протиправних посягань на
інфраструктуру та матеріальні цінності підприємств Групи
Нафтогаз, в 2020 році впроваджувалась нова система безпеки,
яка доповнює автопатрулювання. Новий підхід полягає в створенні ортофотоплану охоронної зони трубопроводів, завдяки
якому відслідковуються незаконні втручання в інфраструктуру
підприємств. Крім того, проводиться повітряне патрулювання
зони залягання трубопроводів безпілотними літальними апаратами, які дозволяють зафіксувати як вже здійсненні врізки,
так і підготовку до них. Можливі втручання в транспортну
систему відстежуються також і за рахунок внутрішньотрубної
діагностики, що дозволяє відстежити падіння тиску та інші
зміни в технічних характеристиках системи. Загалом упродовж
2020 року нові підходи до охорони об’єктів компанії допомогли попередити 13 незаконних втручань та виявити 37 врізок
в трубопроводи, що дозолило попередити втрати у розмірі
близько 17 млн дол США.

БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ І НАФТИ
З метою підтримання безаварійного технічного стану об’єктів системи магістрального транспортування нафти, в 2020 році
Укртранснафта провела відповідні роботи, а саме:
— внутрішньотрубна діагностика 70 км магістральних нафтопроводів;
— ліквідація 522 дефектів лінійної частини магістральних
нафтопроводів та 25 зловмисних пошкоджень на лінійній
частині нафтопроводів;
— комплексне приладове обстеження на 1 030 км лінійної
частини магістральних нафтопроводів;
— ремонт 8 комплектів анодних заземлень станцій катодного
захисту, 23 станцій катодного захисту, 4 дренажних установок;
— планово-попереджувальні ремонти 11 насосів та 74 електродвигунів на нафтоперекачувальних агрегатах;
— виведено з експлуатації 28 резервуарів, з метою їх ремонту
або для проведення експертного обстеження;
— ремонт 4 резервуарів.

Коефіцієнт частоти травматизму (нещасних випадків зі смертельним наслідком) визначається за формулою: Кч.т.=N*1000/Ч, де N — кількість врахованих нещасних випадків
на виробництві за звітний період з утратою працездатності на один і більше днів (зі
смертельним наслідком); Ч — середньооблікова чисельність працівників за звітний
період. Цей показник визначається на 1000 осіб облікової чисельності працівників
4
Коефіцієнт тяжкості травматизму обчислюється за формулою: Кт.т.=Д/N, де Д —
кількість робочих днів непрацездатності за всіма нещасними випадками, N — загальна
кількість нещасних випадків
5
Для розрахунку втрат часу враховуються лише робочі дні
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Ефективні закупівлі

Ольга Бородіна
Директорка з закупівель Групи Нафтогаз
Закупівля обладнання, матеріалів та послуг – один з
ключових видів діяльності в Групі Нафтогаз, що підтримує основні бізнеси Групи. У березні 2021 року в межах
трансформації Нафтогазу всі закупівельні процеси було
об’єднано в єдину функцію для підвищення конкуренції
та ефективності. Ми беремо краще з міжнародної практики і водночас забезпечуємо повну узгодженість з українським законодавством щодо публічних закупівель. Наші
закупівельні рішення будуть прозорими і спрямованими
на економію коштів, а Група Нафтогаз стане каталізатором
економічного розвитку України.
Ми продовжуємо запровадження категорійного
менеджменту для основних категорій витрат, заклавши
успішний фундамент у 2020 році. Категорійний менеджмент дозволить нам краще зрозуміти ринок постачальників, централізувати потреби на рівні Групи, стандартизувати технічні вимоги і умови контрактів та розробити
конкурентні закупівельні стратегії. Компанія і надалі
активно розвиватиме компетенції у веденні контрактів та
покращенні якості роботи постачальників. Всі ці заходи
сприятимуть зменшенню сукупних експлуатаційних витрат на обладнання та послуги, які ми закуповуємо.
Відповідність законодавству про публічні закупівлі
- головний принцип нашої діяльності. Компанія робить
висновки з власного досвіду публічних закупівель та
враховує його під час проведення наступних процедур.
Ми продовжуємо створювати рівні умови для постачальників і водночас намагаємось зменшити бюрократію та
неефективність у закупівельних процесах, ефективно
використовувати наявні системи та збільшувати рівень
автоматизації закупівель.
Я переконана, що поєднання цих кроків забезпечить
власне постачання обладнання і матеріалів, необхідних
для підтримки нашого бізнесу, допоможе встановити
довгострокове високоефективне партнерство з нашими
підрядниками й постачальниками та сприятиме виконанню загальної місії Групи Нафтогаз.

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
Світова пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 та
суворі обмежувальні заходи на всій території України та за її
межами стали причиною уповільнення закупівельних процесів як зі сторони представників Групи Нафтогаз, так і з боку
потенційних постачальників.
Незважаючи на це, у 2020 році компаніям Групи вдалося
досягти значних результатів в напрямку підвищення ефективності закупівель, серед яких:
— Розпочато впровадження автоматизованої системи
управління закупівлями, завдяки якій весь закупівельний
процес здійснюється електронно. Це дозволяє значно
спростити процедури закупівлі та оптимізувати час на їх
оформлення, погодження та проведення.
— Здійснено адаптацію внутрішніх документів, що регламентують питання закупівельної діяльності в Групі
Нафтогаз, відповідно до нової редакції ЗУ «Про публічні
закупівлі».
— Вдосконалено процес підготовки документів та створено
форми документації для здійснення закупівель, а також
розроблено Пам’ятку для успішної підготовки учасниками
тендерних пропозицій. Це дозволяє залучати більшу кількість потенційних постачальників за рахунок зрозумілого
процесу підготовки закупівельної інформації та досягати
значної економії коштів.
— Розширено кваліфікаційні критерії та розроблено Рекомендації під час формування кваліфікаційних критеріїв до
учасників процедур закупівель, а також змінено критерії
оцінки закупівельних пропозицій.
— Змінено організаційну форму засідань Тендерного комітету та переведено їх в онлайн-формат, що в умовах карантинних обмежень забезпечило збереження належного
рівня ефективності.
— Визначено уповноважених осіб зі спрощених закупівель
та розпочато перехід від Тендерних комітетів до уповноважених осіб в процедурних закупівлях.
— Розпочато впровадження системи категорійного менеджменту та створення категорійних команд, що складаються
зі спеціалістів вищого кваліфікаційного рівня та якісно
володіють знаннями щодо функціонування ринків, їх
специфіки та цінових пропозицій.
Управління процедурами закупівель у Групі Нафтогаз
здійснюється відповідно до внутрішніх корпоративних стандартів та чинного законодавства України. Важливим аспектом
управління є чітка комунікація під час проведення закупівель
між усіма структурними підрозділами та підприємствами
Групи. З цією метою, у 2020 році було затверджено Регламент
взаємодії структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України»
під час закупівель товарів, робіт та послуг, а також підготовлено Керівництво до розроблення регламенту взаємодії
структурних підрозділів підприємств Групи Нафтогаз під час
здійснення закупівель. Окрім того, протягом 2020 року було
розроблено процес взаємодії структурних підрозділів під час
здійснення спрощених закупівель та запроваджено метод
RAСI-діаграм (матриць відповідальності) для процесу взаємодії відповідальних підрозділів під час закупівельних процесів.
Важливою подією у 2020 році стала зміна підходу до
організації системи закупівель. Головна мета трансформації
полягає в забезпеченні більшої прозорості, встановленні
стандартизації підходів та підвищенні ефективності закупі-

вельних процесів. В рамках цього, був ініційований проект
Supply Chain Management (SCM), що запроваджує уніфіковану систему управління ланцюгами постачань, у тому числі
механізми категорійного управління. За попередніми оцінками, реформа функції закупівель може забезпечити економію
у розмірі 100-150 млн доларів.
Також протягом 2020 року розпочалось відокремлення
функції контролю за закупівлями. Новостворені незалежні
ради з контрактування та департаменти на всіх рівнях підприємств Групи Нафтогаз забезпечують нагляд за коректністю проведення процедури закупівель. У першу чергу,
незалежність контролю забезпечується задля підвищення
прозорості закупівельних процесів, запобігання антиконкурентній поведінці та збільшення ступеня довіри з боку поста-

чальників. Головна мета нових контролюючих управлінських
органів – побудова та впровадження нової моделі управління договорами про закупівлі Групи Нафтогаз, що забезпечить
ефективне регулювання ланцюгів поставок, неупередженість
та професійність під час прийняття рішень щодо укладення
договорів про закупівлі.
Протягом 2020 року підприємства Групи Нафтогаз за необхідності продовжували ефективно застосовувати допоміжні вимоги та заходи додаткового екологічного контролю до
учасників закупівельних процедур.
Наприкінці 2020 року проведено попередні переговори з
Мінекономіки щодо можливості застосування факторингу під
час закупівель з метою залучення більшої кількості учасників
та збільшення конкуренції на торгах.
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Загальна кількість та вартість оголошених закупівель у 2020 році

5 761 закупівля
53 244,99 млн грн

Укргазвидобування
43 675,95 млн грн
2 690 закупівель

6,68%
5,34%
3,23%
2,72%
82,03%

Нафтогаз
Цифрові Технології

386 млн грн
61 закупівля

НафтогазЕнергосервіс

43 млн грн
318 закупівель

Нафтогазбезпека

343 млн грн
13 закупівель

Черноморнафтогаз

11,9 млн грн
139 закупівель

Укравтогаз

258 млн грн
86 закупівель

Кіровоградгаз

214 млн грн
557 закупівель

Нафтогаз Тепло

115 млн грн
295 закупівель

Науканафтогаз

0,91 млн грн
34 закупівлі

Укрспецтрансгаз

58 млн грн
93 закупівлі

Закордоннафтогаз

0,2 млн грн
7 закупівель

Укртранснафта
1 720,90 млн грн
524 закупівель

Нафтогаз України
2 840,73 млн грн
296 закупівель

Укртрансгаз
3 557,53 млн грн
591 закупівля

2

Газопостачальна компанія 11,7 млн грн
Нафтогаз України
56 закупівель
Вуглесинтезгаз
8,17 млн грн
України
1 закупівля

Інші
1 449,88 млн грн
1 660 закупівель

3
Топ-7 найбільших зовнішніх
контрагентів у 2020 році
ТОВ «Експерт
петролеум Україна»
ТОВ «Оператор
газотранспортної
системи України»

Вартість та кількість договорів, здійснених
у системі ProZorro у 2020 році

1,07%
Транспортування природного газу

Wikborg Rein
Advokatfirma AS

Послуги юридичні

741 млн грн

Covington &
Burling LLP

Послуги юридичні

731 млн грн

ТОВ «Техпромсервіс ЛТД»

7 428 млн грн

Послуги з управління свердловинами

6 990 млн грн

Реконструкція установки осушення газу

AGTG SA

Метанол технічний

612 млн грн

Socar Logistics DMCC

Метанол технічний

580 млн грн

В СИСТЕМІ PROZORRO
ГРУПОЮ НАФТОГАЗ
ОПРИЛЮДНЕНО 4 114
ДОГОВОРІВ, З НИХ:

НА СУМУ
34 305 млн грн

680 млн грн
Резиденти
Нерезиденти

98,93%
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РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
За результатами діяльності Групи Нафтогаз у 2020 році
була оголошена 5 761 закупівля загальною очікуваною
вартістю 53 244,99 млн грн. Середня кількість учасників у
закупівлях склала 2,75.
В системі ProZorro у 2020 році компаніями Групи було
оприлюднено 4 114 договорів вартістю 34 305,00 млн грн,
98,93% з них укладено безпосередньо з резидентами. Водночас, 89% загального бюджету на закупівлі було витрачено
на місцевих постачальників, що зареєстровані на території
України. Фактична економія за результатами проведення
торгів у 2020 році склала 2 276,40 млн грн, збільшившись на
39,42% порівняно з 2019 роком.

У березні 2021 року в рамках проведення трансформації
було прийнято рішення про зміну системи закупівель та
виведення її в окрему корпоративну функцію, що зможе
централізовано відповідати за усі закупівлі Групи. Оновлена
структура функції відповідає кращим міжнародним стандартам і дозволить об’єднати всю закупівельну експертизу
компаній Групи Нафтогаз в одному місці, забезпечивши при
цьому пряму та незалежну підзвітність правлінню. Також,
нова функціональна структура закупівель підвищить рівень
прозорості закупівельних процесів, забезпечить збільшення
економії та сприятиме залученню до співпраці найкращих
постачальників усього світу.

4

139

93

86

56

34

7
Закордоннафтогаз

295

Науканафтогаз

296

Пропозицій за рік

2,00

Газопостачальна
компанія
Нафтогаз України

НафтогазЕнергосервіс

Укртранснафта

Кіровоградгаз

318

1,90

2,33

Укравтогаз

2,03

2,33

Укрспецтрансгаз

524

Нафтогаз Тепло

557

3,00

2,61

Чорноморнафтогаз

2,77

Нафтогаз України

2,38

591

4,00

3,55
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2,00 2,5
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України
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(включно з філіями)
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Укргазвидобування
(включно з філіями)

Кількість тендерів

Середня кількість пропозицій та кількість закупівель у 2020 році

5
Фактична економія за результатами проведення закупівель у 2020 році
Укргазвидобування
60,56%
1 378,54 млн грн

Всього
2 276,40 млн грн

Нафтогаз Укрїни
19,51%
444,17 млн грн

Інші
1,57%
35,72 млн грн

Укртрансгаз
16,26%
370,12 млн грн
Укртранснафта
2,10%
47,85 млн грн

Чорноморнафтогаз,
Газопостачальн компанія
Нафтогаз України,
Закордоннафтогаз
Вуглесинтезгаз
України
Укрспецтрансгаз
Нафтогаз-Енергосервіс
Нафтогаз Тепло
Укравтогаз
Кіровоградгаз
Науканафтогаз

0,96% (0,34 млн грн)

2,03% (0,73 млн грн)
2,18% (0,78 млн грн)
2,91% (1,04 млн грн)
5,45% (1,95 млн грн)
19,23% (6,87 млн грн)
23,57% (8,42 млн грн)
43,67% (15,60 млн грн)
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ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ НА 2021 РІК:
— З дійснити остаточний перехід від Тендерних комітетів до уповноважених осіб для проведення всіх
закупівель Групи Нафтогаз;
— Продовжити здійснення цифрової трансформації закупівельного процесу для підвищення ефективності
шляхом цілеспрямованого впровадження програмних систем, що покращують швидкість і точність
реалізації бізнес-процесів та мінімізують при цьому
помилкові дії і рішення, що виникають внаслідок
людського фактору;
— Завершити розробку категорійних стратегій та створити усі необхідні умови для закупівель відповідно

до даних стратегій, що призведе до збільшення
економії;
— Розширити конкурентне середовище при здійсненні
закупівель та забезпечити успішне (результативне) проведення процедур підприємствами Групи
Нафтогаз;
— Сприяти зменшенню кількості оскаржених процедур та звернень за роз’ясненнями від потенційних
постачальників;
— Завершити процес трансформації закупівель у всій
Групі Нафтогаз.
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Звернення члена наглядової ради
Як голова комітету з призначень та винагород я задоволений, що за рекомендацією комітету наглядовою радою Нафтогазу у січні 2020 року було оновлено
склад правління компанії, а в березні 2020 року український Уряд ухвалив рішення
продовжити контракт голови правління Андрія Коболєва ще на чотири роки.
Цим кроком Кабінет Міністрів України продемонстрував своє рішуче прагнення
сприяти реформам енергетичного сектору України, зокрема подальшій трансформації Нафтогазу під керівництвом Андрія Коболєва та за підтримки наглядової ради,
щоб підвищити його ефективність і продуктивність, посилити спроможність Групи
виконувати завдання акціонера.
Разом з цим викликають занепокоєння деякі кадрові рішення, які потенційно
можуть негативно вплинути на безперервність управління компанією. Зокрема,
один з призначених Урядом членів наглядової ради звільнився, а інший не бере
участі в роботі наглядової ради Нафтогазу.
Сподіваємося, що в найближчому майбутньому уряд признячить нових кваліфікованих кандидатів, які будуть сумлінно виконувати свої функції в наглядовій раді.
Серед найбільших викликів минулого року я, як голова комітету з питань аудиту
та ризиків, відзначив би не лише руйнівну для економіки пандемію COVID-19, але
й безпрецедентні цінові коливання на ринку енергоносіїв. В якийсь момент ціна
нафти знизилася до історичних мінімумів. Так само значну волатильність демонстрували ціни на ринку газу, що надзвичайно ускладнювало стратегічне планування.
У таких важких умовах Група Нафтогаз продовжувала активно розвивати енергетичний сектор України: Нафтогаз вийшов на роздрібний ринок газу, почав роботу на
газовій біржі та став її активним учасником, розширив лінійку продуктів для клієнтів
і забезпечив безпрецедентно високе завантаження потужностей українських ПСГ.
Однією з найбільших проблем 2020 року була заборгованість газзбутів та підприємств ТКЕ перед Групою Нафтогаз.
Нафтогаз сплатив всі податки за поставлений у попередніх опалювальних
сезонах газ, але не отримав оплату від посередників. Накопичений станом на
кінець 2020 року перед НАК «Нафтогаз України» борг регіональних газопостачальних підприємств склав 23,5 млрд грн, а підприємств теплоенергопостачання –
40,9 млрд грн.
Ми розуміємо, що більша частина цієї заборгованості ніколи не буде сплачена.
Ця сумнівна заборгованість негативно впливає на фінансову та юридичну спроможність Нафтогазу виплачувати дивіденди. Державна аудиторська служба України
активно це заперечувала, але аудитори не зважили на той факт, що компанія не
отримала грошей за газ.
Ми вітаємо зусилля Уряду України в питанні врегулювання проблемних боргів
перед Нафтогазом. У стані підготовки знаходиться законопроект, який дозволить
реструктуризувати зазначену заборгованість замість того, щоб списати її, на чому
наполягали деякі суб’єкти господарювання. Стягнути заборгованість зі споживачів
газу – це в інтересах як Нафтогазу, так і акціонера.

«Нафтогаз вийшов на роздрібний ринок газу, почав роботу на
газовій біржі та став її активним учасником, розширив лінійку
продуктів для клієнтів і забезпечив безпрецедентно високе
завантаження потужностей українських ПСГ»

Бруно Лескуа
Члена наглядової ради
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відповідальність
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та звітність
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Корпоративне управління
Реформу корпоративного
врядування Групи Нафтогаз
не завершено. Попереду
ще більше змін, втілення
яких передусім вимагає
оновлення законодавчої
бази щодо належного
розподілу повноважень
між органами управління
державних компаній

Ключовою подією в розбудові належної системи корпоративного управління
компанії у 2020 році стало затвердження урядом Політики власності НАК «Нафтогаз
України»1. Політика є одним із ключових документів, які вимагаються Керівними
принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо
корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, за редакцією 2015 року (далі – Керівні принципи ОЕСР), для визначення мети державного володіння, стратегічних цілей і напрямів діяльності, які визначаються акціонером.
Так, Політика власності НАК «Нафтогаз України» закріпила зобов’язання держави
впроваджувати в компанії систему корпоративного врядування згідно з Керівними
принципами ОЕСР, створила підґрунтя для формування та затвердження корпоративної стратегії Групи Нафтогаз, а також закріпила однією із стратегічних цілей компанії забезпечення підготовки до проведення первинного публічного розміщення
міноритарного пакета акцій компанії на одній з провідних фондових бірж.
Важливо зберігати послідовність у запровадженні найкращих практик корпоративного управління та дотриманні стандартів ОЕСР і не допускати використання
таких засадничих документів як Політика власності, для встановлення правил,
регулювання яких передбачено іншими правовими механізмами.
Одразу після затвердження Політики власності у жовтні 2020 року уряд затвердив нову редакцію Статуту НАК «Нафтогаз України»2, що наблизила систему корпоративного управління компанії до вимог Керівних принципів ОЕСР.
Зокрема, відповідно до Принципів ОЕСР, питання затвердження стратегії та міссії
компанії було передане до виключної компетенції наглядової ради. Завдяки цьому у
січні 2021 року була затверджена Корпоративна стратегія Групи Нафтогаз.
Окрім цього, на рівні Статуту компанії:
— затверджено поняття «Група Нафтогаз»;
— підтверджено статус компанії як юридичної особи приватного права;
— визначено, що ключові показники ефективності діяльності наглядової ради затверджуються загальними зборами після консультації із наглядовою радою;
— передано від наглядової ради до компетенції правління питання забезпечення
роботи системи внутрішнього контролю, призначення на посаду та звільнення з
посади керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу,
уповноваженого з питань антикорупційної програми, фінансового контролера та
затвердження положень з цих питань;
— відновлено повноваження правління із затвердження фінансових планів юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є компанія.
Також новий Статут компанії було приведено у відповідність до чинного законодавства. Зокрема, питання призначення та припинення повноважень членів правління, затвердження звіту правління, відсторонення голови або члена правління від

Політика власності акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9822020-%D0%BF#n12

1

Про внесення змін до Статуту акціонерного
товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України», https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/997-2020-%D0%BF

2

здійснення повноважень та призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови
правління віднесено до виключної компетенції наглядової ради.
При цьому призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється
загальними зборами відповідно до пропозицій наглядової ради, що подаються на
підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови
правління.
Також врегульовано питання призначення аудитора для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, щодо якого існувала колізія між законами.
Однак слід зазначити, що реформу корпоративного врядування Групи Нафтогаз
не завершено. Попереду ще більше змін, втілення яких передусім вимагає оновлення законодавчої бази щодо належного розподілу повноважень між органами
управління державних компаній.
А саме, подальше впровадження ефективного корпоративного врядування
в Групі Нафтогаз та інших компаніях державного сектору економіки можливе за
умови вирішення ряду істотних питань:
— надання наглядовим радам належного обсягу повноважень, в тому числі щодо
затвердження фінансових та інвестиційних планів;
— усунення невідповідностей законодавства в частині виключних повноважень
наглядової ради щодо призначення та звільнення з посади голови правління;
— затвердження чіткого та прозорого порядку сплати дивідендів за результатами
роботи компанії та підприємств Групи Нафтогаз;
— запобігання політичному втручанню в управління компаніями, які належать державі, та створення рівних умов на ринку для державних і приватних компаній;
— усунення наявних неефективних контролів з боку державних органів та забезпечення роботи належних механізмів системи внутрішнього контролю.
Ці та іншi наступні дії щодо впровадження реформи корпоративного управління
компанiї очiкуються саме з боку Кабiнету Мiнiстрiв України, який здiйснює функцiї з
управлiння корпоративними правами держави у статутному капiталi компанiї. Тому
Група Нафтогаз постійно комунікує з Кабінетом Міністрів України, Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також з іншими міністерствами, в тому числі за участі представників ОЕСР.
Протягом 2020 року продовжувалася трансформація компанії та юридичних осіб
Групи Нафтогаз, яка була розпочата в 2019 році, в т.ч. побудова високоефективної
операційної моделі, яка передбачає матричну структуру управління та відповідний
розподіл повноважень і відповідальності за прийняття рішень. Поряд із юридичними особами в Групі Нафтогаз утворюються дивізіони та корпоративні функції для
забезпечення максимальної ефективності за напрямами діяльності Групи Нафтогаз і
з метою реалізації її корпоративних цілей.

НАФТОГАЗ
ВДОСКОНАЛЮЄМОСЯ РАЗОМ!
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Звіт наглядової ради Нафтогазу
СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ

Договори про надання послуг і компенсація

Зміни у складі наглядової ради

У звітному періоді на виконання відповідних розпоряджень КМУ було укладено чи продовжено строк дії договорів про надання послуг з усіма членами наглядової ради.
При цьому постановою КМУ від 29 квітня 2020 року № 334
було встановлено тимчасове обмеження місячного розміру
винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання
державного сектору економіки (крім державних банків) на
рівні 47 230 грн, дію якого було скасовано постановою КМУ
від 26 жовтня 2020 року № 996.
У 2020 році компанія витратила на забезпечення діяльності наглядової ради 20 млн грн, що включає оплату послуг
членів наглядової ради у сумі 18 млн грн, а також 2 млн грн
у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням
ними наглядових функцій, у тому числі витрати, понесені
компанією для забезпечення страхування відповідальності
цих посадових осіб після їхнього обрання, як це вимагається
умовами укладених з ними договорів про надання послуг.
У 2020 році компанія не виплачувала винагороду за
виконання функцій члена наглядової ради Юлії Ковалів,
оскільки вона обіймала посаду, визначену пунктом 1 частини
першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», з
якої була звільнена Указом Президента України від 22 грудня
2020 року № 580/2020.
Незважаючи на те, що у вересні 2020 року Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
уклав договір про надання послуг з новим представником
держави Робертом Беншем, у зв’язку з відсутністю офіційних
документів компанія не здійснювала жодних виплат на його
користь.

2020 рік був сповнений непередбачуваних для світової
спільноти викликів і складних випробувань.
Перш за все він не минув без змін у персональному складі наглядової ради Нафтогазу.
У 2020 році КМУ обрав нового представника держави, а
один незалежний директор залишив наглядову раду.
Розпорядженням від 11 березня 2020 року № 293 КМУ
обрав членом наглядової ради компанії Роберта Бенша як
представника держави, а 1 вересня 2020 року Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від імені компанії уклав з ним договір про надання послуг.
Однак протягом звітного періоду він не виконав вимог
внутрішніх документів компанії щодо вступу на посаду й
процедур комплаєнс-контролю та, відповідно, не приступив
до виконання своїх повноважень станом на дату підготовки
цього звіту. Зокрема, він не брав участі в жодному засіданні
наглядової ради та її комітетів і не виконував жодних функцій
члена наглядової ради компанії у 2020 році.
Прикрою звісткою стало рішення незалежного директора Амоса Хохштайна скласти свої повноваження, оскільки
він особисто не вбачав більше можливостей для виконання
обов’язків члена наглядової ради через зростаючу в Україні
протидію реформуванню ринку природного газу, прозорості,
належному корпоративному врядуванню та трансформації
Нафтогазу в незалежну та ефективну компанію. Його заяву
компанія отримала 8 жовтня 2020 року, і він залишив наглядову раду 12 жовтня 2020 року. Члени наглядової ради та
правління Нафтогазу висловили глибоке розчарування через
причини, які змусили Амоса Хохштайна скласти повноваження
члена наглядової ради.
Окрім цих змін, 14 грудня 2020 року закінчився перший
строк повноважень незалежних директорів Клер Споттісвуд
і Бруно Лескуа, яких було обрано до складу наглядової ради
розпорядженням КМУ від 13 грудня 2017 року № 892. Проте
згідно з розпорядженням від 14 грудня 2020 року № 1562
КМУ вирішив продовжити їхні повноваження на шість місяців, тобто до 14 червня 2021 року, а компанія уклала з ними
на цей період відповідні додаткові угоди, продовживши
строк дії договорів про надання послуг.
Відповідно до Статуту компанії кількісний склад наглядової ради становить сім членів, більшість з яких відповідатиме критеріям незалежності. Таким чином, станом на
кінець 2020 року членами наглядової ради, повноваження
яких дійсні, були три представники держави й стільки
ж незалежних директорів. Позиція четвертого незалежного директора після припинення повноважень Амоса
Хохштайна залишається вакантною станом на кінець
звітного періоду та фактично станом на дату підготовки
цього звіту.
У 2020 році незалежні директори надали заяви (оприлюднені на офіційному вебсайті компанії), згідно з якими
вони продовжують відповідати критеріям незалежності,
встановленим застосовуваним законодавством України
для незалежних директорів господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі.

Склад комітетів і призначення у наглядовій раді
З метою сприяння правлінню у досягненні стратегічних
цілей, визначених загальними зборами у новій політиці
власності Нафтогазу, прийнятій у жовтні 2020 року, а також
у розробленні та реалізації довгострокової корпоративної стратегії у вересні 2020 року наглядовою радою було
прийнято рішення про утворення комітету з питань стратегії,
затверджено положення про цей комітет і сформовано його
склад: Людо Ван дер Хейдена було обрано головою комітету,
а Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Юлію Ковалів і Наталію
Бойко – його членами.
Крім того, враховуючи успішне завершення відокремлення діяльності з транспортування природного газу 1 січня
2020 року, а також з метою підвищення впливовості функції
комплаєнсу в Групі Нафтогаз наглядова рада також вирішила
змінити назву комітету з питань етики та відокремлення
діяльності з транспортування природного газу на Комітет з
питань етики та комплаєнсу та внести відповідні зміни до
положення про цей комітет.
У зв’язку з припиненням повноважень Амоса Хохштайна
у жовтні 2020 року відбулися зміни у складі деяких комітетів
наглядової ради. Кожен з них повинен складатися принаймні
з трьох членів згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та положень про відповідні комітети. Так,
на засіданні наглядової ради, яке відбулося 12-16 жовтня
2020 року, Бруно Лескуа було обрано головою комітету з
призначень та винагород, оскільки він кілька разів успішно
очолював його на тимчасовій основі, а Клер Споттісвуд –

Склад наглядової ради станом на кінець 2020 року

Клер Споттісвуд
Голова
(незалежний
директор)

Юлія Ковалів
Заступник голови
(представник
держави)

Бруно Лескуа
Незалежний
директор

членом цього комітету. На тому ж засіданні Людо Ван дер
Хейден був обраний до складу Комітету з питань охорони
праці, довкілля, безпеки та запасів, після чого він очолив цей
комітет.
Отже, станом на кінець звітного періоду склад комітетів
наглядової ради такий:
— комітет з питань аудиту та ризиків: Бруно Лескуа –
голова комітету, Клер Споттісвуд і Юлія Ковалів – члени
комітету;
— комітет з питань етики та комплаєнсу: Клер Споттісвуд – голова комітету, Людо Ван дер Хейден і Наталія
Бойко – члени комітету;
— комітет з призначень та винагород: Бруно Лескуа –
голова комітету, Клер Споттісвуд і Людо Ван дер Хейден –
члени комітету;
— комітет з питань охорони праці, довкілля, безпеки
та запасів: Людо Ван дер Хейден – голова комітету,
Бруно Лескуа і Наталія Бойко – члени комітету;
— комітет з питань стратегії: Людо Ван дер Хейден –
голова комітету, Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Юлія
Ковалів і Наталія Бойко – члени комітету.

РОБОТА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ
Члени наглядової ради приділяли достатньо часу виконанню своїх функцій згідно з вимогами, які встановлено
Положенням про наглядову раду. Члени наглядової ради
час від часу повідомляли корпоративного секретаря про
свою відсутність на засіданнях, але всі чергові та позачергові
засідання протягом 2020 року мали кворум, необхідний для
прийняття рішень з питань порядку денного.
У 2020 році наглядова рада компанії провела 25 засідань
(у тому числі 16 позачергових), під час яких було прийнято
рішення з більш ніж 160 питань порядку денного та розглянуто значну кількість питань, які виносилися на обговорення.
Протягом звітного періоду наглядова рада відповідно до
компетенції, визначеної застосовуваним законодавством,
Статутом компанії та Положенням про наглядову раду, продовжувала контролювати й регулювати діяльність правління.
На кожному засіданні на розгляд наглядової ради було представлено звіти голови правління про поточний стан справ і
звіти з питань внутрішнього аудиту.
Найпоширенішими питаннями порядку денного засідань
наглядової ради та її комітетів, які виносилися на розгляд
правлінням, були питання попереднього погодження рішень
правління стосовно діяльності господарських товариств Гру-
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пи Нафтогаз, зокрема щодо затвердження фінансових планів,
внесення змін до статутів, пов’язаних із впровадженням
матричної структури управління Групою Нафтогаз, обрання
та припинення повноважень їхніх керівників, затвердження
умов контрактів з ними, погодження вчинення правочинів, для вчинення яких необхідне попереднє погодження
наглядової ради, у тому числі договору про надання послуг з
підвищення видобутку та додатків/додаткових угод до нього,
а також угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться
в межах ділянок Бузівська, Берестянська, Балаклійська та
Іванівська.
До того ж у 2020 року наглядова рада розглядала й
приймала рішення щодо схвалення проектів фінансових
планів компанії та окремих господарських товариств Групи
Нафтогаз, у тому числі й змін до них, затвердження консолідованого бізнес-плану Групи Нафтогаз на 2020-2024 роки
та нової редакції Інвестиційної політики Групи Нафтогаз,
надання згоди на вчинення компанією правочинів на суми,
які перевищують встановлені законодавством порогові
значення, у тому числі внесення змін до укладеної кредитної
документації з державними банками, проведення операцій
купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики,
випуску корпоративних єврооблігацій, вчинення договору купівлі-продажу природного газу з ТОВ «ГК «Нафтогаз України»
задля забезпечення його участі у конкурсі з метою визначення постачальника «останньої надії».
Протягом 2020 року наглядовою радою неодноразово
приймалися рішення про організаційні зміни в компанії,
пов’язані з оптимізацією бізнес-процесів і структури управління в рамках поточної трансформації. З метою збільшення
запасів і потенціалу видобутку вуглеводнів наглядова рада
прийняла рішення про участь компанії у ТОВ «Надра Юзівська».
Наглядова рада та керівництво Групи Нафтогаз цілковито
підтримали прийняття нової редакції Статуту Нафтогазу в
жовтні 2020 року, що наблизило компанію до вимог Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на
підприємствах державної форми власності (далі – Керівні
принципи ОЕСР) і відповідних стандартів корпоративного
врядування. Однак КМУ, на жаль, досі не вжив подальших
заходів для внесення змін до Положення про наглядову раду
та Положення про правління з метою приведення їх у відповідність до вимог нової редакції Статуту. Таким чином, ці
положення станом на кінець звітного періоду та на дату підготовки цього звіту не приведені у відповідність до Статуту
компанії. Ураховуючи розширення повноважень наглядової
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ради щодо затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність не тільки компанії, а і Групи Нафтогаз, згідно з новою редакцією Статуту компанії, з метою забезпечення оперативного прийняття внутрішніх документів і внесення
змін до них у рамках трансформації у листопаді 2020 року
наглядова рада делегувала правлінню повноваження із
затвердження внутрішніх документів, якими регулюється
діяльність компанії та Групи Нафтогаз, крім тих, що визначені
в Законі України «Про акціонерні товариства» або Статуті
компанії як такі, що затверджуються наглядовою радою.
Протягом звітного року наглядова рада приділяла суттєву
увагу забезпеченню належного функціонування служби
внутрішнього аудиту і відповідно затверджувала зміни до
річного плану внутрішнього аудиту на 2020 рік і річний план
внутрішнього аудиту на 2021 рік, а також здійснювала контроль за його виконанням. Крім того, впровадження нової
операційної моделі у Групі Нафтогаз зумовило розроблення
Політики внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, яку також було
затверджено наглядовою радою у 2020 році. У грудні 2020
року наглядова рада також затвердила зміни до Положення
про службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз у рамках
приведення його у відповідність до принципів, вимог і
процедур Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз і вимог Міжнародних
стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Крім
того, з урахуванням вимог нової редакції Статуту компанії, а
також з огляду на розширення ролі корпоративного секретаря в системі корпоративного врядування Групи Нафтогаз на
тому ж засіданні було затверджено нову редакцію Положення про корпоративного секретаря та службу корпоративного
секретаря акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Відповідно до оновленого
Положення ключовими повноваженнями корпоративного
секретаря була визначена взаємодія з акціонерами компанії,
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зокрема з державою-акціонером в частині виконання її повноважень власника, сприяння комунікації між правлінням,
наглядовою радою та акціонерами компанії, у тому числі
виконання функцій ключового партнера з питань корпоративного врядування для акціонерів, інвесторів, відповідних
зацікавлених сторін і регуляторів фондових ринків, зокрема
в процесі підготовки до проведення первинного публічного
розміщення міноритарного пакета акцій компанії на одній з
провідних фондових бірж.
Керуючись вимогами підпункту 30 пункту 70 Статуту
компанії, наглядовою радою проводилось оцінювання своєї
роботи, на підставі якого було підготовлено річний звіт наглядової ради за 2019 рік.
Також у 2020 році члени наглядової ради провели низку
спільних сесій з питань трансформації та корпоративного
врядування з правлінням, на яких обговорювали, зокрема, процес прийняття рішень з питань, які виносяться на
розгляд наглядової ради, вдосконалення планування роботи
наглядової ради та її залучення до взаємодії з правлінням,
акціонером і зовнішніми зацікавленими сторонами. У
звітному періоді наглядова рада провела низку тренінгів, які
модерувалися фахівцями Deloitte з Центру корпоративного
врядування Deloitte, для того, щоб підвищити ефективність
прийняття рішень шляхом визначення відповідних функцій
та обов’язків наглядової ради, правління та служби корпоративного секретаря, а також належних процедур. Після цього
компанія Deloitte розробила рекомендації щодо вдосконалення практик корпоративного врядування та опитувальники для проведення наглядовою радою оцінювання своєї
роботи. Нафтогаз визначив дії, які необхідно вжити за результатами такого оцінювання. Зокрема, голова наглядової ради
отримала зворотний зв’язок від кожного члена наглядової
ради в індивідуальному порядку щодо результатів проведеної наглядовою радою самооцінки.

Присутність на засіданнях наглядової ради протягом 2020 року (чергові та позачергові)
Наглядова рада

Комітет з питань
аудиту та ризиків

Комітет з
питань етики та
комплаєнсу

Комітет з
призначень
та винагород

Комітет з питань
охорони праці,
довкілля, безпеки та
запасів

Комітет
з питань
стратегії

Клер Споттісвуд

25/25

14/14

4/4

14/14

3/3

2/2

Юлія Ковалів

18/25
частково присутня під час
засідань 18-20 лютого,
16-17 березня,
26-27 травня,
23-24 червня та
1-3 серпня

9/14
частково присутня
під час засідань
19 лютого та
27 травня

2/4

7/14

1/3

0/2

Амос Хохштайн

10/20
частково присутній під час
засідань 20 січня,
18-20 лютого,
15-16 квітня,
26-27 травня,
23-24 червня та
12-16 жовтня

0/12

0/2

6/11
частково
присутній під
час засідання
19-20 лютого

0/2

0/0

Бруно Лескуа

25/25

14/14

4/4

13/14

3/3

2/2

Людо Ван дер Хейден

25/25

13/14

4/4

14/14

3/3

2/2

Наталія Бойко

25/25
частково присутня під час
засідання 23-24 червня

13/14

4/4

13/14

3/3

2/2

Роберт Бенш

0/21

0/12

0/4

0/12

0/3

0/2
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КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Протягом 2020 року члени наглядової ради не повідомляли про наявність конфлікту інтересів щодо розгляду питань
порядку денного.

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Протягом 2020 року наглядова рада докладала максимальних зусиль задля здійснення якомога ефективнішого
нагляду за діяльністю Нафтогазу заради процвітання компанії, виконання цілей, встановлених акціонером у новій
політиці власності, і добробуту народу України.
Ураховуючи усю глибину проблем, пов’язаних із негативним впливом пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19),
першочерговим завданням наглядової ради у 2020 році
стало реагування на її виклики та підтримка відповідних ініціатив Групи Нафтогаз, яка активно долучалася до виконання
критичних загальнонаціональних завдань, зокрема спрямованих на запобігання поширенню COVID-19 і боротьбу з
трагічними наслідками пандемії.
Попри виклики, які спіткали глобальне бізнес-середовище протягом року, наглядова рада всебічно заохочувала
дії керівництва Групи Нафтогаз у впровадженні плану
корпоративної трансформації, націленого на створення набагато більш динамічної, сучасної та ефективної компанії,
яка зможе досягнути максимальних результатів на благо
України.
З огляду на зазначене, а також з урахуванням підготовки
компанії до проведення первинного публічного розміщення міноритарного пакета акцій на одній з провідних
фондових бірж наглядова рада вважала своїм особливо
важливим завданням протягом звітного періоду забезпечити стабільне та ефективне лідерство в умовах, що склалися
у світовій економіці та на енергетичних ринках. І тому було
сформовано новий склад правління та завдяки ефективним спільним зусиллям наглядової ради та акціонера було
вжито заходів для продовження повноважень голови правління компанії на наступні чотири роки, адже такі фактори
вважалися ключовими для забезпечення безперервності
господарської діяльності в цей переломний момент. Новий
склад правління наразі сформовано з дуже сильної команди, члени якої мають величезний досвід і робота якої вже
принесла й продовжує приносити суттєвий результат у ці
нелегкі часи.
Крім того, до питань, які активно розглядалися наглядовою радою у звітному періоді, належали питання дивідендної політики держави по відношенню до компанії,
отримання Нафтогазом компенсації за постачання газу
у рамках виконання покладених спеціальних обов’язків
на ринку природного газу та забезпечення погашення
накопиченого податкового боргу ПАТ «УКРНАФТА». Члени
наглядової ради неодноразово проводили стратегічні
сесії у рамках розроблення корпоративної стратегії Групи
Нафтогаз, яку було затверджено в січні 2021 року, відповідно до цілей і напрямів діяльності, визначених політикою власності. Також наглядова рада приділяла посилену
увагу забезпеченню належного функціонування системи
внутрішнього контролю, зокрема впровадженню завдань
внутрішнього аудиту, регулярному перегляду ТОП-ризиків
Групи Нафтогаз, а також реорганізації та зміцненню ролі
функції комплаєнсу.

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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ВЗАЄМОДІЯ З АКЦІОНЕРОМ
ТА ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЇ
Протягом 2020 року було прийнято 15 рішень загальних
зборів компанії.
Пандемія COVID-19 змінила формат комунікації наглядової ради з акціонером і ключовими зацікавленими сторонами протягом 2020 року. Однак наглядова рада намагалася
за будь-яких обставин підтримувати постійну взаємодію з
КМУ та профільними міністерствами для обміну думками та
узгодження спільної позиції щодо критично важливих аспектів діяльності Групи Нафтогаз, як-от перспективи реформи
корпоративного врядування, приведення Статуту компанії
у відповідність до Керівних принципів ОЕСР, затвердження оновленої політики власності, встановлення ключових
показників ефективності наглядової ради та реалізація нових
проектів зі збільшення запасів, розробки родовищ і видобутку природного газу.
Унаслідок тісної співпраці з КМУ в звітному році було
прийнято низку рішень з метою забезпечення безперервності роботи керівного складу компанії, розподілу прибутку
компанії за 2019 рік, тощо. Наглядова рада сподівається на
продовження тісної співпраці та відкритий діалог з КМУ і
надалі.
На превеликий жаль, запровадження карантинних обмежень наприкінці першого кварталу 2020 року унеможливило
проведення регулярних персональних зустрічей з міжнародними партнерами.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РОБОТА КОМІТЕТІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АУДИТУ ТА РИЗИКІВ
Ключові функції комітету
Відповідно до чинного Положення про комітет з питань
аудиту та ризиків наглядової ради основним завданням
цього комітету є сприяння наглядовій раді у захисті інтересів
компанії шляхом розроблення проектів і надання рекомендацій та пропозицій стосовно:
1) повноти, точності та своєчасності підготовки фінансової звітності компанії;
2) ефективності внутрішнього обліку та фінансового
контролю в компанії;
3) ефективності діяльності з управління ризиками в
компанії;
4) організації відбору, призначення, продуктивності та
поточної роботи зовнішнього (незалежного) аудитора;
5) організації відбору, призначення, перепризначення
та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту,
продуктивності та поточної роботи служби внутрішнього аудиту;
6) казначейських механізмів, що діють в компанії.
Відповідно до вищезазначеного завдання комітет здійснює такі функції:
 рганізовує та виконує попередній розгляд питань, вклю1. О
чених до порядку денного засідань комітету та наглядової
ради, що пов’язані з фінансами, аудитом та управлінням
ризиками.
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2. Організовує та детально розробляє проекти висновків,
пропозицій, рекомендацій, інших документів, проектів
політик, стратегій, положень, процедур, рішень, пов’язаних з фінансами, аудитом та управлінням ризиками, а
також подає їх на розгляд наглядовій раді.
3. Організовує та виконує такі функції стосовно фінансової
звітності:
1) моніторинг та перевірка цілісності, повноти, точності та своєчасності підготовки фінансової інформації
компанії;
2) огляд з керівництвом компанії та зовнішнім аудитором
зведених фінансових звітів, а також перегляд обґрунтованості та прийнятності застосованих принципів
фінансової звітності та будь-яких її суттєвих виправлень (коригувань);
3) перегляд відповідності та послідовності методів
бухгалтерського обліку та будь-яких змін в обліковій
політиці і того, як ці зміни впливають на звітність компанії та юридичних осіб, які перебувають під контролем компанії;
4) розгляд будь-яких істотних розбіжностей між зовнішнім аудитором та керівництвом стосовно фінансової
звітності компанії.
4. Організовує та виконує такі функції стосовно внутрішнього контролю та управління ризиками:
1) перегляд не менше одного разу на рік загального
стану та ефективності систем внутрішнього контролю
та управління ризиками в компанії, включаючи огляд
звітів зовнішніх і внутрішніх аудиторів;
2) аналіз ефективності коригувальних дій, вжитих керівництвом щодо вдосконалення системи внутрішнього
контролю та управління ризиками;
3) проведення регулярних зустрічей з правлінням компанії для розгляду істотних ризиків і проблем контролю
та планування.
5. Організовує та виконує такі функції стосовно зовнішнього
аудиту компанії:
1) надання рекомендацій наглядовій раді та, в разі необхідності, загальним зборам стосовно призначення,
повторного призначення або звільнення зовнішнього
аудитора, визначення винагороди за проведення
аудиту та умов залучення зовнішнього аудитора,
а також дослідження проблем, що можуть бути
підставою для звільнення зовнішнього аудитора, та
надання відповідей на будь-які питання стосовно
припинення діяльності або звільнення зовнішнього
аудитора;
2) контроль за дотриманням вимог Закону України «Про
публічні закупівлі» та інших вимог чинного законодавства при виборі зовнішнього аудитора;
3) контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього
аудитора відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
4) встановлення та застосування офіційного визначення
політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які
виключені або допустимі після перевірки комітетом
або допустимі без рекомендації комітету;
5) розроблення та реалізація політики щодо залучення
зовнішнього аудитора для надання послуг неаудиторського характеру з урахуванням відповідних етичних
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рекомендацій щодо надання неаудиторських послуг з
боку зовнішньої аудиторської фірми;
6) п
 ерегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту,
характеру та обсягу аудиту, здійснення нагляду за
аудитом і проведення аналізу будь-яких проблем
або застережень, що випливають з аудиту, швидкості
реагування керівництва на письмові рекомендації,
а також проведення огляду результатів аудиту із
зовнішнім аудитором, включаючи, але не обмежуючись обговоренням будь-яких серйозних проблем, що
виникли в ході перевірки, в тому числі:
- будь-яких бухгалтерських та аудиторських суджень;
- рівня помилок, виявлених у ході перевірки.
6. Організовує та виконує такі функції стосовно внутрішнього аудиту компанії:
1) подання на затвердження наглядовій раді Положення
про службу внутрішнього аудиту;
2) надання рекомендацій наглядовій раді про призначення, перепризначення або звільнення керівника
служби внутрішнього аудиту;
3) надання рекомендацій наглядовій раді щодо умов
трудових договорів, які укладатимуться з працівниками служби внутрішнього аудиту (включаючи керівника
служби внутрішнього аудиту);
4) складання проекту бюджету наглядової ради, включаючи бюджет служби внутрішнього аудиту, та подання
його на затвердження наглядовій раді;
5) подання на затвердження наглядовій раді ризик-орієнтованого річного плану внутрішнього аудиту;
6) перегляд звітів про діяльність служби внутрішнього
аудиту;
7) перегляд не менше одного разу на рік ефективності
діяльності служби внутрішнього аудиту;
8) розгляд проблем, що перешкоджають службі внутрішнього аудиту ефективно виконувати поставлені
завдання, і сприяння усуненню таких обмежень;
9) сприяння забезпеченню достатніми та адекватними
ресурсами для ефективного функціонування служби
внутрішнього аудиту.
7. Організовує та виконує функції стосовно казначейських
механізмів у компанії, а саме здійснює огляд і звітування
наглядовій раді стосовно загального управління казначейською діяльністю в компанії, в тому числі:
- банківські механізми та відносини;
- управління ліквідністю та прогнозна діяльність;
- управління боргами;
- управління процентним ризиком;
- внутрішній контроль за діяльністю казначейського
департаменту.
8. Організовує та виконує такі функції стосовно інших
обов’язків у компанії, в тому числі:
1) ініціація та проведення спеціальних розслідувань у
міру необхідності, в тому числі за участю незалежних
консультантів (експертів);
2) розгляд випадків шахрайства та оцінка адекватності заходів, вжитих керівництвом для запобігання шахрайству;
3) розгляд необхідності внесення змін до Положення про
комітет;
4) надання рекомендацій щодо відбору, призначення,
перепризначення та звільнення керівника підрозділу,
до компетенції якого належить питання бюджетування;
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5) н
 адання наглядовій раді не менше одного разу на
шість місяців звіту про діяльність комітету, а також,
на вимогу наглядової ради, надання регулярних
доповідей або інформації з окремих питань діяльності
комітету;
6) подання на розгляд наглядової ради проектів нових
редакцій Положення про комітет або необхідних змін і
доповнень до нього з відповідним обґрунтуванням;
7) виконання інших обов’язків, пов’язаних з компетенцією комітету, на вимогу наглядової ради.
Основні результати роботи в 2020 році
У 2020 році комітет з питань аудиту та ризиків провів
14 засідань, прийняв більш ніж 60 рішень з питань порядку
денного та розглянув більш ніж 10 питань, які виносилися на
обговорення. У 2020 році робота Комітету була насамперед
спрямована на сприяння компанії в оперативному реагуванні на безпрецедентну кризу, яка виникла у цьому році.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА КОМПЛАЄНСУ
Ключові функції комітету
Відповідно до чинного Положення про комітет з питань
етики та комплаєнсу наглядової ради основним завданням
цього комітету є сприяння наглядовій раді у захисті інтересів
компанії шляхом оцінки та надання рекомендацій і пропозицій стосовно:
1) ефективного впровадження та застосування Кодексу
корпоративної етики в компанії;
2) внесення змін до Кодексу корпоративної етики,
необхідних для реалізації стратегії та місії компанії у
бізнес-середовищі, що змінюється;
3) моніторингу та усунення поодиноких або повторюваних порушень Кодексу корпоративної етики посадовими особами та працівниками компанії;
4) спеціальних правил і процедур для опрацювання
скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм
посадовими особами та працівниками компанії;
5) адекватних заходів для усунення негативних наслідків,
спричинених порушенням етичних норм посадовими
особами та працівниками компанії.
Комітет зосереджує свою діяльність на забезпеченні
виконання та відповідності Кодексу корпоративної етики для
створення послідовної системи вимог щодо ділової поведінки, а саме:
1) забезпечення дотримання етичних норм під час прийняття рішень, дотримання законодавства в юрисдикціях, в яких працює компанія, а також відповідність
внутрішнім стандартам компанії;
2) заохочення відкритої культури повідомлення про
порушення, підкріпленої політикою компанії щодо
недопущення вжиття заходів проти осіб, які повідомляють про порушення, проведення розслідувань і
врегулювання порушень.
Комітет також організовує та виконує такі функції:
1) р
 озгляд питань, включених до порядку денного
засідань комітету та наглядової ради, що стосують-
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ся сфери корпоративної етики, зокрема конфлікту
інтересів;
2) розгляд і надання рекомендацій наглядовій раді
щодо ситуацій конфлікту інтересів або скарг щодо
порушення етичних норм членами наглядової ради
або правління, а також розгляд і надання рекомендацій щодо інших ситуацій конфлікту інтересів або
скарг щодо порушення етичних норм, які передані на
розгляд комітету в рамках процедури ескалації, встановленої внутрішніми документами компанії, а також
здійснення внутрішніх розслідувань щодо будь-яких із
цих питань;
3) розгляд і надання рекомендацій наглядовій раді
щодо застосування Кодексу корпоративної етики у
разі, якщо відповідні питання винесено на розгляд
наглядової ради правлінням або керівником з питань
комплаєнсу в рамках процедури ескалації, встановленої внутрішніми документами компанії, та включено
головою наглядової ради до порядку денного засідання наглядової ради;
4) огляд і моніторинг ситуацій щодо наявності конфлікту
інтересів у членів правління або наглядової ради та
щодо інших випадків, які визначені у внутрішніх документах компанії;
5) надання рекомендацій наглядовій раді щодо найкращих міжнародних практик (як універсальних, так
і галузевих) у сфері корпоративної етики, взаємодія
з різними зацікавленими сторонами для визначення
адекватності поточних політик компанії з цих питань;
6) сприяння належному рівню підзвітності та прозорості
компанії, де це може сприяти усуненню або зменшенню етичних ризиків для компанії з урахуванням вимог
щодо захисту інформації;
7) сприяння поінформованості посадових осіб і працівників компанії з питань етики, а також наявності
ефективних засобів для подання та опрацювання їхніх
скарг;
8) сприяння ефективній комунікації між керівництвом і
працівниками компанії з метою досягнення кращого
розуміння етичних цінностей компанії та для заохочення їхнього дотримання, а також для запобігання
неприйнятним практикам;
9) надання рекомендацій з питань корпоративної етики
на запит правління або керівника з питань комплаєнсу;
10) звітування перед наглядовою радою про завдання та
функції комітету, виконані в рамках підготовки річного
звіту.
З метою виконання своїх завдань та функцій комітет має
право:
1) розробляти та складати проекти рішень і висновків,
пропозицій, рекомендацій, політик, стратегій, положень, процедур, а також інших документів, пов’язаних
з корпоративною етикою, та подавати їх на затвердження наглядовій раді;
2) ініціювати та впроваджувати належні засоби моніторингу виконання Кодексу корпоративної етики в
компанії;
3) надавати рекомендації наглядовій раді щодо питань,
які стосуються призначення та звільнення керівника
з питань комплаєнсу, а також питань встановлення
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та оцінки досягнення цілей та ключових результатів
керівника з питань комплаєнсу;
4) отримувати та розглядати звіти керівника з питань
комплаєнсу та надавати рекомендації наглядовій раді
щодо необхідності вжиття заходів реагування в залежності від результатів розгляду таких звітів, а також
результатів внутрішніх розслідувань та перевірок;
5) ініціювати або проводити внутрішні розслідування та
перевірки;
6) проводити зустрічі з керівництвом та працівниками
компанії;
7) сприяти впровадженню ліній довіри або інших засобів
для висловлення зауважень з питань етики працівниками компанії та іншими особами;
8) сприяти проведенню навчання та інших подібних заходів з питань етики для працівників компанії;
9) мати доступ до звітів про розгляд порушень етичних
норм, здійснювати нагляд за подальшими діями відповідальних посадових осіб компанії;
10) розглядати та надавати рекомендації щодо нових
проектів та дій, що будуть здійснюватися компанією,
у випадку, коли такі заходи можуть створити етичні
ризики для компанії;
11) робити запити та отримувати будь-яку інформацію
від працівників компанії, необхідну для проведення
належного розслідування порушень етичних норм в
компанії;
12) залучати незалежних консультантів (експертів).
Основні результати роботи в 2020 році
У 2020 році комітет з питань етики та комплаєнсу провів
4 засідання, прийняв 3 рішення з питань порядку денного та
розглянув більш ніж 5 питань, які виносилися на обговорення. Основним напрямом роботи комітету у 2020 році було
підвищення ролі керівника з питань комплаєнсу, що є важливим кроком на шляху до формування в компанії ефективних
інструментів для забезпечення дотримання високих етичних
стандартів і норм поведінки по всій Групі Нафтогаз.

КОМІТЕТ З ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД
Ключові функції комітету
Відповідно до чинного Положення про комітет з призначень та винагород наглядової ради основними завданнями
цього комітету є:
1. Сприяння наглядовій раді у розробленні проектів:
1) стратегії наступництва наглядової ради, правління
та інших осіб, які здійснюють управлінські функції (у
випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами компанії), яка, зокрема, включає пошук потенційних кандидатів на посаду голови правління у разі
припинення повноважень чинного голови правління
для забезпечення безперервності роботи правління;
2) політик та стандартів компанії з питань відбору кандидатів на посади голови та членів правління, інших посадових осіб компанії, які призначаються та звільняються
наглядовою радою, спрямованих на залучення висококваліфікованих фахівців до управління компанією;
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3) п
 ринципів визначення винагород голові та членам
правління з метою створення необхідних стимулів для
ефективної роботи щодо реалізації стратегії розвитку
компанії;
4) умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами правління, іншими
посадовими особами компанії, які призначаються та
звільняються наглядовою радою.
2. Надання загальним зборам або наглядовій раді (як це
встановлено Статутом) рекомендацій та пропозицій
стосовно:
1) кандидатур на посади голови та членів правління,
інших посадових осіб компанії, які призначаються та
звільняються наглядовою радою;
2) припинення повноважень голови та членів правління;
3) залучення незалежного зовнішнього радника для
оцінювання роботи членів наглядової ради;
4) кандидатур на посади членів наглядової ради.
3. Відповідно до завдань комітет здійснює такі функції:
1) розроблення та періодичний перегляд політик
(внутрішніх положень) компанії з питань призначень і
винагород;
2) попередній розгляд питань щодо призначень і
винагород голови та членів правління, а також інших
осіб, які здійснюють управлінські функції (у випадках,
передбачених Статутом або внутрішніми документами
компанії);
3) організація розроблення та опрацювання проектів політик, стратегій, положень, рішень, інших документів, що
регулюють діяльність у сфері призначень і винагород
голови та членів правління, підготовка наглядовій раді
висновків, пропозицій і рекомендацій з цих питань;
4) аналіз поточних та очікуваних потреб компанії щодо
професійної кваліфікації голови та членів правління,
інших посадових осіб компанії, які призначаються
та звільняються наглядовою радою, з урахуванням
інтересів і стратегії розвитку компанії, визначення
критеріїв відбору кандидатів на ці посади;
5) визначення та забезпечення процедури відбору,
визначення кандидатур та рекомендування до схвалення загальними зборами або наглядовою радою (як
це встановлено Статутом) кандидатур на заміщення
вакантних посад у наглядовій раді, правлінні та кандидатур інших посадових осіб компанії, які призначаються та звільняються наглядовою радою;
6) підготовка та винесення на розгляд загальних зборів
або наглядової ради (як це встановлено Статутом)
подання про обрання або припинення повноважень
голови та членів правління, призначення та звільнення
посадових осіб компанії, які призначаються та звільняються наглядовою радою;
7) здійснення порівняльного аналізу та інформування
наглядової ради про політики, програми, міжнародну
практику, ситуацію на ринку праці щодо рівнів і систем
винагороди членів виконавчих органів господарських
товариств, формування та надання пропозицій щодо
винагород голові та членам правління;
8) надання пропозицій наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається членам правління,
гарантуючи сумісність таких пропозицій з політикою
винагороди, прийнятою компанією, та їхню відповід-
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ність оцінці роботи члена правління, якому надається
індивідуальна винагорода;
9) організація розроблення, опрацювання, підготовка
рекомендацій щодо форм та істотних умов трудових
договорів (контрактів), що будуть укладатись з головою та членами правління;
10) формування пропозицій щодо ключових показників
ефективності та організація процедур періодичної оцінки їхнього виконання головою та членами
правління, корпоративним секретарем, керівником
з питань управління ризиками, керівником служби
внутрішнього аудиту, керівником з питань комплаєнсу,
керівником антикорупційної програми;
11) періодичне оцінювання структури, розміру, складу та
роботи правління, надання рекомендацій щодо будьяких змін;
12) періодичне оцінювання голови та членів правління на
відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування
щодо зазначеного питання наглядовій раді;
13) розроблення плану наступництва для посад голови та
членів наглядової ради;
14) розроблення плану наступництва для посад правління, забезпечення наявності у правління належного
плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в компанії;
15) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
16) забезпечення проведення програм з орієнтації та
навчання для членів наглядової ради та правління,
необхідних для ефективного виконання ними своїх
обов’язків у запровадженій в компанії моделі корпоративного врядування;
17) попередній аналіз результатів діяльності голови та
членів правління, зокрема з огляду на можливе збільшення винагороди, застосування інших стимулів;
18) моніторинг виконання рішень наглядової ради з питань, що належать до компетенції комітету;
19) погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, при їхньому призначенні;
20) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які
здійснюють управлінські функції, надання загальних
рекомендацій правлінню з цих питань;
21) надання наглядовій раді річного звіту про результати діяльності комітету, що включає інформацію про
персональний склад, кількість засідань та основну
діяльність комітету, а також, на вимогу наглядової
ради, надання регулярних доповідей або інформації з
окремих питань діяльності комітету.
Основні результати роботи в 2020 році
У 2020 році комітет з призначень та винагород провів
14 засідань, прийняв більш ніж 50 рішень з питань порядку
денного та розглянув більш ніж 10 питань, які виносилися
на обговорення. Комітет вбачає результатом своїх зусиль у
2020 році забезпечення безперервності роботи керівного
складу, що було обумовлено нагальною потребою продовжувати й пришвидшувати реформування компанії.
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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ДОВКІЛЛЯ,
БЕЗПЕКИ ТА ЗАПАСІВ
Ключові функції комітету
Відповідно до чинного Положення про комітет з питань
охорони праці, довкілля, безпеки та запасів наглядової ради
основними завданнями цього комітету є:
1. Вивчення та підготовка до розгляду наглядовою радою
питань, що стосуються здійснення нагляду за:
1) стратегією з питань охорони праці, довкілля, безпеки
(далі – ОПДБ), оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів (далі – запаси), планами та оцінкою
ризиків у сфері ОПДБ у контексті загальної стратегії
господарської діяльності компанії;
2) обсягом і напрямом політики та плану дій, розроблених для реалізації стратегії з ОПДБ та запасів, включаючи зниження ризиків;
3) реалізацією планів та контролем за
виконанням стратегії з ОПДБ та запасів,
виконанням планів і заходів, включаючи
план реагування на надзвичайні ситуації
та аварії (аварійні ситуації);
4) обсягом та результатами програм соціального інвестування та партнерства у сфері соціального розвитку;
5) р
 еагуванням на значні та повторювані порушення
в роботі компанії з точки зору управління сферами
ОПДБ та запасів, результатами діяльності та
його впливом на загальногосподарську діяльність,
у тому числі ті, що ведуть до значних правових
наслідків;
6) інтеграцією ОПДБ та запасів у основні бізнес-процеси,
включаючи капітальні програми, програми досліджень, програми злиття, приєднання та вихід на нові
ринки;
7) публічним розкриттям інформації, пов’язаної з ОПДБ
та запасами;
8) якістю управління у сферах ОПДБ та запасів, достатністю методів і заходів, якими досягається основна мета
та приймаються вірні управлінські рішення;
9) створенням сприятливих умов для залучення інвестицій для збільшення видобутку вуглеводнів.
2. Огляд рейтингу та стану компанії відносно найкращих
міжнародних практик у сферах ОПДБ та запасів, законодавчих вимог, включаючи зміни у сфері корпоративного
врядування.
3. Надання рекомендацій наглядовій раді з вищенаведених
питань.
Основні результати роботи в 2020 році
У 2020 році комітет з питань охорони праці, довкілля,
безпеки та запасів провів 3 засідання, прийняв 1 рішення з
питання порядку денного та розглянув більш ніж 5 питань,
які виносилися на обговорення. Забезпечення безперебійної роботи та захист працівників Групи Нафтогаз в умовах
глобальної кризи, спричиненої COVID-19, що є найбільшим
викликом 2020 року та й після його закінчення, стали
головними темами, на яких з самого початку пандемії була
і наразі продовжує бути зосереджена увага комітету.
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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЇ
Ключові функції комітету
Відповідно до чинного Положення про комітет з питань
стратегії наглядової ради основним завданням цього комітету є забезпечення підтримки наглядової ради під час:
1) виконання її наглядових функцій, пов’язаних із розробленням корпоративної стратегії Групи Нафтогаз;
2) надання рекомендацій щодо розроблення Групою Нафтогаз консолідованого бізнес-плану, який узгоджуватиметься з корпоративною стратегією Групи Нафтогаз;
3) надання пропозицій щодо довгострокових показників
діяльності та цілей для Групи Нафтогаз і правління;
4) забезпечення комплексного моніторингу результатів
Групи Нафтогаз у реалізації корпоративної стратегії та
консолідованого бізнес-плану відповідно до цілей,
стратегічних етапів і цілей діяльності;
5) надання рекомендацій і консультацій наглядовій
раді та правлінню з питань, що належать до завдань
комітету;
6) забезпечення підтримки та сприяння налагодженню
ефективного діалогу із зацікавленими сторонами
стосовно корпоративної стратегії Групи Нафтогаз та
трансформації.
Відповідно до вищезазначеного завдання комітет здійснює такі функції:
1) загальний нагляд за діяльністю правління щодо формування стратегічних перспектив та визначення вектору розвитку Групи Нафтогаз і напрямів її діяльності;
2) попередній розгляд і схвалення корпоративної стратегії Групи Нафтогаз та підготовка рекомендацій щодо її
затвердження для розгляду наглядовою радою;
3) попередній розгляд і схвалення консолідованого
бізнес-плану Групи Нафтогаз та підготовка рекомендацій щодо його затвердження для розгляду наглядовою
радою;
4) визначення довгострокових показників діяльності та
цілей компанії й Групи Нафтогаз, а також ідентифікація
стратегічних ризиків, взаємодія з цих питань з наглядовою радою та правлінням;
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5) п
 опередній розгляд і підготовка для розгляду наглядовою радою стратегічних питань, винесених на розгляд
наглядової ради правлінням або загальними зборами;
6) обговорення на регулярній основі та надання наглядовій раді відповідних висновків і рекомендацій, а також
забезпечення їхньої реалізації у сфері:
- стратегічних ініціатив правління, включаючи відмову
від існуючих напрямів діяльності та відкриття нових
напрямів діяльності, створення спільних підприємств, проекти з поглинання, здійснення інвестицій,
відчуження бізнесу та значних активів, розширення
та диверсифікацію бізнесу;
- корпоративного врядування, ризик-апетиту, фінансового планування та планування капіталовкладень і
ресурсів, а також визначення ролі вищезазначеного у
сприянні реалізації стратегічних цілей компанії та Групи
Нафтогаз;
- загального впливу змін, які відбуваються у регуляторному та конкурентному середовищі, на корпоративну
стратегію Групи Нафтогаз і стратегічні ініціативи правління;
7) щорічний огляд результатів реалізації корпоративної
стратегії та консолідованого бізнес-плану Групи Нафтогаз відповідно до корпоративних цілей, фінансових та
операційних цілей, надання рекомендацій наглядовій
раді та правлінню щодо усунення недоліків;
8) контроль за впровадженням правлінням основних
проектів із трансформації та їхньою реалізацією.
Основні результати роботи в 2020 році
У 2020 році комітет з питань стратегії провів 2 засідання,
прийняв 1 рішення з питання порядку денного та розглянув більш ніж 5 питань, які виносилися на обговорення. У
звітному році комітет став рушієм розроблення стратегічних
ініціатив, що лягли в основу корпоративної стратегії Групи
Нафтогаз, затвердженої невдовзі після його закінчення.
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Члени правління

Андрій Коболєв
Голова правління 3 25 березня 2014 року

Сергій Перелома
Перший заступник голови правління з серпня 2014року

Отто Ватерландер
Головний виконавчий директор – виконавчий директор
з трансформації Групи Нафтогаз, член правління з 21 січня 2020 року

Петер Стефанус ван Дріл
Директор фінансовий Групи Нафтогаз, член правління з 21 січня 2020 року

Ярослав Теклюк
Директор з юридичних питань, член правління з 21 січня 2020 року

Упродовж 2020 року управлінський персонал
складався із 5 членів правління та 12 директорів
(5 членів правління і 11 директорів у 2019 році).
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Управління ризиками в Групі Нафтогаз у 2020 році
У 2020 році тривала комплексна
робота з метою підвищення культури та ефективності управління ризиками в Групі Нафтогаз. В
рамках нової системи управління
ризиками:
— с творена централізована Корпоративна функція “Управління
ризиками Групи Нафтогаз”
— з атверджені Політика та Регламент управління ризиками Групи
Нафтогаз
— в изначені критерії істотності
ризиків та впроваджено щоквартальну оцінку найбільш істотних
ризиків Групи з ідентифікацією їх
власників
— з абезпечена координація розробки та моніторингу впровадження планів заходів з управління
ризиками
— в проваджено моніторинг профілю ризиків Групи Нафтогаз з регулярним звітуванням правлінню
та наглядовій раді

1
Структура ризиків за
рейтингом рівня
Висока істотність
Середня істотність
Низька істотність

26%
36%
38%

Протягом 2020 року в Групі Нафтогаз відбулись суттєві зміни в оцінці ризиків
підприємств. Таким чином, були ідентифіковані наступні ключові ризики:
ВПЛИВ COVID-19
Поширення COVID-19 та введення карантинних заходів створили значну невизначеність протягом 2020 року. Більшість національних компаній зіткнулись з
великою кількістю викликів, що створили додаткові ризики для їх звичного режиму
роботи. Група Нафтогаз також зазнала суттєвого впливу на свою діяльність, в т.ч.
операційну, через введені карантинні заходи, зниження споживчої та ділової
активності, зменшення попиту та цін на природний газ, нафту та газоконденсатні
продукти. Насамперед, COVID-19 створив значні ризики для персоналу, поставивши
під загрозу безперервність операційної діяльності.
З метою мінімізації впливу даного ризику Група Нафтогаз вжила низку невідкладних заходів, які забезпечили звичний режим роботи компанії. Персонал Групи було
забезпечено засобами індивідуального захисту, більшість працівників, не задіяних
у виробничому процесі, переведені на віддалений режим роботи, впроваджені
додаткові заходи безпеки з метою захисту здоров’я співробітників.
Задля забезпечення фінансової стійкості та стабільної діяльності, Група Нафтогаз
прискорила процеси трансформації шляхом впровадження нової операційної моделі, вдосконалення підходів до оцінки та відбору інвестиційних проектів, оптимізації
структури витрат та управління капіталом.

СТРАТЕГІЧНІ
Продовження дії зобов’язань з продажу газу через регіональні газопостачальні
компанії (облгаззбути) та теплокомуненерго (ТКЕ) у зв’язку з пролонгацією
Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО)
Протягом 2020 року в Україні продовжувало діяти Положення про покладення
спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України», згідно з яким компанія зобов’язана продавати та постачати природний газ до серпня 2020 року (зі змінами) для
населення та протягом усього 2020 року для ТКЕ. Таким чином, це призвело до
накопичення проблемної дебіторської заборгованості, що станом на кінець 2020
року для підприємств ТКЕ та ТЕЦ склала близько 40,9 млрд грн, а для регіональних
газозбутових підприємств – близько 23,5 млрд грн.
Задля зменшення впливу даного ризику на ліквідність та прибутковість, Група
Нафтогаз впроваджує ефективні механізми стягнення проблемної заборгованості
та реструктуризації боргів з метою оптимізації грошових потоків, зменшення рівня
кредитного ризику та фінансових втрат.
Також, завдяки ефективній співпраці з державними органами влади та акціонером, наприкінці 2020 року Група отримала компенсацію за продаж імпортованого
газу для потреб населення у 2015-2019 роках за ціною нижче ринкової у рамках
ПСО в розмірі 32,2 млрд грн.

2
Структура найбільш істотних
ризиків Групи Нафтогаз

Юридичні
Операційні*
Фінансові
Стратегічні

12%
24%
29%
35%
*у т.ч. екологічні та безпеки праці

ОПЕРАЦІЙНІ
Виснаження діючих родовищ та недостатній рівень заміщення запасів вуглеводнів
Більшість діючих родовищ, на яких веде свою діяльність Група, мають високий
рівень виснаженості запасів (70−80%), що призводить до постійного падіння видобутку вуглеводнів. Державне регулювання ціни на газ, затримка з видачою нових
ліцензій та інші обмеження призвели до недостатнього рівня інвестицій у розвідку
нових перспективних родовищ та нарощування доведених запасів газу.
У 2020-му році, завдяки плідній співпраці з Урядом, Група отримала нові перспективні ліцензії на шельфі Чорного моря та Юзівській площі. Можливість розвідки
та розробки цих ділянок збільшить оціночний видобувний потенціал Групи (у разі
успішного проведення геологорозвідувальних робіт) у 5 разів – до 600 млрд куб.
метрів. Група Нафтогаз також підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо
співпраці з провідною інтегрованою енергетичною компанією Південно-Східної
Європи – румунською OMV Petrom задля реалізації спільних проектів з розвідки та
видобування газу на шельфі.

Ризик втрат унаслідок аварій, несанкціонованого відбору ресурсів та вимушеної
перерви в роботі виробничих об’єктів
Система для транспортування нафти та газу підприємств Групи Нафтогаз складається з великої кількості наземних виробничих об’єктів та потужностей, що разом
становлять значну розгалужену структуру. Тому ці об’єкти є вразливими до наслідків стихійних лих, таких як пожежі, заморозки, землетруси, повені, посухи та град.
Масштабні пожежі у жовтні 2020 року, які охопили значні території Луганської області,
призвели до тимчасової зупинки видобутку на 3 родовищах.
Значною проблемою для підприємств Групи Нафтогаз є несанкціонований відбір
нафти та конденсату сторонніми особами. Незаконні підключення призводять до
пошкодження обладнання та витрат на його ремонт. У 2020 році було виявлено та ліквідовано близько 30 незаконних підключень до нафто- та конденсатопроводів, втрати
за якими сягнули майже 1 млн грн.
Для забезпечення ефективного контролю об’єктів нафтогазатронаспортної системи та конденсатопроводів, Групою Нафтогаз створено Центр моніторингу, на базі
якого розгорнута інтелектуальна система спостереження, що в режимі реального часу
обробляє дані з інженерно-технічних засобів охорони, систем відеоспостереження,
безпілотних літальних апаратів та інших заходів з моніторингу. Це дозволяє повністю
контролювати ситуацію на об’єктах, прогнозувати можливі ризики та діяти на випередження.
Зниження обсягів та виручки від реалізації природного газу
Профіцит природного газу на внутрішньому та європейському ринках (накопичення природного газу в ПСГ, у т. ч. трейдерами у режимі «митний склад»), зростання конкуренції, частковий перехід на інші види палива, вплив COVID-19 та падіння
економіки призвели до суттєвого зниження цін на природний газ. Середньозважена
вартість природного газу у 2020 році була на 25% нижчою, об’єм реалізації природного газу знизився більш ніж на 7% порівняно з 2019 роком.
З метою зменшення впливу даного ризику Група стала основним драйвером відкриття роздрібного ринку та активно сприяла розвитку біржової торгівлі природним
газом, розширювала вибір товарів та послуг з післяплатою для забезпечення найкращих умов для своїх клієнтів та збільшення реалізації природного газу.

ФІНАНСОВІ
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності спричинений низкою взаємопов’язаних факторів, до яких
належать:
— необхідність сплати дивідендів на користь держави відповідно до графіків, визначених розпорядженнями КМУ;
— сезонність витрат та доходів підприємств Групи;
— накопичення проблемної дебіторської заборгованості за поставлений природний
газ;
— фіксовані граничні дат погашення кредитних заборгованостей перед банками.
Для мінімізації впливу даного ризику, Група Нафтогаз упродовж 2020 року
здійснювала оптимізацію операційних та капітальних витрат, підвищувала ефективність операційної діяльності та управління капіталом. Загальна запланована
сума капітальних інвестицій у 2020 році була скорочена майже вдвічі, інвестиції
здійснювались у проєкти з найбільшою доданою вартістю. Завдяки цьому вдалося
забезпечити оптимізацію грошових потоків, своєчасне погашення зобов’язань перед
державою та банками.

РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОЛОГІЄЮ,
БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ ТА ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
Як і для будь-яких інших компаній нафтогазового сектору, діяльність підприємств
Групи Нафтогаз пов’язана з ризиками порушення безпеки праці та завдання шкоди
здоров’ю та життю працівників. Виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій
впливає не лише на втрату виробничих потужностей та призупинення операційної

діяльності, але й на навколишнє природне середовище та здоров’я і життя
співробітників.
Задля мінімізації впливу на довкілля, а також унеможливлення травматизму та нещасних випадків серед
працівників, персонал Групи Нафтогаз
регулярно проходить спеціалізоване
навчання щодо виконання національних та світових стандартів з дотримання безпечних умов праці.
Також, значну загрозу для здоров’я
та життя працівників становить застаріле обладнання на підприємствах. Саме
тому, Група Нафтогаз постійно інвестує
в проведення діагностичних робіт та
модернізацію вже існуючих виробничих потужностей.

ЮРИДИЧНІ
Судові позови проти компаній
Групи Нафтогаз із боку регіональних
збутових компаній
Протягом 2020 року Група отримала низку суперечливих судових рішень
за позовами деяких регіональних
збутових компаній. Рішення стосувались відновлення газопостачання та
надання права на споживання газу
з ресурсу Групи, визнання наявності
переплати за спожитий газ та інших
питань. Загальна сума ризику за такими позовами у 2020 році перевищила
10 млрд грн.
З метою захисту своїх інтересів,
Група вибудовує ефективну систему
юридичного захисту в судових інстанціях усіх рівнів та забезпечує неухильне дотримання норм законодавства та
умов договорів з контрагентами.

Компенсація

32,2

млрд грн

наприкінці 2020 року Група
отримала компенсацію за продаж
імпортованого газу для потреб
населення

160
000

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

5. КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
164 ꟾ Розвиток місцевих громад
170 ꟾ Охорона навколишнього середовища
178 ꟾ Енергоефективність

Ринок
та реформи

Стратегія та операційна
діяльність

Корпоративне
управління

Екологічна та соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність

161
000

162

Група Нафтогаз

ВВП,
млрд грн

— Нафтогаз не розробляє нові родовища; видобуток
на існуючих родовищах інтенсифікується. Приватні
компанії продовжують розробку перспективних
родовищ.
— Оскільки на свердловинах , що експлуатуються
станом на дату аналізу , не може підтримуватись поточний дебіт, OPEX, CAPEX і видобуток природного
газу зменшуватимуться , що призведе до негативних
«Зовнішніх ефектів» на економіку.
— Частка імпорту природного газу зростає до 70%.
— Якщо стратегія розвитку не буде реалізована, негативні наслідки не обмежуватимуться лише зростанням імпорту, але також включатимуть скорочення
робочих місць (з подальшим зменшенням витрат на
заробітну плату) та зменшення витрат (що вражає
бізнес постачальників)

Відпуск товарного газу
Сукупно 2021 - 2030

441
(383)

825

Чистий
ефект
стратегії

18,6 млрд м3

OPEX
Сукупно 2021 - 2030

3 493

Внутрішній випуск
млрд грн
Стратегія розвитку

791

База*
7 454

(616)

2021

проекти розробки нових родовищ

1407
Чистий
ефект
стратегії

2,86

(106)
Базовий сценарій

Стратегія
розвитку

52%

347

Чистий
ефект
стратегії

657 млрд грн

1 грн

Кінцеве
споживання

0,72 грн

млрд
грн

0,48 грн

Податок на
прибуток, рента
Акциз, ПДВ

0,62 грн
0,51 грн

2030

15 991

Стратегія розвитку

273

(167)

440

Чистий
ефект
стратегії

Базовий сценарій
15 552
2021

2030

* Базові значення прийняті на рівні 2018 року, щодо якого Укрстатом
сформована таблиця Витрати випуск " в основних цінах Суми елементів
можуть не співпадати із загальним значенням через округлення

Усього інвестицій у соціальні
та інфраструктурні проекти

Проекти Нафтогазу

5

База*
15 719

ПДФО

0,08 грн

5,72

млрд
грн

1,39 грн

Прямі ефекти

Зростання продукту
від реалізації
проектів Стратегії

Непрямі ефекти

3,14 грн

Опосередковані ефекти

1,19 грн

Зростання проміжного
споживання та інвестицій
в основні засоби в Україні

Збільшення кінцевого
споживання приватного
та публічного секторів

Аналіз інвестиційних мультиплікаторів припускає здійснення інвестицій в розробку типової газової свердловини з первинними CAPEX (витрати на буріння) протягом
першого року та зниженням дебету природного газу протягом наступних 20 р., на основі даних Нафтогазу. Наведені вище мультиплікатори обчислюються кумулятивно

Місцеве населення

Робочі місця
тисяч

Дивіденди

Якщо проекти реалізуються
Нафтогазом і 50% чистого
доходу сплачуються у
бюджет як дивіденди

0,27 грн
0,19 грн
0,17 грн

Внутрішній випуск

Ефекти у соціальній сфері 2021 - 2030 рр.

1 273
2021

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

— С
 тратегію енергонезалежності Нафтогаз може реалізовувати самостійно або спільно з приватними
компаніями (ефекти можуть варіюватися залежно
від ефективності капітальних програм, послідовності проектів тощо).

1,19

Інвестування

Державні
видатки

241

База*
1303

~12

— З дійснення комплексу проектів, результатом яких
може стати поступове заміщення імпорту природного газу в Україну протягом 2021-2030 рр.

млрд
грн

X 4,1

Сукупно 2021 - 2030 ,
за вирахуванням імпорту

млрд
грн

Фіскальні доходи

млрд
грн

Чистий
експорт

1 352

Стратегія розвитку

Чистий
ефект
стратегії

енергетична незалежність до 2030 р

248

Річні середні CAPEX у 2021 2030 рр . до річних середніх
CAPEX у 2015-2019 рр

Соціальний внесок

Дохід держави
млрд грн

~32

Стратегія розвитку:

30 млрд м3

ВВП

2030

4

Базовий сценарій

2030

769

Сукупно 2021 - 2030

млрд м3

1 грн інвестицій у видобуток природного газу
приводить до довгострокових ефектів на:

7 611

3

7 350

20

217

CAPEX

2030

Базовий сценарій

1

163

Фінансовий огляд
та звітність

3

Чисті ефекти стратегії:

Валовий внутрішній видобуток
природного газу,
млрд.м3

2021

Базовий сценарій
2021

Корпоративна соціальна
відповідальність

Корпоративне
врядування

Операційні вхідні дані

3 663

3

Стратегія розвитку

База*
3 561

Трансформація:
Як ми працюємо

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СПРИЯЄ ДОСЯГНЕННЮ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

2

експлуатація у 2021- 2030 рр. тільки тих родовищ,
на яких є видобуток на дату аналізу

Стратегія: Як працює
наш бізнес

12,5

2,0

млрд грн

Ефект від проектів
на місцеве населення

22,6

млн випадків
отримання
вигоди

ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

468 млн грн

- Ліки
- Сучасне обладнання
- Захисний одяг

7,0 млн

ОСВІТА

468 млн грн

- Дитячі майданчики
- Шкільне обладнання
- Дошкільні навчальні
заклади

0,5 млн

ІНФРАСТРУКТУРА

624 млн грн

- Дороги
- Стратегічні будівлі
- Газопроводи

ІНШЕ

433 млн грн

- Лікувальні заклади
- Стратегічні будівлі
- Школи та дитячі садки

млн людей

10,5 млн
4,5 млн

Прогнозована кількість випадків отримання вигоди

Базовий сценарій:

СУКУПНІ ЕФЕКТИ
2021 - 2030

Ринок
та реформи

Проекти
приватних
компаній

ЧИСТІ ЕФЕКТИ СТРАТЕГІЇ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІНУС БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ

Річний звіт 2020

164

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність

165

Розвиток місцевих громад
Підхід до взаємодії з місцевими громадами
Одним із пріоритетів підприємств
Групи Нафтогаз є підтримка
розвитку місцевих громад в
регіонах, де вони здійснюють
діяльність. Підприємства Групи
щорічно інвестують у соціальноінфраструктурні проекти, надають
благодійну допомогу громадам,
сплачують рентні платежі на
користь місцевих бюджетів.

1
Інвестиції в соціальноінфраструктурні проекти та
благодійна допомога в 2020 р.

21

млн грн

інвестиції в соціальноінфраструктурні проекти у 2020 р.
4,9%
5,9%

1,0% 1,0%

6,8%

9,5%

33,1%

У розрізі
проектів

15,6%

22,3%
Щасливе дитинство
Екологічні проекти
Допомога армії
Освітньо-грантові
проекти

Школа майбутнього
Нове село
Територія розвитку
Сучасна лікарня громаді
Безпечне село

У розрізі адміністративних областей
Полтавська
Харківська
Львівська
Закарпатська

3,0%
9,4%
22,4%
65,2%

Стандарт корпоративної соціальної відповідальності
АТ «Укргазвидобування» у відносинах із громадами,
благодійними і громадськими організаціями, https://
ugv.com.ua/uploads/Standart_korporatyvnoi_soc%D1%9
6alnoi_v%D1%96dpov%D1%96dalnost%D1%96_479_v%
D1%96d_06082020.pdf.pdf

1

Форма зворотного зв’язку щодо проектів Укргазвидобування у регіонах: https://ugv.com.ua/uk/page/dlazvernen. Звернення до департаменту регіонального
розвитку приймаються за тел. 067-413-08-94

2

Група Нафтогаз веде свою діяльність на території 12 областей України, понад
250 громадах. Компанія враховує інтереси й потреби широкого кола зацікавлених
сторін.
Важливою подією в 2020 році стало приєднання Групи Нафтогаз до Мережі
Глобального договору ООН. Компанія визначила для себе пріоритетні Цілі сталого
розвитку ООН, на яких вона зосередила соціальні інвестиції в 2020 році, а саме:

2
Основні соціально-інфраструктурні проекти Групи Нафтогаз у 2020 р.
МІЦНЕ
ЗДОРОВ’Я

2

млн грн

інвестиції в проекти за напрямком захисту здоров’я
і підтримки медичних закладів

ЯКІСНА

Ціль №3:
Міцне здоров’я
Захист життя
та здоров’я
населення
громад, підтримка
медичних закладів

Ціль №4:
Якісна освіта
Забезпечення
та підтримка
умов якісної
освіти

Ціль №11: Сталий
розвиток міст та спільнот
Підтримка розвитку
культури, дозвілля,
духовного відродження
громади та безпечних,
комфортних умов
проживання

Задля підвищення ефективності та результативності соціальних інвестицій в Групі
Нафтогаз було сформовано та запроваджено проектний підхід до реалізації соціально-інфраструктурних та благодійних проектів. Зокрема створено внутрішній Комітет
корпоративної соціальної відповідальності та затверджено Стандарт корпоративної
соціальної відповідальності у відносинах із громадами, благодійними й громадськими
організаціями1. Стандарт спрямований на всебічне сприяння розвитку регіонів. Він
визначає підхід до співпраці і комунікацій з громадами, благодійними, громадськими
та іншими неприбутковими організаціями, а також встановлює алгоритми ухвалення
рішень щодо фінансування різних за масштабом проектів.
У 2020 році компанія співпрацювала з представниками місцевих громад відповідно
до Концепції взаємодії із заінтересованими сторонами, що була розроблена й затверджена в 2019 році. Підприємство відкрите до зворотного зв’язку від місцевих громад і
приймає запитання й пропозиції за формою на офіційному сайті, а також за номером
телефону департаменту регіонального розвитку2. Регулюванням питань, пов’язаних із
взаємодією з місцевими громадами, займається Департамент регіонального розвитку
Укргазвидобування та відповідні відділи/сектори його філій.
Група Нафтогаз здійснює високотехнологічну діяльність з видобутку вуглеводнів на
природоресурних територіях поряд з місцевими громадами. Така діяльність має допустимий вплив на навколишнє середовище та життя громад відповідно до встановлених
законодавством норм. Реалізуючи виробничі проекти на територіях громад, Компанія
приділяє особливу увагу комунікаціям та співпраці з громадами з метою інформування
про плановану діяльність та підвищення їх рівня лояльності до виробничої діяльності.
Група Нафтогаз також інформує громадськість про умови планованої діяльності
та перспективи соціально-економічного розвитку громад у рамках громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД). У 2020 році за ініціативи Укргазвидобування було впроваджено практику публікацій у Єдиному реєстрі з ОВД звітів щодо
соціально-економічного ефекту діяльності Укргазвидобування. Укргазвидобування у
2020 році отримало 12 висновків з ОВД для спорудження (буріння) свердловин та 34
висновки для продовження дії, розширення меж або внесення змін та виконання особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами.

ОСВІТА
Проект
«Сучасна лікарня громаді»

2 млн
МІЦНЕгрн – інвестиції в 2020 р.
ЗДОРОВ’Я
5 млн грн – інвестиції протягом 2017-2020 рр.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

ЯКІСНА
ОСВІТА

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

МІСТ ТА СПІЛЬНОТ
Проект
«Школа майбутнього»

7 млн грн – інвестиції в 2020 р.
23 млн грн – інвестиції
протягом 2017-2020 рр.
МІЦНЕ
ЗДОРОВ’Я

Освітньо-грантові
проекти
ЯКІСНА
ОСВІТА

0,2 млн грн – інвестиції в 2020 р.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

Проект «Нове село»
5 млн грн – інвестиції в 2020 р.
211 млн грн – інвестиції протягом
2015-2020 рр.

Проект «Територія розвитку»
3 млн грн – інвестиції в 2020 р.
6 млн грн – інвестиції протягом 2017-2020 рр.

Мета проекту – забезпечення комфортних умов роботи медичного персоналу та підвищення
рівня медичного обслуговування населення на території місцевих громад.
У 2020 році профінансовано закупівлю медичного обладнання у медичні заклади с. Ціпки
Гадяцького району та с. Пишненки Зіньківського району Полтавської області. Проведений
капітальний ремонт дільничної лікарні в с. Мартинівка Карлівського району та покращено умови
роботи медичного персоналу у с. Водяна Балка Диканського району Полтавської області.

7

млн грн

інвестиції в проекти, націлені на забезпечення
якісної освіти

Мета проекту – забезпечення комфортних сучасних умов освітнього процесу для дітей,
молоді та вчителів у громадах. У рамках цього проекту для шкіл України закуповується новітнє
обладнання, функціональні меблі, відкриваються сучасні навчальні класи, здійснюються роботи
з ремонту й реконструкції навчальних закладів, модернізація систем опалення шкіл.
Було створено надсучасний клас фізики в смт. Комишня, Миргородського району Полтавської
області. У 2018 році разом з Центром технічного розвитку BroBots було відкрито дві сучасні
навчальні студії робототехніки в школах смт. Донець Балаклійського району та м. Красноград
Красноградського району Харківської області, які Компанія продовжує системно підтримувати.
У партнерстві з ГО «Об’єднання маркетологів України» проведено освітній конкурс ідей проектів
щодо вирішення соціальних проблем на місцях серед школярів «Мій проект для громади». В рамках
проекту представники 24 шкіл у громадах Полтавської, Харківської, Львівської, Івано-Франківської
та Волинської областей ознайомилися з теоретичними засадами сталого розвитку, корпоративної
соціальної відповідальності, соціальною та виробничою діяльністю компанії.

12

млн грн

інвестиції в проекти задля сталого розвитку міст та
спільнот, а також екологічні проекти

Мета проекту – забезпечення комфортних умов проживання на території громади.
В рамках цього проекту було придбано багатофункціональну техніку для благоустрою громад,
ремонтувалися та модернізувалися системи водопостачання в населених пунктах виробничої
діяльності.
Мета проекту – забезпечення сталих умов культурного, спортивного та освітнього розвитку місцевих
громад шляхом модернізації та створення необхідної інфраструктури.
Спрямовано інвестиції в проекти з облаштування та ремонту спортивних залів і майданчиків, бібліотек,
культурних центрів в населених пунктах виробничої діяльності.

Соціальні інвестиції Групи Нафтогаз

Проект «Безпечне село»

Мета проекту – забезпечення комфортних та безпечних умов проживання на території громади.

Протягом 2020 року Група Нафтогаз спрямувала понад 21 млн грн на соціальні інвестиції, реалізувала близько 60 соціально-інфраструктурних проектів.
Завдяки соціальним інвестиціям Групи у розвиток місцевих громад створюються
сприятливі умови для сталого розвитку та життя; підвищується рівень медичного обслуговування; забезпечуються належні умови навчання у школах; створюються можливості
повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дітей та дорослих.
Група Нафтогаз регулярно передає допомогу українським військовим, які служать
у зоні бойових дій. У 2020 році Група у партнерстві з БФ «Центр допомоги» надала
необхідні предмети побуту, матеріали та засоби для роботи трьох військових частин

1 млн грн – інвестиції в 2020 р.
4 млн грн – інвестиції протягом 2017-2020 рр.

Група Нафтогаз інвестувала у встановлення ліній освітлення вулиць, закупівлю
енергозберігаючих ліхтарів і світлодіодних ліхтарів з сонячними батареями, систем відеонагляду
в населених пунктах виробничої діяльності.

Проект «Щасливе дитинство»
1 млн грн – інвестиції в 2020 р.
2 млн грн – інвестиції протягом 2017-2020 рр.

Мета проекту – забезпечення комфортних умов проведення дозвілля для дітей на території
громади.
В рамках цього проекту компанія облаштовує дитячі ігрові майданчики, а також ігрові кімнати
дошкільних навчальних закладів задля створення умов для дитячого дозвілля в населених
пунктах виробничої діяльності.
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Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративна соціальна
відповідальність

Корпоративне
врядування

Фінансовий огляд
та звітність

КСВ проекти регіонального розвитку

МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Забезпечення
амбулаторії
оргтехнікою першої
необхідності
с. Пишненки,
Зіньківський р-н,
Полтавська обл.

ПРОТИДІЯ COVID-19

287 лікарень
19 областей України
500 тис. захисних костюмів
700 моніторів пацієнта
50 мобільних цифрових
рентгенапаратів
50 портативних УЗД-пристроїв
Сучасна лікарня громадам

Допомога лікарням

с. Водяна Балка,
Диканський р-н,
Полтавська обл.

Закупівля нового
електрокардіографа
у ФАП

49 апаратів ШВЛ

Сучасна лікарня громадам

Проведення
капітального
ремонту ФАПу

Сучасна лікарня громадам

с. Красна Лука,
Гадяцький р-н,
Полтавська обл.
Територія розвитку

Капітальний ремонт
харчоблоку ЗОШ I-III ст.

Оновлення даху
дозвіллєвого простору

с. Ланна,
Карлівський р-н,
Полтавська обл.

с. Рояківка,
Кегичівський р-н,
Харківська обл.
Школа майбутнього

Територія розвитку

Створення дозвіллєвого простору
на базі народного дому

Облаштування кабінету
фізики та IT - класу
с. Більськ,
Котелевський р-н,
Полтавська обл.

с. Орховичі,
Самбірський р-н,
Львівська обл.
Територія розвитку

Облаштування ігрових
майданчиків

Мультимедійне обладнання для
навчального кабінету історії ЗОШ

смт. Кегичівка,
Кегичівський р-н,
Харківська обл.

с. Пишненки,
Зінківський р-н,
Полтавська обл.
Благодійна допомога громадам

Школа майбутнього

Щасливе дитинство

Капітальний ремонт
вбиралень ЗОШ I-III ст.,
закупівля спортивного інвентарю

Допомогли забезпечити
медичними засобами
11 центральних районних
лікарень Полтавської,
Харківської, Львівської областей

с. Головач,
Полтавський р-н,
Полтавська обл.

Облаштування спортивного залу

смт. Комишня,
Миргородський р-н,
Полтавська обл.

Школа майбутнього

До 236 громад та ФАПів,
60 ЦРЛ передано
> 1 млн пар захисних рукавиць,
> 500 тис. медичних масок,
> 220 тис. респіраторів,
920 інфрачервоних безконтактних
термометрів,
> 4000 л дезінфекторів

Територія розвитку

Облаштування
надсучасного
кабінету фізики

Відремонтовано
49 апаратів штучної
вентиляції легень та
передано до
39-ти лікарень в
14 областях України

с. Ціпки,
Гадяцький р-н,
Полтавська обл.

Придбання КНП
«Миргородська ЦРЛ»
обладнання, необхідного
для забезпечення киснем
пацієнтів

Школа майбутнього

Безпечне ЗНО

Сучасна лікарня громадам

Сучасна лікарня громадам

с. Милорадове,
Котелевський р-н,
Полтавська обл.

Школа майбутнього

У партнерстві з МОН до всіх
обласних управлінь освіти
України передано:
3,2 млн медичних масок
> 20 тис. л дезінфікувальних
засобів та
1200 ізоляційних халатів

Створення комфортних умов
для медичного персоналу

Сучасна лікарня громадам

с. Колонтаїв,
Краснокутський р-н,
Харківська обл.

До 19 лікарень Києва
та Черкас передано
42 тис. захисних масок,
90 тис. респіраторів,
1000 л дезінфекторів

с. Мартинівка,
Карлівський р-н,
Полтавська обл.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

Облаштування Милорадівського
сільського будинку культури

Облаштування
ЗОШ I-III ст.

Мрія

Модернізація
дільничої лікарні

Сучасна лікарня громадам

ЯКІСНА ОСВІТА

Забезпечення населення
якісною питною водою
с. Ціпки,
Гадяцький р-н,
Полтавська обл.

с. Вороблевичі,
Дрогобицький р-н,
Львівська обл.
Школа майбутнього

Нове село
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Благодійна допомога Групи
Нафтогаз в рамках проекту
«Дбаємо про захист» у 2020 р.
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у Сумській, Полтавській і Донецькій областях. Загальний обсяг допомоги у грошовому
вимірі склав 0,18 млн грн. З метою якнайбільш ефективного задоволення потреб
місцевих громад, Група Нафтогаз залучає партнерів для реалізації соціально-інфраструктурних проектів:
— Р
 еконструкція та облаштування спортивної зали у с. Красна Лука Полтавської
області у партнерстві з групою компаній KERNEL

млн грн

благодійна допомога в боротьбі
з наслідками пандемії COVID-19 в
рамках проекту «Дбаємо про захист»
у 2020 р.
1,9%
2,4%
0,6%
5,0%

— П
 ідтримка навчально-культурного осередку в с. Орховичі та с. Вороблевичі
Львівської області у співпраці з Групою компаній МХП

У розрізі
напрямків витрат

Група Нафтогаз спільно з Групою компаній МХП у співпраці з БФ «Майбутнє для
громади» реалізувала 3 соціально-інфраструктурні проекти на території 2-х громад
Львівської області. Обмін досвідом між партнерами на спільних територіях присутності посприяв оперативному вирішенню нагальних проблем громад. Зокрема,
було відремонтовано приміщення в школі та закладі дошкільної освіти в с. Вороблевичі та проведено реконструкцію будівлі народного дому у с. Орховичі.

90,1%
Мрія – надання гуманітарної допомоги
Благодійна допомога громадам
Безпечне ЗНО
Підтримка лікарень
Ремонт апаратів ШВЛ

Благодійна допомога Групи Нафтогаз

У розрізі адміністративних областей
Закарпатська

5,3%

Волинська

5,6%

Рівненська
Тернопільська
Івано-Франківська

6,2%
7,6%
9,1%

Полтавська

10,6%

Харківська

10,7%

Львівська

11,0%

Чернівецька
Інші

14,7%
19,2%

З метою підвищення прозорості
та публічного звітування в сфері
взаємодії з громадами, здійснення
соціальних інвестицій та сплати
податкових платежів до місцевих
бюджетів в Групі Нафтогаз створено веб-сторінку
https://csr.ugv.com.ua/
Більше інформації
про проекти
з підтримки
місцевих громад
на сайті:

Громада с. Красна Лука самостійно профінансувала капітальний ремонт спортивної зали, проте зала не була забезпечена необхідним спортивним інвентарем.
Партнерство Групи Нафтогаз з Групою компаній KERNEL дозволило залучити необхідний обсяг коштів для облаштування спортивної зали. Проект мав суттєву цінність
для громади, оскільки спортивна зала в селищі була місцем проведення великої
кількості спортивних масових заходів, гуртків та спортивних секцій.

У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції та оголошенням пандемії Група
Нафтогаз активно долучилася до підтримки місцевих громад. Компанія запустила
масштабний проект «Дбаємо про захист», націлений на боротьбу з наслідками
пандемії COVID-19. У 2020 році Група спрямувала 653 млн грн в рамках цього проекту на допомогу медичним закладам та населенню в регіонах, де проводить свою
діяльність:
— Мрія – у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України надано гуманітарну допомогу 287 лікарням у 19 областях України. Зокрема, було придбано
500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових
рентгенівських апаратів та 50 портативних ультразвукових апаратів;
— ремонт апаратів штучної вентиляції легень – профінансовано ремонт 49 апаратів
штучної вентиляції легень, які мали несправності і багато років не використовувалися, у 39 лікарнях 14-ти областей України;
— підтримка лікарень – в рамках проекту було закуплено та передано обладнання, засоби захисту та лікарські засоби першої необхідності для 33 центральних
районних та міських лікарень Полтавської, Харківської, Львівської областей,
м. Києва та м. Черкаси;
— безпечне зовнішнє незалежне оцінювання – 24 обласні та Київське управління
освіти і науки були забезпечені засобами захисту й дезінфекторами для безпечного проведення вступної кампанії. Було закуплено 3,2 млн медичних масок,
більше 20 тис. літрів дезінфікуючих засобів та 1 200 ізоляційних халатів;
— благодійна допомога громадам – 236 громад в 11 областях України, 60 центральних районних та міських лікарень, районні центри первинної медико-санітарної
допомоги та місцеві амбулаторії забезпечено дезінфекторами та засобами захисту: майже 400 л дезінфекторів, більше 1 млн пар захисних рукавиць, понад
0,5 млн медичних масок, більше 220 тис. респіраторів, 920 інфрачервоних
безконтактних термометрів та інше;
— закупівля 10 000 кисневих балонів для ШВЛ на суму 50 млн гривень.
Загальна сума благодійної допомоги Укрнафти місцевим громадам у 2020 році
склала 2,6 млн грн. З них 227,5 тис. грн, було надано Державному підприємству
«Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України. В результаті було забезпечено
14 000 л пального для транспортування засобів індивідуального захисту до медичних
працівників на всій території України. Також Укрнафта виділила 240 тис. грн благодійної
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допомоги на придбання захисних респіраторів для потреб Долинської багатопрофільної
лікарні, Центру первинної медичної допомоги Долинської районної ради та Рожнятівської центральної районної лікарні.
Окрім цього, протягом травня-червня 2020 року НГВУ «Охтирканафтогаз», «Полтаванафтогаз» та «Чернігівнафтогаз» передали 3 т харчових продуктів до Сумської
обласної клінічної спеціалізованої лікарні, Охтирської, Гадяцької, Варвинської,
Прилуцької центральних районних лікарень та до Рашівського психоневрологічного
будинку-інтернату.
У березні 2020 року Верховна Рада України внесла зміни до Податкового Кодексу,
які передбачали звільнення від сплати земельного податку, орендної плати за
земельні ділянки та податку на нерухоме майно за березень 2020 року. Такі зміни
було введено з метою підтримки платників податків на період здійснення заходів
щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Однак Укрнафта продовжила
сплачувати податки, спрямувавши 17 млн грн платежів до місцевих бюджетів. Це
покращило фінансовий стан місцевих громад у часи гострої необхідності збільшення
видатків на медичну сферу.

Рентні платежі
У 2020 році Укргазвидобування сплатило на користь Зведеного бюджету України
14,0 млрд грн рентних платежів. З них, згідно з чинним законодавством України, 5%
рентних платежів надійшли до місцевих бюджетів. Таким чином, на користь місцевих
бюджетів в 11 адміністративних областях України було спрямовано 809,7 млн грн
рентних платежів.
Укрнафта протягом 2020 року сплатила до Зведеного бюджету України рентних
платежів у сумі 4,8 млрд грн (сума ренти за 12 місяців 2020 року). З них 237,4 млн грн
було перераховано в бюджети 8-ми областей України. Ці кошти місцеві громади
використали для фінансування соціальних та інфраструктурних проектів.

Фінансовий огляд
та звітність

ПЛАНИ НА 2021 РІК
— Р
 еалізувати більше 130 соціально-інфраструктурних та
благодійних проектів, провести
два національні освітньо-грантові проекти на території
місцевих громад.
— Реалізувати у партнерстві
з ГО «Інститут партнерства
та сталого розвитку» національний освітньо-грантовий
конкурс підтримки соціальних
ініціатив в громадах виробничої діяльності Групи Нафтогаз
(240 громад) для створення
якісних умов подальшого сталого розвитку регіонів – «Енергія розвитку». За результатами
проведення конкурсу планується надати гранти в розмірі
100 тис. грн 50-ти фіналістам.
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Обсяг рентних платежів Укргазвидобування та Укрнафти до місцевих бюджетів у 2020 р, млн грн
Львівська

34,4
20,5

Волинська

1,5

Полтавська

362,8
35,2

Чернігівська

23,7

Сумська

3,4
99,8

Харківська

383,8
3,7

Укргазвидобування

809,7

Укрнафта

237,4

0,03
Закарпатьська

7,9
53,9

Івано-Франківська

169

0,08
0,1

13,1
0,5

0,03

2,7

Чернівецька

Дніпропетровська

Донецька

Луганська

170

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

171

Фінансовий огляд
та звітність

Охорона навколишнього середовища
Діяльність Групи Нафтогаз у сфері охорони навколишнього середовища регулюється Політикою екологічної
безпеки, що була затверджена в 2020 році. Положення
цієї Політики передбачають виконання Групою зобов’язань щодо:
— з ахисту та мінімізації негативного впливу на довкілля;
— п
 ідвищення рівня екологічної культури та свідомості
працівників і юридичних осіб Групи Нафтогаз стосовно
їх ролі у сприянні вирішенню екологічних проблем;
— з абезпечення ефективного функціонування системи
екологічного менеджменту згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14000 «Системи екологічного
управління»;
— п
 ідвищення ефективності виробничих процесів шляхом
застосування найкращих доступних технологій;
— д
 отримання принципу динамічного економічного розвитку за умови максимально раціонального використання природних ресурсів тощо.

виробничих підрозділів, а саме: філії БМФ «Укргазпромбуд»
АТ «Укртрансгаз» та Полтавського ВБР філії БУ «Укрбургаз»
АТ «Укргазвидобування». За результатами проведених
аудитів були розроблені пропозиції та рекомендації щодо
усунення виявлених невідповідностей. Ведеться постійний
моніторинг виконання рекомендацій.
В компанії функціонує робоча група з питань екологічної
діяльності, завданням якої є розгляд питань з екологічної
безпеки і розробка пропозицій щодо оптимізації виробничих
процесів та діяльності компанії загалом. До складу робочої
групи входять представники НАК «Нафтогаз України» та екологічних служб підприємств компанії.
В Групі Нафтогаз існує телефон довіри, за яким зацікавлені особи мають можливість поскаржитися чи подати
пропозиції щодо практик компанії з охорони навколишнього
середовища, безпеки праці та соціального захисту. На базі
єдиної системи моніторингу впроваджено автоматизований
процес передачі термінових повідомлень про інциденти, що
сталися на об’єктах підприємств Групи Нафтогаз.

1

Група Нафтогаз докладає значних зусиль для попередження
та зменшення негативно впливу виробничих процесів
на навколишнє природне середовище. Підприємства
Групи здійснюють моніторинг викидів парникових
газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
удосконалюють практики з енергоефективності та
поводження з відходами. Компанія щорічно інвестує в
заходи з охорони довкілля, в тому числі відновлення ґрунтів,
очищення стічних вод та збереження біорізноманіття.

УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Група Нафтогаз проводить регулярні внутрішні екологічні
аудити на підприємствах з метою підтримки та удосконалення ефективності функціонування системи екологічного
менеджменту. Такі заходи здійснюються у відповідності до
положень міжнародних стандартів ISO 14001:20151 , ISO
19011:20182 та СОУ 71.2-20077720-079:2017 «Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності в Національній
акціонерній компанії «Нафтогаз України». Основні положення». Протягом 2020 року корпоративними аудиторами було
проведено 2 аудити екологічних аспектів діяльності філій та
1
2

ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»
ISO 19011:2018 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління»

Витрати на охорону навколишнього середовища
у 2018-2020 рр.
4,0%
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128,3
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Поточні витрати

2019
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96,0%

24,1%

2,3%

97,7%

Заходи Групи Нафтогаз зі зменшення негативного впливу на довкілля ретельно розробляються та затверджуються внутрішніми документами. Зокрема, у 2020 році
компанія керувалася такими програмами та планами:
— Ц
 ілі та завдання у сфері охорони довкілля та заходи для
їх досягнення та виконання;
— К
 омплексний План природоохоронних заходів Нафтогазу
на 2015-2020 роки;
— П
 лан екологічно-соціальних заходів, розроблений в
рамках кредитної угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку;
— П
 рограма підвищення енергоефективності НАК «Нафтогаз України» на 2015-2020 роки.

2020

Капітальні інвестиції

Працівники Групи Нафтогаз постійно вдосконалюють свої
практичні і теоретичні знання про кращі світові практики екологічного управління, аудиту екологічних аспектів діяльності
та підходи до раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Так, протягом
2020 року представники компанії взяли участь у внутрішніх
та зовнішніх тренінгах і семінарах, а саме:
— с емінар «Аудит систем менеджменту відповідно до вимог
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018. Внутрішні
аудити та провідні аудитори. Кращі практики»;
— с емінар «Системи менеджменту відповідно до вимог ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001. Система корпоративного
управління. Досвід вертикально інтегрованих компаній.
Оцінювання дієвості, основні елементи системи управління. Поліпшення результативності системи управління.
Кращі практики. Показники оцінки ефективності»;

— т ренінг «Нефінансова звітність за стандартами GRI. Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів
(МRV)».

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В 2020 РОЦІ
(1) Г рупа Нафтогаз долучилась до Глобальної добровільної промислової ініціативи щодо посиленої системи
моніторингу, звітності та зниження метанових викидів
(Oil and Gas Methane Partnership 2.0 – далі «OGMP 2.0»).
Оновлена ініціатива OGMP 2.0 застосовується до повного
циклу видобування нафти та газу, а також на етапах транспортування та переробки, які часто залишаються поза
звітністю. Передбачається, що отримання розширеного
обсягу даних забезпечить більш чітке розуміння впливу
нафтогазової промисловості на клімат та допоможе
розробити найбільш ефективні рішення, спрямовані на
суттєве скорочення викидів метану протягом наступного
десятиліття. Виконання зобов’язань Групи Нафтогаз в
рамках ініціативи OGMP 2.0 розраховано на 2021-2026
роки.
(2) П
 ротягом 2020 року було здійснено підготовку до
впровадження процедури моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів (МЗВ) відповідно
до Закону України №388-IX від 12.12.2019 «Про засади
моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів» та Постанови Кабінету Міністрів України №960 від
23.09.2020. Було проведено навчально-практичні наради
та онлайн семінари з метою теоретичної і практичної
підготовки відповідальних осіб до впровадження процедури МЗВ на виробничих об’єктах.
(3) В
 ідділ екологічної та радіаційної безпеки самостійно здійснив перегляд СОУ 71.2-20077720-079:2017
«Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності
в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» в першій редакції. Метою перегляду та актуалізації
стандарту було впровадження вертикально інтегрованої
корпоративної функції управління в сфері охорони навколишнього природного середовища в Групі Нафтогаз. Крім
того, інституційна трансформація компанії зобов’язує
розробляти нові стандарти, які спрямовані на впровадження та підтримку безперервного і ефективного
процесу покращення екологічних показників виробничих
процесів та забезпечення високого рівня захисту довкілля на всіх етапах життєвого циклу.
(4) У
 звітному періоді компанія продовжувала активну
співпрацю в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо скорочення неорганізованих викидів метану в
ланцюжках поставки газу в Україні, укладеного між ЄБРР,
Мінприроди та НАК «Нафтогаз України» в 2018 році. Був
проведений другий етап кампанії з вимірювання обсягів
метану та формування системного підходу щодо скорочення викидів метану в цілях впровадження Програми
скорочення викидів метану вздовж усього ланцюжка
постачання газу (видобування, транспортування, розподіл). У 2020 році спільно з норвезькою компанією Carbon
Limits було організовано пошук місць витоку метану та
вимірювання його обсягів на технологічному обладнанні
Укргазвидобування та Укртрансгаз. Для порівняння з
результатами, отриманими у 2019 році, заміри проводи-

лися у зимовий період під час суттєвого навантаження
на систему, більшого відбору газу з підземних сховищ,
а також при більших тисках технологічного обладнання.
Для реалізації завдання використовувались безпілотні літальні апарати, інфрачервона камера для пошуку
місць витоків метану та наземні мобільні вимірювальні
команди. За результатами проведеної роботи були надані рекомендації щодо вжиття заходів для скорочення
викидів метану в ланцюжках поставки природного газу,
прийнято рішення щодо розробки Дорожньої карти та Інвестиційної програми заміни технологічного обладнання,
впровадження яких дозволить скоротити витоки метану
на підприємствах Групи.
(5) У
 сфері екологічної безпеки Групи Нафтогаз було запроваджено використання мови програмування R та
спеціалізованих програмних бібліотек для аналізу даних
моніторингових досліджень, моделювання стану екосистем та візуалізації даних. Використання спеціалізованих
технологій аналітичної обробки даних дозволяє суттєво
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збільшити охоплення та детальність оцінки екологічних
ризиків. Крім того, у 2020 році продовжувались роботи з
актуалізації даних у зведеному геопросторовому робочому середовищі; а також розпочалась робота з обміну
геопросторовими даними екологічного характеру між
підрозділами Групи з метою оперативної ідентифікації
ризиків на всіх виробничих етапах.
(6) Л
 абораторіями підприємств Укртрансгаз, Укрнафта та Укргазвидобування було проведено перехресні контрольні заміри фактичних концентрацій NOx і CO (мг/м3) та масових
витрат викидів (г/год) за нормальних умов3 і стандартному
вмісті кисню при номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічного процесу.
Метою проведення таких замірів було розроблення і
затвердження технологічних нормативів для газових
турбін і двигунів нафтогазової галузі України номінальною
тепловою потужністю від 1 до 50 МВт. Названі заходи
здійснювалися в рамках імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові викиди (інтегроване
запобігання та контроль забруднення)» та Директиви
ЄС/2015/2193 «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферне повітря від середніх спалювальних установок», яка регулює викиди забруднюючих
речовин в установках з номінальною тепловою потужністю
рівною або більшою ніж 1 МВт і меншою ніж 50 МВт.
(7) П
 родовжувалась реалізація проектів з модернізації та
ремонту обладнання, що дозволило скоротити витоки та
витрати природного газу на власні потреби, а саме:
— ремонт і заміна аварійних ділянок трубопроводів, ревізія,
ремонт і заміна запобіжних дихальних клапанів резервуарів і апаратів;
— контроль за корозійним станом, електрохімічний захист,
внутрішньотрубне діагностування трубопроводів;
— впровадження технологій ремонту дефектних ділянок без
випускання газу з газопроводу; будівництво закритої системи підготовки нафти, реконструкція факельних господарств
на об’єктах збирання нафти і газу.
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ІНВЕСТИЦІЇ В ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ
В 2020 році Група Нафтогаз інвестувала 128,3 млн грн у
заходи, спрямовані на мінімізацію свого негативного впливу
та збереження навколишнього середовища, з яких 75,8%
припадало на поточні витрати (97,4 млн грн), та 24,1% - на
капітальні інвестиції (30,9 млн грн). 1
Більшість капітальних інвестицій було спрямовано на
захист і відновлення ґрунтів та профінансовано Укрнафтою –
30,7 млн грн. Укрнафта також здійснила найбільше поточних
витрат на заходи з охорони довкілля – 50,6 млн грн або
52,0% сукупних поточних витрат Групи Нафтогаз.
У розрізі напрямів використання коштів найбільше
поточних витрат підприємства Групи Нафтогаз спрямовували
на очищення стічних вод (41,6%) та на захист і відновлення
ґрунтів (12,2%). На проведення науково-дослідних робіт
у звітному періоді було виділено 9,1% сукупних поточних
витрат, на заходи з охорони атмосферного повітря – 7,2%,
поводження з відходами – 3,7%, забезпечення радіаційної
безпеки – 0,2%. Інші напрями включали заходи зі зниження
шумового та вібраційного впливу, збереження біорізноманіття та охорону природних територій. На цю групу заходів
Група Нафтогаз витратила 25,2 млн грн у 2020 році.
Протягом 2020 року в Групі Нафтогаз було проведено
8 перевірок щодо дотримання вимог екологічної безпеки
відповідними державними органами та їх територіальними
підрозділами. За результатами перевірок підприємства Групи
Нафтогаз сплатили сумарно 213 тис. грн штрафів. 2 3
У 2020 році підприємства Групи Нафтогаз сплатили екологічного податку в сумі 44,8 млн грн, що на 52,3% менше, ніж
у попередньому році. Зменшення суми сплаченого податку у
звітному періоді пояснюється відокремленням ТОВ «Оператора ГТС» від Групи Нафтогаз. Більше половини загальної
суми екологічного податку (25,4 млн грн) сплатило Укргазвидобування. За категоріями податку Група Нафтогаз найбільше
сплатила за викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення – 90,0%
від загальної суми. Проект розрахунку розміру екологічного

Викиди забруднюючих
речовин, тис. т

Оксид
вуглецю (СО)

Діоксид (SO2)
та інші сполуки сірки

Сполуки азоту
(NOХ), без N2O

Неметанові легкі
органічні сполуки

Укргазвидобування

12,8

6,6

0,16

4,1

1,6

0,4

Укрнафта

14,4

6,4

0,02

2,5

4,9

0,6

Укртрансгаз

1,7

1,1

0,001

0,6

0,03

0,01

Укртранснафта

1,8

0,0

0,0002

0,004

1,8

0,001

Інші

0,3

0,2

0,0

0,1

0,004

0,001

31,0

14,3

0,2

7,3

8,2

1,0

Діоксид
вуглецю (СО2)

Оксиди
азоту (N2O)

Метан (СН4)

1 298,8

1 048,5

5,3

243,6

Укрнафта

593,7

452,1

8,0

134,4

Укртрансгаз

251,4

170,6

1,9

78,4

3,7

1,7

0,03

2,8

69,7

53,4

0,03

16,8

2 217,3

1 726,3

15,2

476,0

Підприємство
Укргазвидобування

Укртранснафта
Інші
Всього

5

4
Структура екологічного податку за підприємствами
Групи Нафтогаз у 2020 році

8,6%

Динаміка викидів парникових газів
підприємствами Групи Нафтогаз у 2018-2020 рр.
7 332,5

7 402,6

-70,0%

56,6%

32,4%

2 217,3
Укргазвидобування
Укрнафта
Укртрансгаз
Укртранснафта
Інші

2018

2019

2020

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 23.04.2019 № 8039100000-10298. Дозвіл покриває стаціонарні джерела адмінбудівлі, яка
розташована у м. Києві, по вул. Б. Хмельницького, 6. Термін дії дозволу – необмежений, оскільки об’єкт віднесено до третьої групи стаціонарних джерел.
Згідно з наказом Держстату від 23.12.2019 № 435 та відповідно до Роз’яснення щодо показників форми статистичного спостереження від 21.08.2020, надходження коштів від надання
послуг природоохоронного призначення у 2020 році включали послуги з відведення та очищення стічних вод, а також поводження з відходами. У 2019 році ці послуги включали: заходи з
очищення зворотних вод, захист і реабілітація ґрунту та науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування.

5

Нормальні умови – температура 273 К, тиск 101,3 кПа

ВИПАДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА У 2020 РОЦІ
Значні ризики промислового забруднення навколишнього природного середовища несуть несанкціоновані втручання або «врізки» в об’єкти трубопровідного транспорту
підприємств Групи Нафтогаз для викрадення вуглеводневої
сировини. Крім матеріальних збитків, такі протиправні
дії призводять до пожеж та аварій, що супроводжуються
потраплянням вуглеводнів в ґрунт та водні об’єкти (більше
інформації в розділі «Здоров’я та безпека праці»).
Іншою поширеною причиною інцидентів забруднення
довкілля є розгерметизації (пориви, корозія) трубопроводів та
іншого обладнання. В 2020 році було зафіксовано 54 випадки
забруднення земель загальною площею 8 342,5 кв. м, у тому

в тому числі, тис. т СО2-екв.:

4

3
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Фінансовий огляд
та звітність

Викиди парникових газів, тис. т
СО2-екв.

0,7% 1,7%
Речовини у вигляді
суспендованих
твердих частинок
(мікрочастинки
та волокна)

Корпоративна соціальна
відповідальність

Корпоративне
врядування

Структура викидів парникових газів в атмосферне повітря Групою Нафтогаз у 2020 році

в тому числі, тис. т:

Всього

Трансформація:
Як ми працюємо

податку за викиди забруднюючих речовин щоквартально
готується відділом екологічної та радіаційної безпеки на підставі звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин та
дозволу на викиди забруднюючих речовин4 і далі передається
до департаменту бухгалтерського обліку та звітності та до ТОВ
«Нафтогаз Цифрові Технології», які відповідальні за підготовку
та подання податкових декларацій екологічного податку. 4
Іншою категорією витрат компанії на екологічні цілі у
звітному періоді була оплата послуг природоохоронного
призначення, а саме послуг з відведення та очищення стічних вод, і поводження з відходами у розмірі 33,3 млн грн.
Водночас надходження коштів від надання компанією послуг
природоохоронного значення склали 71,65 тис. грн, та 136,1
млн грн – від продажу відходів.

Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Групою Нафтогаз у 2020 році

Підприємство

Стратегія: Як працює
наш бізнес
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В рамках виконання Комплексного плану природоохоронних заходів Групи Нафтогаз на 2015-2020 роки, компанія
здійснювала заходи щодо забезпечення скорочення обсягів викидів парникових газів, зокрема:
— м
 одернізація та оптимізація технологічних режимів
існуючого паливоспоживаючого та іншого обладнання;
— о
 тримання дозволів на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря та виконання особливих умов
дозволів;
— в иявлення мобільними лабораторіями витоків із запірної арматури та їх усунення за допомогою сучасного обладнання і високоефективних ущільнюючих матеріалів;
— з меншення кількості продувок на горизонтальних
факельних установках експлуатаційних свердловин, що
пов’язано з технічними регламентними процесами та
схемами експлуатації фонду свердловин.

6
Структура забору води підприємствами
Групи Нафтогаз за джерелами у 2020 році

13,9%

22,6%

0,1%

4 536,9

63,4%

тис.куб. м

Поверхневі води
Підземні води
Комунальний водопровід
Інші

7
Обсяги використання води підприємствами
Групи Нафтогаз у 2018-2020 рр., тис. куб. м
4 664,6

2018

6
7

4 388,4

2019

4 404,5

2020
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числі одне значне забруднення сільськогосподарських угідь та
лісових насаджень площею приблизно 4 100 кв. м. Причиною
забруднення стало розпилення нафти через розгерметизацію
наземного обладнання свердловини № 64 Східно-Рогинцівського родовища ПАТ «Укрнафта» внаслідок обриву полірованого штоку. Компанія повідомила власника угідь та екологічну
інспекцію щодо інциденту і ліквідувала наслідки аварії.

роботи; 21,2 млн грн на експлуатацію та реконструкцію
об’єктів, пов’язаних з ліквідацією загазованості міста.
Крім цього, у 2020 році компанія, що спеціалізується на
операціях з ліквідації аварійних розливів нафти та очищення
навколишнього середовища, Ламор Юкрейн, розпочала роботи з комплексного моніторингу на території м. Борислава.
Витрати на оплату таких послуг склали 5,6 млн грн.

МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Зменшення викидів забруднюючих речовин
Облік викидів забруднюючих речовин, згенерованих
підприємствами Групи Нафтогаз, здійснюється у відповідності з статтею 10 Закону України «Про охорону атмосферного
повітря». В 2020 році Група Нафтогаз досягнула значного
зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, порівняно з попереднім роком. Так, загальний
обсяг викидів становив 30,1 тис. т, що на 39,0% нижче, ніж у
2019 році.
Структурні підрозділи підприємств Групи Нафтогаз виконують вимоги, передбачені умовами дозволів на викиди
забруднюючих речовин і здійснюють виробничий контроль
за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної
зони та інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин. Регулярно проводиться
робота з підтримання у робочому стані споруд, устаткування
та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин
в терміни визначені Наказом Мінекології від 06.02.2009
№ 526. Більшість газоочисних установок використовуються
для очищення газопилового потоку від частинок пилу (сухі
механічні пиловловлювачі (гравітаційні), сухі інерційні та ротаційні). Мінімум двічі на рік проводиться огляд газоочисних
установок для оцінки їх технічного стану.
У компанії функціонує відділ екологічної та радіаційної
безпеки, який відповідає за заповнення форми державної
статистичної звітності7 та подання її до територіального
органу Державної служби статистики України. На підприємствах Групи Нафтогаз цю роль виконують відповідні служби
екології.

Використання води
Загалом в 2020 році підприємствами Групи Нафтогаз було
відібрано 4 536,9 тис. куб. м води, з яких більше половини
(63,4%) надійшло з поверхневих вод. Виробнича діяльність
підприємств компанії не спричиняє значного впливу на джерела відбору води. 6
Обсяг фактичного використання води підприємствами в
2020 році становив 4 404,5 тис. куб. м. У розрізі підприємств
Групи Нафтогаз, найбільше води було використано Укрнафтою
та Укргазвидобуванням – 57,6% та 25,9% загального обсягу
відповідно. Більше половини загального обсягу води (68,2%
або 3 002,8 тис. куб. м) використовувалось на виробничо-технологічні потреби. Обсяг повторно і багаторазово використаної води в 2020 році склав 147,8 млн куб. м. 7 8 9
Підприємствами Груп Нафтогаз також було зібрано супутньо-пластові води, що видобуваються разом з вуглеводнями,
загальним обсягом 8 631,1 тис. куб. м в результаті експлуатації свердловин. Для зменшення негативного впливу на
ґрунти, а також поверхневі і ґрунтові води, супутньо-пластові
води повертались в підземні горизонти через поглинальні
свердловини.
Згідно з затвердженим документом «Цілі та завдання
у сфері охорони довкілля та заходи для їх досягнення та
виконання» Групи Нафтогаз ключовим завданням компанії у
сфері управління водними ресурсами є зменшення обсягів
водоспоживання кожного року на 4% відносно попередньо-

Ліквідації загазованості території м. Борислав
В 2020 році Укрнафта продовжувала розробку та реалізацію Заходів щодо ліквідації наслідків довготривалого
видобування нафти і газу та зменшення загазованості навколишнього середовища м. Борислава. Станом на 01.01.2021
р. сумарні витрати Укрнафти на виконання цих заходів
складало 37,5 млн грн, з них: 1,7 млн грн на контрольно-попереджувальні заходи; 14,6 млн грн на ремонтно-ізоляційні

Наказом Мінекології від 06.02.2009 № 52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»
Форма державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря)
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го року. В компанії функціонує окремий структурний підрозділ, що відповідає за питання щодо водокористування та
водовідведення, а саме первинний облік та контроль вмісту
забруднюючих речовин у стоках.
Поводження з стічними водами
Загальний обсяг стічних вод, скинутих підприємствами
Групи Нафтогаз у 2020 році склав 992,1 тис. куб. м, що на
23,4% менше, ніж у попередньому році. 10
Контроль за якістю стічних вод здійснюється у відповідності до Наказу Мінрегіону від 01.12.2017 № 3168 , Закону
України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та постанови КМУ від 25.03.1999 р. № 4659 . Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови
дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій
(ГДК) та нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, що встановлюється згідно з дозволом
на спеціальне водокористування. Порядок приймання стічних
вод до систем централізованого водовідведення в населених
пунктах встановлюється відповідними місцевими правилами.
Згідно з Правилами приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва10, компанія контролює концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, а саме: завислі
речовини, сухий залишок, фосфати, амоній (азот амонійний),
хлориди, сульфати, нафтопродукти, СПАР та жири.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Підходи Групи Нафтогаз до управління відходами формуються згідно з положеннями Закону України «Про відходи».
В 2020 році підприємства компанії згенерували сумарно
132,9 тис. т відходів, більшість яких (89,0%) відносились до класу малонебезпечних відходів (IV клас небезпеки11). На другому
місці були помірно небезпечні відходи (III клас), яких було утворено 13,4 тис. т або 10,1% від загального обсягу. Частки надзвичайно небезпечних (І клас) та високонебезпечних (ІІ клас) в
загальному обсязі утворених відходів були незначними – 0,1%

9

8

Використання води
за напрямками в 2020 році, тис. куб. м

Використання вод за підприємствами
у 2019-2020, тис. куб. м

Внесок в подолання змін клімату
В 2020 році підприємства Групи Нафтогаз згенерували
сумарно 2 217,3 тис. т СО2-екв. викидів парникових газів,
що на 70,0% нижче ніж у попередньому році. Основною
причинами такого зниження викидів парникових газів було
відокремлення газотранспортної системи або анбандлінг.
У розрізі підприємств основний внесок в загальний обсяг
викидів парникових газів здійснили Укргазвидобування та
Укрнафта – 58,6% та 26,8% відповідно. 5

Корпоративна соціальна
відповідальність

1 036,8
1 140,8

Укргазвидобування

Укртрансгаз

Укрнтранснафта

Інші

14,6%
(643,9)

2 714,1
2 537,9

Укрнафта

17,2%
(757,8)

4 404,5

68,2%
(3 002,8)

тис.куб. м

457,3
133,2
159,7
150,4
20,5

442,1

2019
2020

Виробничо-технологічні потреби
Питні та санітарно-гігієнічні потреби
Інші

Наказ Мінрегіону від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що
справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»
Постанова КМУ від 25.03.1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
10
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 12 жовтня 2011 року N 1879 «Про затвердження Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва»
11
Класифікація згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99, що втратили чинність відповідно до рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від
15.07.2014 №33. Станом на кінець 2020 року новий нормативний документ, на основі якого здійснюється визначення класу небезпеки відходів, відсутній.
8

9
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У розрізі категорій якості стічних вод, з сукупного обсягу у
2020 році було скинуто:

4,0

тис. куб. м

недостатньо очищених

2,2

Протягом 2020 року в адмінбудівлі НАК «Нафтогаз
України» в рамках проекту «Зелений офіс» було
зібрано та передано на утилізацію:

0,58

т

0,05

т

паперових відходів до спеціалізованих підприємств
(перероблювальні заводи та виробничі картонно-паперові
комбінати)

тис. куб. м

нормативно-чистих (без очистки)

145,1

тис. куб. м

182,7

тис. куб. м

відпрацьованих батарейок до підприємств, які мають
ліцензію на провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами відповідно та

нормативно-очищених на очисних спорудах
шляхом біологічної очистки

0,054

т

люмінесцентних ламп та відходів, які містять ртуть

шляхом механічної очистки

10

Всього

922,1

Каналізіція

344,9

Водні
об’єкти

-23,4%

2,4%
12,2%

9,3%

584,4
24,5%

51,6%

314,1
264,8
240,8
194,1

Поля
фільтрації
Вигріб

34,6
14,8

Очисні
споруди

31,3
32,4

Інші (став
випаровувач,
накопичувачі)

Структура утворених у 2020 році
відходів за типами, %
1 295,5

90,2
141,0

Відходи буріння
Брухт чорних та кольорових металів
Відходи комунальні змішані
Шлами
Інші

2019
2020

Структура утворених відходів за класами небезпеки та способами утилізації у 2019-2020 рр.
2019 рік

2020 рік

Небезпечні відходи
(I-III клас), тис. т

Мало небезпечні
відходи (IV клас), тис. т

Небезпечні відходи
(I-III клас), тис. т

Мало небезпечні
відходи (IV клас), тис. т

Утилізовано

3,9

0,1

1,7

0,1

Спалено

0,0

0,04

0,0

0,02

0,008

101,7

0,3

72,2

12,1

78,0

11,3

45,7

0,0008

0,1

0,0

0,1

15,0

244,6

14,7

118,2

Спосіб утилізації

Видалено
Передано іншим
організаціям
Експортовано відходів
Всього
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та 0,9% відповідно. У розрізі підприємств компанії найбільше
відходів було утворено в Укргазвидобуванні та Укрнафті – 68,2%
та 30,0% від загального обсягу відповідно.
Група Нафтогаз розробила та ввела в дію технічні умови
«Шлам буровий зневоднений. ТУ У 08.9-30019775-001:2020»
з метою оптимізації схеми поводження з відходами буріння.
Технічні умови встановлюють вимоги до якісних показників бурових шламів, які можуть використовуватись в якості
будівельного матеріалу для доріг, обвалування факельних
амбарів свердловин, рекультивації земельних ділянок після
буріння, підсипання та шарування полігонів твердих побутових і промислових відходів. 11
Наявність чинної ліцензії на діяльність з утилізації є основним критерієм Групи Нафтогаз до відбору організацій, які
надають послуги з утилізації та видалення відходів.
У грудні 2020 року проведено онлайн семінар-тренінг
«Поводження з твердими побутовими відходами. Сортуймо
правильно» в якому взяло участь понад 50 працівників офісу
НАК «Нафтогаз України» та представників підприємств Групи
Нафтогаз.

ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ
Група Нафтогаз впроваджує підходи щодо екологічної
реабілітації ґрунтів в рамках виконання Плану основних
заходів цивільного захисту НАК «Нафтогаз України» та підприємств Групи Нафтогаз на 2020 рік. Цей План передбачає
впровадження сучасних технологій відновлення та очищення техногенно порушених екосистем. Практичні роботи з
ліквідації забруднень ґрунтів та водних об’єктів нафтою і
нафтопродуктами здійснюються відповідно до положень
СОУ 74.2-20077720-34:2018 «Захист довкілля. Ліквідування
забруднень ґрунтів і водних об’єктів нафтою і нафтопродуктами. Правила», затвердженого 2018 року.
У жовтні 2020 року виконувались роботи з геофізичного
дослідження північної ділянки Машівського ореолу забруднення ґрунтових вод. За результатами досліджень були
уточнені контури поширення лінз вільних нафтопродуктів на
горизонті ґрунтових вод та зони поширення нафтопродуктів
у ґрунтах зони аерації. Крім того, у звітному періоді Група
Нафтогаз розпочала заходи з відновлення мереж спостережних свердловин для моніторингу якості підземних вод на
виробничих майданчиках підприємств Групи.

11
Обсяг стічних вод за
місцем скидання у 2019-2020 рр.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
В 2020 році підприємство Чорноморнафтогаз на виконання екологічних умов відповідного Висновку з оцінки
впливу на довкілля планової діяльності12 розробило «План
управління об’єкту Смарагдової мережі: «Водно-болотне
угіддя «Східний Сиваш» (далі – «План управління»). План
управління стосується Стрілкового газового родовища, яке
розташоване на території Смарагдової мережі Європи13 - мережі особливо важливих природоохоронних об’єктів. В Плані
управління представлений перелік видів флори, фауни та їх
природні ареали, які поширені на території діяльності Чорно-
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відповідальність
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морнафтогаз. Основною метою Плану управління є розробка
спеціальних заходів з підтримання популяцій видів та їх
природних ареалів, які відповідатимуть екологічним, науковим і культурним вимогам та практикам. Спеціальні заходи
включають: створення системи спостереження, спрямованої
на оцінку цілісності об’єкту та стану природних комплексів та
об’єктів, включених до переліку екологічної мережі; своєчасне виявлення негативних змін та прогнозування їх можливого розвитку; а також розроблення відповідних прогнозів та
рекомендацій щодо збереження екологічної мережі.
Протягом 2020 року незалежними експертами здійснювались моніторингові дослідження популяцій тварин,
рослинного покриву та ландшафтних комплексів на території
діяльності підприємства Укрнафта. Такі дослідження виконувались згідно з умовами відповідних висновків з оцінки
впливу на довкілля та дозволяли фіксувати відсутність суттєвого негативного впливу на місцеву біоту.
Крім того, у 2020 році Група Нафтогаз продовжувала
роботи з контролю за пересіканням ліцензійних ділянок компанії із об’єктами природоохоронного фонду та Смарагдової
мережі України. Метою таких робіт є завчасне виявлення
екологічних ризиків пов’язаних з виробничою діяльністю
Групи.

ПЛАНИ НА 2021 РІК
— Р
 еалізація Проектної угоди з ЄБРР щодо скорочення
викидів метану на об’єктах підприємств Компанії.
— Організація звітування в системі Oil and Gas Methane
Partnership (OGMP).
— Розроблення плану моніторингу згідно з вимогами
системи МЗВ та подання його на затвердження
до Міндовкілля. Здійснення моніторингу викидів
парникових газів протягом першого звітного періоду
(2021 рік). Проведення відбору верифікатора та
заключення договору на надання послуг.
— Вирішення питання щодо продовження робіт з
розроблення технологічних нормативів для наявних
та нових газових турбін і двигунів номінальною
тепловою потужністю від 1 до 50 МВт.
— Подальше впровадження системи екологічного
менеджменту згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 14001.
— Проведення аудитів екологічних аспектів діяльності
підприємств Групи Нафтогаз.

Класифікація згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99, що втратили чинність відповідно до рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від
15.07.2014 №33. Станом на кінець 2020 року новий нормативний документ, на основі якого здійснюється визначення класу небезпеки відходів, відсутній
Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження промисловою видобування вуглеводнів на Стрiлковому газовому родовищі» від 02.07.2019№7-03/12201949З369/
13
Смарагдова мережа Європи створена відповідно до Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни й природних середовищ існування в Європі (1979 рік)
11

12
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Енергоефективність
Управління у сфері енергоефективності
Забезпечення ефективного споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробничих процесах – це один із ключових пріоритетів стратегії розвитку Групи Нафтогаз. Діяльність
компанії в цій сфері керується Політикою з енергетичного
менеджменту, затвердженою у 2017 році. В Групі Нафтогаз
функціонує система енергоменеджменту, яка є складовою
інтегрованої системи менеджменту та відповідає вимогам
міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного
менеджменту».

Роль з підтримки та вдосконалення системи енергоменеджменту компанії виконує Департамент енергоефективності Групи Нафтогаз. У 2020 році Департамент енергоефективності склав План заходів щодо забезпечення вимог
стандарту ISO 50001:2018. У вересні 2020 року інтегрована
система менеджменту Групи Нафтогаз отримала сертифікат відповідності вимогам ISO 50001:2018 за результатами
зовнішнього наглядового оцінювання.
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Використання ПЕР у 2016-2020 рр., млн т н. е.

Частка економії ПЕР відносно загального споживання
у 2016-2020 рр., %1
7,6%

3,3
3,1

3,1

6,9%
5,8%

2,6

4,4%

Використання енергоресурсів

1

У звітному періоді підприємства Групи Нафтогаз спожили сумарно 1,2 млн т н. е. паливно-енергетичних ресурсів
для забезпечення технологічних потреб видобування,
підготовки та зберігання природного газу та нафти, у тому
числі:
— 0
 ,9 млрд куб. м природного газу;
— 0
 ,9 млрд кВт*год електроенергії;
— 4
 10,4 тис. Гкал теплової енергії;
— 8
 4,4 тис. т нафти (газовий конденсат);
— 2
 01,7 тис. т н. е. інших видів ПЕР (котельно-пічне
паливо).
Зниження споживання енергоресурсів у 2020 році підприємствами Групи Нафтогаз (на 62,3% менше ніж у 2019
році) відбулося через відокремлення оператора газотранспортної системи України в незалежну від Групи Нафтогаз
структуру – ТОВ «Оператор ГТС України».

Структура виробничо-технологічних витрат за видами ПЕР
у 2020 році, %

1,2

17,5%
7,3%

2016

4,2%

2017

2018

2019

6,0%

Природний газ
Електроенергія
Теплова енергія
Нафта (газовий конденсат)
Інші види ПЕР (котельно-пічне паливо)

Всього ПЕР
тис. т н. е.

природний
газ
млн куб. м

електрична
енергія
млн кВт*год

теплова
енергія
тис. Гкал

інші види
ПЕР
тис. т у. п.

79,2

92,6

16,7

23,0

0

517,1

584,0

253,5

182,1

1,7

Укрнафта

541,8

241,8

481,2

193,8

406,3

10,6

0,4

115,3

7,9

— Т ранспортування нафти –
0,0011 т н. е/тис. т*км
— Видобуток нафти (НГВУ «Охтирканафтогаз») – 0,0483 т н. е./т
— Переробка газу (Долинський
ГПЗ, Качанівський ГПЗ) – 63,48
т н. е./млн куб. м

— 1
 0,4 млн куб. м природного
газу;
— 29,0 тис. Гкал теплової
енергії;
— 21,6 млн кВт*год електроенергії;
— 1,1 тис. т у. п. іншого палива.

2,9

1,9

13,4

2,7

0

Укрспецтрансгаз

0,3

0,0

0,1

0,1

0,4

Чорноморнафтогаз

0,2

0,3

0,0

0

0

880,3

2020

409,6

408,7

Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів у 2020 році
становила 147,7 млн грн (з ПДВ).

Обсяг економії паливно-енергетичних ресурсів Груп Нафтогаз у 2019-2020 рр.
140,7

Всього, тис. т н. е.

18,0
148,2

Природний газ, млн куб. м

10,4
100,9
29,0
30,8

Електроенергія, млн кВт*год

Інши види палива, тис. т у. п.

920,9

2019

4

0,3

Укравтогаз

1 152,1

2018

Протягом 2020 року Група Нафтогаз досягнула зменшення обсягів споживання енергії
у обсязі 18,0 тис. т н. е. за результатом впровадження ініціатив з енергозбереження та
підвищення енергоефективності. Такий результат був досягнутий за рахунок зменшення споживання окремих видів паливно-енергетичних ресурсів, а саме:

Теплова енергія, тис. Гкал

Всього

2017

Результати заходів з енергозбереження

Питомі показники енергоємності
різних видів діяльності компанії
у звітному періоді були такими:

64,9%

Укргазвидобування

Укртранснафта

2016

Економія ПЕР (відносно загального споживання) розраховується як відношення обсягу зекономлених ПЕР завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів компанією
у звітному періоду відносно загального споживання ПЕР, яке було б за відсутності таких заходів

В тому числі

Укртрансгаз

2020

1

Структура виробничо-технологічних витрат паливно-енергетичних ресурсів
у 2020 році

Назва підприємства
Групи Нафтогаз

1,5%

21,6
0,8
1,1

2019

2020

180

Група Нафтогаз

У розрізі підприємств компанії,
найбільший внесок в зниження
загального рівня енергоспоживання
виробничими процесами зробили
Укрнафта та Укргазвидобування – 6,6
тис. т н. е. та 8,0 тис. т н. е. відповідно. На третьому та четвертому місці
були Укртрансгаз (2,5 тис. т н. е.) та
Укртранснафта (0,8 тис. т н. е.).
Внаслідок впровадження Програми підвищення енергоефективності
НАК «Нафтогаз України» на 2015-2020
роки, у звітному періоді зменшення
енергоспоживання склало
8,5 тис. т н. е. В той же час, реалізація
галузевих програм з енергозбереження підприємствами забезпечила
ефект у розмірі 9,5 тис. т н. е. паливно-енергетичних ресурсів.

5
Зменшення споживання ПЕР за
підприємствами Групи Нафтогаз
у 2020, %
14,0%

4,5%

Річний звіт 2020

В 2020 році завершилась реалізація Програми підвищення енергоефективності
НАК «Нафтогаз України» на 2015-2020 роки. Згідно з Програмою, Компанія планувала досягнути економії паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 625 тис. т н. е., в тому
числі: 718 млн куб. м природного газу, 89 млн кВт*год електричної енергії та 169 тис
Гкал теплової енергії.
В результаті активної роботи Групи Нафтогаз з впровадження заходів з енергозбереження та ефективного використання ресурсів, за 5 років було досягнуто
економії паливно-енергетичних ресурсів:
Електричної енергії

85

млн кВт*год

Природного газу

763

млн куб. м

Теплової енергії

516

тис. Гкал

Загалом

704

тис. т н. е.

Проекти в сфері енергоефективності
З метою досягнення цілей Програми підвищення енергоефективності НАК
«Нафтогаз України» на 2015-2020 роки, підприємства Групи Нафтогаз реалізовували
заходи та проекти, спрямовані на стимулювання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів у виробничих процесах та в домогосподарствах.

36,8%

Проект «Доступне тепло»

44,7%

Протягом 2020 року Нафтогаз-Енергосервіс продовжував реалізацію
проекту з підвищення енергоефективності в житлово-комунальному
секторі. Зокрема, підприємство
здійснило монтажні
роботи та ремонти систем опален-

Укргазвидобування
Укрнафта
Укртрансгаз
Укртранснафта

6
Зменшення споживання ПЕР за
програмами з енергозбереження
у 2020, %

ня і водозабезпечення в квартирах
за 75 адресами, а саме:
— 56 адрес у м. Кропивницький;
— 2 адреси в м. Александрія;
— 17 адрес у м. Світловодськ.

Підприємство також проводить роботу з обстеження об’єктів для подальшого встановлення систем індивідуального опалення. Станом на кінець 2020 року більше 240
абонентів продемонстрували зацікавленість в реконструкції та встановленні систем
індивідуального опалення в майбутньому. Крім того, Нафтогаз-Енергосервіс активно
співпрацює з міською радою м. Кропивницького з питань реалізації програми оптимізації системи теплопостачання міста.

52,9%
47,1%

За Програмою підвищення енергоефективності
Нафтогазу на 2015-2020
Галузеві програми енергозбереження
дочірніх підприємств Групи

Цілі та плани на 2021 рік
— В
 досконалення функціонування
системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог
міжнародного стандарту ISO
50001:2018;
— Розробити та за необхідності
затвердити Цільову модель ринку
природного газу Групи Нафтогаз,

а також системи метрик для
аналізу поточного стану ринків.
— Затвердження Програми підвищення енергоефективності Групи
Нафтогаз на 2021-2025 роки;
— Розробити та вивести на ринок
нові енергосервісні продукти та
послуги для кінцевих споживачів.

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес
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Звернення фінансового директора
Групи Нафтогаз
Глобальне поширення COVID-19 створило значну нестабільність, невизначеність і
економічні потрясіння протягом 2020 року. Пандемія призвела до широкомасштабних
негативних наслідків для світової економіки і продовжує впливати на попит і ціни на
газ. Минулого літа ціни на газ в Україні були на рекордно низькому рівні. В цей нестабільний і непередбачуваний рік ми продемонстрували стійкість Нафтогазу до пандемії
Covid-19. Хочу подякувати команді Нафтогазу, за те, що наші підприємства працюють і
енергія надходить в Україну.
Нафтогаз відреагував швидко і рішуче, щоб захистити наших людей, операції і
активи. Ми значно скоротили витрати, підвищили ліквідність і зберегли довгострокову вартість активів. Хоча це і вимагало важких рішень, але показало, що ми стійкі.
Ми досягаємо прогресу в процесі трансформації і підвищуємо нашу ефективність.
Дисципліна щодо капітальних витрат відіграє ключову роль в нашій галузі. Доступність
інвестицій є важливим фактором при прийнятті інвестиційних рішень. Пріоритет надано підтримці видобутку на існуючих родовищах. У той же час, за допомогою міжнародних партнерів, які привносять в Україну нові технології та рентабельні рішення, ми
забезпечимо середньострокове зростання і знизимо ризики, пов’язані з відкриттям
нових родовищ на суші і на морі.
Ми реалізуємо нашу стратегію, щоб стати кращим енергетичним партнером і розкрити потенціал українського енергетичного ринку. Ми продовжуємо розвивати наш
газовий бізнес, який є основним джерелом прибутку і грошових потоків, і прагнемо
розвитку роздрібного бізнесу. У 2020 році наша низьковитратна, масштабована модель роздрібної торгівлі була успішно впроваджена. Подальша лібералізація сегменту
прямих продажів домогосподарствам дає Нафтогазу потенціал для зростання. Нарешті,
ми почали налагоджувати наш низьковуглецевий бізнес. Україна має хороші можливості для різних низьковуглецевих рішень; водень є ключовим прикладом того, як наші
газові ресурси, інфраструктура і можливості зберігання забезпечують конкурентну
перевагу.
Наші доходи знизились з 2,6 млрд грн в 2019 році до збитку в розмірі 19,0 млрд грн
в 2020 році, включаючи суттєві резерви сумнівних боргів. Нормалізований прибуток, за
винятком резерву під сумнівні борги та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.
Інтеграція з європейським ринком надає українським споживачам ті ж можливості,
що і споживачам в країнах ЄС за попередні 15 років, що призводить до зниження цін
на природний газ. Після скасування зобов’язань спеціальних обов’язків (ПСО) для газових роздрібних компаній з 1 серпня 2020 року українські споживачі газу можуть вільно
переходити між постачальниками газу і отримувати вигоду від ринкових цін, в той час
як газові посередники оплачують поставку газу. Однак платежі за частину поставок,
реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах ПСО, залишаються простроченими, що
стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі близько 23,2 млрд грн
на рік, що негативно впливає на нашу прибутковість та операційний рух грошових коштів. У грудні уряд компенсував витрати на постачання газу у 2015-2019 роках в рамках
ПСО. Сума компенсації становила 26,4 млрд грн після оподаткування.
Наша здатність генерувати грошові кошти залишається стабільною. Операційний
грошовий потік склав 19,5 млрд грн, що, незважаючи на складні умови, більш ніж удвічі перевищило операційний грошовий потік 2019 року, який складав 6,9 млрд грн. Загальний внесок до державного бюджету становить 141,0 млрд грн. Дивіденди в розмірі 39,6 млрд грн були виплачені в 2020 році, а дивіденди в розмірі 8,5 млрд грн були
виплачені в кінці 2019 року. У березні 2021 року Fitch підтвердило рейтинг Нафтогазу
«B» зі стабільним прогнозом.
Я вважаю, що «Нафтогаз» вийшов з кризи сильнішим і з упевненістю дивлюся
в майбутнє. Ми трансформуємо Нафтогаз, приділяючи особливу увагу побудові
нової культури, орієнтованої на результат, просуванню особистої відповідальності та
ефективності у всій Групі. Що дасть можливість Нафтогазу забезпечити енергетичну
незалежність країни, підвищити цінність для населення України і підготуватися до IPO в
середньостроковій перспективі.

«Я вважаю, що «Нафтогаз» вийшов з кризи сильнішим і з
упевненістю дивлюся в майбутнє. Ми трансформуємо Нафтогаз,
приділяючи особливу увагу побудові нової культури, орієнтованої
на результат, просуванню особистої відповідальності та
ефективності у всій Групі»

Як завжди, дякую за вашу постійну підтримку!
Петрус Стефанус ван Дріл
Фінансовий директор Групи Нафтогаз
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Ключові показники
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
— Нормалізований прибуток за 2020 рік, за винятком резервів сумнівних боргів та
інших надзвичайних витрат, становив 3,2 млрд грн*.
— Компанія увійшла в період поліпшення прибутковості з очікуваним базовим
прибутком у першому кварталі 2021 року.
— Після скасування покладених спеціальних обов’язків (ПСО) з 1 серпня 2020 року,
українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу
та отримувати переваги від ринкового ціноутворення. При цьому посередники,
що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за
частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах ПСО, залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних
боргів у сумі – 23,2 млрд грн на рік, що негативно впливає на нашу прибутковість
та операційний рух грошових коштів.
— У грудні уряд компенсував витрати на постачання газу у 2015-2019 роках в рамках ПСО. Сума компенсації становила 26,4 млрд грн після оподаткування.
— Зменшення корисності активів склало 8,0 млрд грн (2019: 9,4 млрд грн), що
відображає переглянуті припущення щодо ціни.
— Рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік склав 19,5 млрд грн,
що, незважаючи на складні умови, більш ніж удвічі перевищує операційний грошовий потік 2019 року, який складав 6,9 млрд грн. Операційний грошовий потік
за 4 квартал 2020 року склав 3,4 млрд грн, порівняно з операційним грошовим
потоком (10,0) млрд грн у 4 кварталі 2019 року.
— У 2020 році валовий видобуток природного газу становив 15,4 млрд куб. м,
реалізовано 18,2 млрд куб. м газу.
— Капітальні витрати склали 15,0 млрд грн, що нижче цільового показника у
20 млрд грн і на 46% нижче, ніж у 2019 році.
— Вільний грошовий потік був стабільним на рівні (3,4) млрд грн, та включає
придбання державних казначейських облігацій. У березні 2021 року сума
11,5 млрд грн була погашена та повернена Групі.
— Чистий борг зменшився з 42,6 млрд грн на кінець 2019 року до 29,2 млрд грн на
кінець 2020 року.
— Загальний внесок до Державного бюджету складає 141,0 млрд грн. У 2020 році
було сплачено дивідендів у розмірі 39,6 млрд грн, а наприкінці 2019 року –
8,5 млрд грн.

Група Нафтогаз звітує про
консолідований чистий збиток
у розмірі 19,0 млрд грн за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року,
порівняно з прибутком 2,6 млрд грн
за 2019 рік, що відображає зниження
попиту та цін на газ, а також
нарахування резервів сумнівних
боргів

Прибуток за 2020 рік

3,2

млрд грн*

Нормалізований прибуток за 2020
рік, за винятком резервів сумнівних
боргів та інших надзвичайних витрат
* без ПСО компенсації, резерву сумнівних боргів,
відповідних податків і ефекту транзакції з Укрнафтою

Загальний внесок до Державного
бюджету

141,0

млрд грн

У 2020 році було сплачено
дивідендів у розмірі 39,6 млрд грн, а
наприкінці 2019 року – 8,5 млрд грн

1

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТІВ
Результати розвідки та видобування відображали низькі ціни на газ, що було
частково компенсовано нижчим рівнем рентних платежів порівняно з 2019 роком.
На результат сегментів транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів головним чином вплинуло зниження цін реалізації на нафтопродукти, яке не
було повністю компенсоване економією витрат протягом звітного періоду.
Результат сегменту комерція (з урахуванням компенсації ПСО) знизився за
рахунок зменшення реалізованих обсягів газу та падіння цін (дещо компенсованих
меншими об’ємами закупівель), а також збільшення резерву сумнівної дебіторської
заборгованості за поставки посередникам, здійснені на умовах ПСО.
Покращення результату від зберігання природного газу відбулося за рахунок
збільшення попиту на послуги з перекачки та зберігання природного газу.

Компенсація (після оподаткування)

26,4

млрд грн

уряд компенсував витрати на
постачання газу у 2015-2019 роках
в рамках ПСО

2
Формування скоригованого показника EBITDA, млрд грн
2,1

28,0

1,7

9,6

23,4
-5,6
3,3
-15,7

Розвідка та
видобування

Транспортування,
переробка нафти
та продаж
нафтопродуктів

Комерція

Зберігання
природного
газу

Укрнафта

Послуги з
організації
транзиту
природного газу

Інше

Результат
сегментів –
Скорегований
показник
EBITDA

3
Ключові показники 2020 року, млрд грн

Чистий прибуток за рік

Результат сегментів –
Скоригований показник EBITDA

-21,6

Результати за сегментами, млрд грн
2,6

Розвідка та видобування

-19,0
31,2

-7,8

23,4
6,9

Чисті грошові кошти, отримані від
операційної діяльності

+12,5

Вільний грошовий потік

+12,9

Капітальні інвестиції

-12,4

Чистий борг

-13,4

Коефіціент фінансового важелю, %

-1,3%

19,4
-16,3

Транспортування, переробка
нафти та продаж нафтопродуктів

+0.5

Комерція

-6.1

Зберігання природного газу

+1.8

-3,4
Укрнафта

27,4

43.7

-15.7

28.0
1.6
2.1
-9.6
-15.7
1.5

3.3

-1.3

+10.9

9.6

15,0
42,6
29,2
9,8
8,5

2019
2020

Послуги з організації транзиту
природного газу

+1.7

Інше

-0.8

0.0
1.7
-4.8
-5.6

2019
2020
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На результат «Укрнафти» позитивно вплинули більші обсяги реалізованої сирої
нафти та менші штрафи за непогашені податкові зобов’язання, оскільки вони були
погашені протягом 2020 року.
Інші сегменти включають результати спільної діяльності в рамках концесійної
угоди на розвідку і розробку з Арабською Республікою Єгипет, діяльність з виконання капітальних інвестицій Групи, напряму нова енергія та інші види діяльності.
На результат негативно вплинули збитки від знецінення, визнані щодо дебіторської
заборгованості за угодою про розподіл продукції з Арабською Республікою Єгипет.

Податки

23,2

млрд грн

сплачено Групою податку на
прибуток

4

Рух коштів

19,5
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ВНЕСКИ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
У 2020 році Група перерахувала до Державного бюджету податків та дивідендів
у сумі 141,0 млрд грн. У тому числі, 25,2 млрд грн податку на прибуток підприємств.
Група виплатила дивіденди в розмірі 39,6 млрд грн (за винятком 8,5 млрд грн
проміжних дивідендів, виплачених у 2019 році), або 95% чистого прибутку 2019
року.
Група залишається одним з найбільших платників податків до державного
бюджету України.

млрд грн

15,4
18,2

Рух грошових коштів від операційної
діяльності за 2020 рік незважаючи
на складні умови, більш ніж удвічі
перевищує операційний грошовий
потік 2019 рок

2019

40,9

23,5

22,3

Податки, перераховані
до державного
бюджету України

Податок на
прибуток

8,5

Виплата
дивідендів

1,4

1,4

Борги

0

Проміжні
дивіденди

Регіональні
газорозподільчі
підприємства

2019

Підприємства, що
виробляють тепло

Інші
споживачі (ПСО)

%

нижчі, ніж у 2019 році

14,6

23,2
12,3

46

на

20,4

39,6

млрд куб. м

Капітальні витрати за 2020 р.

2020

29,4

28,1

млрд куб. м

Реалізовано газу у 2020 р.

Дебіторська заборгованість за природний газ, млрд грн

100,6 101,3
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Валовий видобуток газу у 2020 р.

6
Сплата податків та обов'язкових платежів групою, млрд грн

Фінансовий огляд
та звітність

Корпоративна соціальна
відповідальність

29,2

Інші
споживачі (не ПСО)

млрд грн

Чистий борг зменшився з 42,6 млрд
грн на кінець 2019 року до 29,2 грн
на кінець 2020 року

2020

7

5

Дебіторська заборгованість за природний газ, млрд грн

Сплата податків та обов'язкових платежів групою, млрд грн

Регіональні газорозподільчі підприємства

22,3
23,2

+2,9

2019

2020
-0,3

Рента за видобуток газу

Рента за видобуток нафти

Iнша рента

-0,1

Розрахунки з ПДВ

-10,4

Акцизний податок

-0,1

Інші податки

+0,4

2019

5,4

2020
-15,6

-23,5

22,2

+11,4

-0,2

2020
0,3

25,3

-3,1

Рента за видобуток газового конденсату

Підприємства, що виробляють тепло

2019

5,8

16,8

14,4

28,1

23,5

млрд грн

10,2
15,9

29,4

млрд грн

млрд грн
15,6
11,0

0,3
0,2

Інші споживачі (ПСО)

28,6

2020

2019
-13,8

-1,4

8,3

Інші споживачі (не ПСО)

2019

39,0

40,9

млрд грн

4,7

6,6

7,7

1,8
1,6

6,3

7,4

7,8

-26,6

-1,4

0,1

2020
0,1

-28,0

0,9

2,4
2,3

6,5

1,4

4,1
6,4

14,6

1,4

млрд грн

млрд грн

1,4

1,4

20,4

млрд грн

млрд грн
13,2

0,3

13,4

Дивіденди

+18,8

0,3

20,8
39,6
Не прострочена

<90 днів

>90 днів <365 днів

>365 днів

Резерв

Джерело: Група Нафтогаз

Податок на прибуток
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Акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
Консолідована фінансова звітність
станом на та за рік, який закінчився
31 грудня 2020 року

Зміст
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
ЗАПАСИ
ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
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ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
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Звіт незалежного аудитора
Акціонеру Акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»:
Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності
ДУМКА
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності
Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств (надалі разом – «Група»), що складається з консолідованого звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2020 року та консолідованого
звіту про прибутки або збитки, консолідованого звіту про
сукупні доходи, консолідованого звіту про зміни у власному
капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів за
рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня
2020 року, та її консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (надалі – «МСФЗ») та відповідно до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
щодо складання консолідованої фінансової звітності («Закон
про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими

стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно
з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ»)
та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази
є достатніми і прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Операційне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив
політичної та економічної ситуації, які тривають в Україні,
неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і це
може суттєво вплинути на економіку України та операційну
діяльність Групи. Нашу думку не було модифіковано щодо
цього питання.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого
аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний
період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту
консолідованої фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо цієї консолідованої
фінансової звітності. Ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
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ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ
ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ми отримали розуміння та здійснили оцінку політики,
процесів, методів та припущень Групи, використаних для
оцінки справедливої вартості основних засобів.
Із залученням наших фахівців з оцінки ми виконали такі
процедури:
— оцінку того, чи відповідає застосована методологія та
використана модель вимогам міжнародних стандартів
оцінки та МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»;
— критичний розгляд суджень керівництва та аналіз обґрунтованості припущень, використаних під час визначення
справедливої вартості, виходячи із нашого досвіду роботи
з Групою, наших знань про її господарську діяльність та
галузь, у якій Група провадить свою діяльність;
— оцінку точності вхідних даних, використаних у моделі
оцінки, шляхом перевірки їх, на вибірковій основі, до
первинних документів;

Група застосовує модель переоцінки для обліку своїх основних засобів. Як зазначено у Примітці 5 «Основні засоби»
до консолідованої фінансової звітності, остання оцінка справедливої вартості основних засобів була проведена станом
на 1 грудня 2020 року та станом на 31 грудня 2020 року на
підставі звіту з оцінки, наданого незалежним професійним
оцінювачем. За результатами переоцінки Група визнала
загальну уцінку в сумі 17 863 мільйонів гривень (у тому числі
1 974 мільйонів гривень збитків від знецінення в складі звіту
про прибутки або збитки та 15 889 мільйонів гривень збитків
у складі іншого сукупного доходу).
Визначення справедливої вартості основних засобів є
ключовим питанням аудиту, оскільки вимагає застосування
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суб’єктивних вхідних даних та припущень, які не піддаються
спостереженню. Окрім того, модель справедливої вартості є
надзвичайно чутливою до певних припущень, які використовуються для визначення економічного знецінення, таких як
щорічний обсяг транзиту нафти, обсяги видобутку вуглеводнів, ціна реалізації природного газу, майбутні курси обміну
гривні щодо євро та долара, та ставка дисконтування.
Детальна інформація зазначена в Примітці 5 «Основні
засоби», а також в Примітці 23 «Справедлива вартість» та в
Примітці 26 «Істотні облікові оцінки та судження».

— перевірку математичної точності моделі та коректності
сум, відображених та поданих у консолідованій фінансовій звітності;
— оцінку повноти та точності інформації, яка розкривається
у консолідованій фінансовій звітності.

ОЧІКУВАНІ КРЕДИТНІ ЗБИТКИ ЗА ТОРГОВОЮ
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Ми отримали розуміння стосовно політики, процесів та
контрольних процедур Групи щодо оцінки очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською заборгованістю.
Ми оцінили методологію Групи щодо розрахунку очікуваних кредитних збитків на портфельній основі згідно з
вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Ми провели тестування історичних даних кредитних збитків Групи на основі вибірки торгової дебіторської заборгованості та виконали альтернативний перерахунок очікуваних
кредитних збитків, які оцінюються на портфельній основі.
Ми також провели оцінку доречності суджень керівництва стосовно оцінки ризику настання дефолту, історичного
періоду статистичних даних для розрахунку рівня збитку
у випадку настання дефолту щодо очікуваних кредитних
збитків, які оцінюються на портфельній основі, включно з
критичною оцінкою інформації, використаної Групою, для
оцінки можливості клієнтів сплачувати їхні борги.
Ми перевірили повноту та точність відповідних приміток
до консолідованої фінансової звітності.

Оцінка резерву очікуваних кредитних збитків за торговою
дебіторською заборгованістю вимагає застосування складної
методології та передбачає застосування суджень та різних
суб’єктивних припущень керівництва.
Враховуючи суттєвість суми торгової дебіторської
заборгованості, складність розрахунків та високий рівень
суб’єктивності суджень та припущень, ми вважаємо оцінку
очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською
заборгованістю ключовим питанням аудиту.
Детальна інформація зазначена в Примітці 9 «Торгова дебіторська заборгованість» та Примітці 25 «Основні принципи
облікової політики» консолідованої фінансової звітності.

ОБЛІК ЗБИТКУ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИБУТТЯ ДОЧІРНЬОГО
ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НА МОМЕНТ ПЕРВІСНОГО
ВИЗНАННЯ ТА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Як зазначено в Примітці 2 «Операційне середовище» та
Примітці 20 «Припинена діяльність та дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу» 1 січня 2020 року
дочірнє підприємство, із часткою володіння Групою у розмірі
100%, було продано за договором купівлі-продажу на умовах
отримання фіксованого платежу та регулярних змінних платежів протягом 15 років.
Керівництво дійшло висновку, що результати від
продажу дочірнього підприємства у сумі 8 336 мільйонів гривень мають бути визнані безпосередньо в складі
власного капіталу у консолідованій фінансовій звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року. Справедлива
вартість змінної дебіторської заборгованості за договором
купівлі-продажу була визначена станом на 1 січня 2020 року
керівництвом Групи та на 31 грудня 2020 року на підставі
звіту з оцінки, наданого незалежним професійним оціню-

Ми отримали розуміння та здійснили оцінку політики,
процесів та методів щодо вибуття дочірнього підприємства,
первісного визнання та оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу на
предмет доречності, а також припущень, використаних для
оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості за
договором купівлі-продажу.
Із залученням наших фахівців з оцінки ми виконали такі
процедури:
— оцінку того, чи застосована методологія та використана
модель є коректними, обґрунтованими та відповідають
нашому розумінню;
— критичний розгляд суджень керівництва та аналіз обґрунтованості ключових припущень, використаних під час
визначення справедливої вартості, виходячи із нашого
досвіду роботи з Групою, наших знань про її господарську діяльність та галузь, у якій Група провадить свою
діяльність;
— перевірку математичної точності моделі та коректності
сум, відображених та поданих у консолідованій фінансовій звітності;
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вачем, у сумі 81 306 мільйонів гривень та 81 058 мільйонів
гривень, відповідно.
Облік збитку у результаті вибуття дочірнього підприємства та оцінка справедливої вартості дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу є ключовим питанням
аудиту, оскільки операція є складною та нестандартною,
вимагає застосування суттєвих суджень керівництва щодо
порядку обліку та високого рівня суб’єктивності припущень
використаних у моделі справедливої вартості. Окрім того,
модель справедливої вартості є дуже чутливою до таких
припущень, як щорічний обсяг транзиту природного газу та
умов транзиту, обсяг послуг з балансування, тарифи на базі
регуляторної бази активів та ставка дисконтування.
Детальна інформація зазначена в Примітці 2 «Операційне середовище», Примітці 20 «Припинена діяльність та
дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу»,
Примітці 23 «Справедлива вартість», Примітці 26 «Істотні
облікові оцінки та судження».

— о
 цінку повноти та точності інформації, яка розкривається
у консолідованій фінансовій звітності.

Інша інформація

звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський
облік та фінансову звітність та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною
для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має
інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі звіту про управління, складеного відповідно до статті 11 Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та статті 40 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок», який також включає
звіт про корпоративне управління, але не є консолідованою
фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї,
який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і річного
звіту, який ми очікуємо отримати після цієї дати.
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не
поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку
з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової
звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути,
чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація
має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на
основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації,
отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів,
які б необхідно було включити до звіту.
Коли ми ознайомимося з річним звітом, якщо ми дійдемо
висновку, що він містить суттєве викривлення, нам потрібно
буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого
наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за
складання і достовірне подання консолідованої фінансової

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої
фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості,
що консолідована фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки,
та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
консолідованої фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

— Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю.
— Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що
стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.
— Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.
— Доходимо висновку щодо прийнятності використання
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та на основі отриманих аудиторських доказів робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або
умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній
основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати
свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на безперервній основі.
— Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного подання.
— Отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому
обсязі щодо фінансової інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності.
Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та
виконання аудиту Групи. Ми несемо відповідальність за
висловлення нами аудиторської думки.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію
про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми
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визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту
консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто
ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття
такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому
звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
17 вересня 2019 року на засіданні Наглядової Ради нас
призначили аудиторами Групи. З урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували аудиторське
завдання з 12 вересня 2014 року по дату цього звіту.
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора
узгоджено з додатковим звітом для аудиторського комітету.
Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що
ключовий партнер з аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Групи при проведенні аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ
КОМПАНІ».
Місцезнаходження та фактичне місце розташування
аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська,
48, 50а.
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт
енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене до розділів
«Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за №1973».

Сертифікований аудитор 		

Михайло Мельник

Сертифікат аудитора № 007501
Аудиторської палати України, виданий 21 грудня 2017 року
згідно з рішенням Аудиторської палати України № 353/2
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 102406
ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а

25 березня 2021 року
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У мільйонах українських гривень

Примітки

5
6
19
20
7
2

Всього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передплати видані та інші оборотні активи
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Передплата з податку на прибуток підприємств
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні
Активи припиненої діяльності, що класифіковані
як утримувані для продажу та розподілу

8
9
10
20

20

Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ

11

ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

12
13
19

Всього довгострокових зобов’язань

Фінансовий огляд
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2020

2019

159 234
32 205
1 578

149 781
2 052

193 017

151 833

(48 222)
(64 558)
(16 548)
(588)
(7 950)
(21 340)
(6 738)
(42 595)

(53 870)
(41 589)
(14 208)
(804)
(9 424)
(16 015)
(6 377)
(6 471)

(208 539)

(148 758)

1 545

1 937

(65)

(121)

(14 042)

4 891

(4 960)

(2 310)

(19 002)

2 581

-

60 713

(19 002)

63 294

(20 851)
-

4 330
60 713

1 849
-

(1 749)
-

Чистий (збиток)/прибуток

(19 002)

63 294

Інший сукупний (збиток)/дохід

(15 889)

(57 929)

-

133

592

(1 020)

371

(1 710)

31 грудня
2019 року

211 134
772
7 685
63 432
6 039
9 375

240 506
835
10 439
8 505
-

298 437

260 285

40 691
28 129
22 641
17 626
702
37 106
659

57 705
59 056
9 887
263
77 593
436

-

115 355

Чистий (збиток)/прибуток за період від діяльності, що продовжується

147 554

320 295

Припинена діяльність:
Прибуток за період від припиненої діяльності

445 991

580 580

Чистий (збиток)/прибуток

194 307
140 171
4 069
(27 801)

194 307
316 264
3 340
(123 234)

310 746

390 677

3 535

1 897

314 281

392 574

56 547
9 853
12 910
3 354

47 148
10 588
18 858
2 691

82 664

79 285

9 795
13 576
3 585
20 277
1 813
-

13 514
42 841
5 061
19 494
10 471
17 340

49 046

108 721

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

131 710

188 006

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

445 991

580 580

12
13
14
20

Всього короткострокових зобов’язань

Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено до випуску 23 березня 2021 року.
Андрій Коболєв,
Голова правління
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У мільйонах українських гривень
Дохід від реалізації
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків
Відсотки та інші доходи

Примітки
3
2

Всього дохід від реалізації та інші доходи
Виробничі витрати
Закупівлі
Знос, виснаження та амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Збитки від знецінення
Витрати на збут, загальні та адміністративні витрати
Фінансові витрати
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів

15
16
5
17
18
7, 9, 10

Всього витрат
Дохід від курсових різниць
Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування

6

(Збиток)/прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

19

20

Власнику Компанії від:
Діяльності, що продовжується
Припиненої діяльності
Неконтролюючим акціонерам від:

Неконтрольована частка у капіталі

Короткострокові зобов’язання
Позики
Забезпечення
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Заборгованість з податку на прибуток
Зобов’язання припиненої діяльності, що класифіковані як
утримувані для продажу та розподілу

Корпоративне
врядування

Чистий (збиток)/прибуток, який належить:

Власний капітал, який належить
власникам материнської компанії

Довгострокові зобов’язання
Позики
Забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

Трансформація:
Як ми працюємо

31 грудня
2020 року

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал
Резерв переоцінки
Накопичені курсові різниці
Накопичений дефіцит

Стратегія: Як працює
наш бізнес
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АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства
Відстрочені податкові активи
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Інші необоротні активи
Передплата з податку на прибуток підприємств

Ринок
та реформи

Петрус ван Дріл,
Директор фінансовий

Діяльності, що продовжується
Припиненої діяльності

Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за
вирахуванням податку на прибуток:
Збиток у результаті переоцінки основних засобів, за вирахуванням вигоди з податку на
прибуток у сумі 3 572 мільйони гривень (2019: вирахування з податку на прибуток у сумі 12
722 мільйони гривень)
Частка інших сукупних доходів асоційованих підприємств, за вирахуванням податку на
прибуток у сумі нуль гривень (2018: нуль гривень)
Переоцінка зобов’язань за виплатами працівникам, за вирахуванням податку на прибуток у
сумі 125 мільйонів гривень (2019: 113 мільйонів гривень)
Переоцінка резерву на виведення активів з експлуатації, за вирахуванням податку на прибуток у сумі 82 мільйони гривень (2019: 375 мільйонів гривень)

729

(687)

(14 197)

(61 213)

Статті, які можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за
вирахуванням податку на прибуток:
Накопичена курсова різниця

(33 199)

2 081

(34 279)
-

(58 685)
60 713

1 080
-

53
-

(33 199)

2 081

Інші сукупні збитки
Всього сукупних (збитків)/доходів
Всього сукупних (збитків)/доходів, які належать:
Власнику Компанії від:
Діяльності, що продовжується
Припиненої діяльності
Неконтролюючим акціонерам від:
Діяльності, що продовжується
Припиненої діяльності
Всього сукупних (збитків)/доходів
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наш бізнес
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Як ми працюємо
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Власний капітал, який належить власникам материнської Компанії
Акціонерний
капітал

Резерв
переоцінки

Накопичені
курсові
різниці

Накопичений
дефіцит

Всього

Неконтрольована
частка у капіталі

Всього
власного
капіталу

194 307

379 022

4 027

(165 342)

412 014

1 844

413 858

Прибуток/(збиток) за рік
Інші сукупні (збитки)/доходи за рік

-

(61 540)

(687)

65 043
(788)

65 043
(63 015)

(1 749)
1 802

63 294
(61 213)

Всього сукупних (збитків)/доходів за рік

-

(61 540)

(687)

64 255

2 028

53

2 081

Реалізований резерв переоцінки
Забезпечення на виплату дивідендів в державний бюджет (Примітка 11)
Частка прибутку до сплати у державний бюджет (Примітка 11)

-

(1 218)
-

-

1 218
(15 197)
(8 168)

(15 197)
(8 168)

-

(15 197)
(8 168)

194 307

316 264

3 340

(123 234)

390 677

1 897

392 574

(Збиток)/прибуток за рік
Інші сукупні (збитки)/доходи за рік

-

(14 686)

729

(20 851)
529

(20 851)
(13 428)

1 849
(769)

(19 002)
(14 197)

Всього сукупних (збитків)/доходів за рік

-

(14 686)

729

(20 322)

(34 279)

1 080

(33 199)

Реалізований резерв переоцінки (Примітка 20)
Зміна інвестицій в спільні операції
Доля неконтрольованої частки в операціях між компаніями Групи
Забезпечення на виплату дивідендів в державний бюджет та іншим учасникам (Примітка 11)
Частка прибутку до сплати у державний бюджет (Примітка 11)
Збиток від вибуття дочірньої компанії (Примітка 20)

-

(161 407)
-

-

161 407
6
(2 473)
(1 921)
(32 928)
(8 336)

6
(2 473)
(1 921)
(32 928)
(8 336)

6
2 473
(1 921)
-

12
(3 842)
(32 928)
(8 336)

194 307

140 171

4 069

(27 801)

310 746

3 535

314 281

У мільйонах українських гривень
Залишок станом на 31 грудня 2018 року

Залишок станом на 31 грудня 2019 року

Залишок станом на 31 грудня 2020 року

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 							
У мільйонах українських гривень
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Збиток)/прибуток до оподаткування від діяльності,
що продовжується
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності
Коригування на:
Знос основних засобів і амортизацію нематеріальних активів
Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
Збиток від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
Уцінку запасів
Чистий рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості,
передплат виданих та інших активів
Зміна справедливої вартості фінансових активів
Зміну забезпечень
Списання кредиторської заборгованості та інших поточних зобов’язань
Частку у результатах асоційованих та спільних підприємств
після оподаткування
Прибуток від курсових різниць
Фінансові витрати, нетто

Примітки

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності

2019

Примітки

2020

2019

(23 245)

(22 296)

19 450

108 592

(15 044)
9
(223)
(12 269)
3 851
846

(27 683)
137
1 466
903
148
19
1 443

(22 830)

(23 567)

6 136
(10 826)
(6 190)
(39 625)

43 865
(34 844)
(5 419)
(20 754)

Чисті грошові кошти використані в фінансової діяльності

(50 505)

(17 152)

Чисте (зменшення)/збільшення грошових коштів та їх еквівалентів

(53 885)

67 873

77 593

12 759

13 398

(3 039)

37 106

77 593

У мільйонах українських гривень
Податок на прибуток сплачений

20

(14 042)
-

4 891
77 360

5
8

16 548
505
7 950
96

34 439
847
10 230
2 457

13

42 697
321
3 232

21 683
3 331

(41)
65
(1 545)
5 160

(192)
121
(1 414)
4 758

60 946

158 511

88
17 415
(7 105)
3 003
(2)
(32 982)
(1 473)

758
(1 341)
(16 305)
(4 488)
(265)
(3 667)
(155)

2 805

(2 160)

42 695

130 888

6

Рух грошових коштів від операційної діяльності до
змін в оборотному капіталі та інших змін
Зменшення інших необоротних активів
Зменшення/(збільшення) запасів
Збільшення торгової дебіторської заборгованості
Зменшення/(збільшення) передплат виданих та інших оборотних активів
Зменшення інших довгострокових зобов’язань
Виплата або використання забезпечень
Зменшення торгової кредиторської заборгованості
Збільшення/(зменшення) авансів отриманих та інших короткострокових
зобов’язань

2020

(ПРОДОВЖЕННЯ)

13

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання основних засобів та нематеріальних активів
Надходження від продажу основних засобів
Зняття банківських депозитів
(Розміщення)/зняття грошових коштів обмеженого використання
(Придбання)/надходження від продажу облігацій
внутрішньої державної позики
Надходження від продажу дочірньої компанії
Дивіденди отримані
Відсотки отримані

10
20

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від позик
Погашення позик
Відсотки сплачені
Обов’язковий внесок до бюджету частки прибутку і виплата дивідендів

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА ПОЧАТОК РОКУ
Вплив зміни валютних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ РОКУ

12
12
12
11, 13
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Акціонерне товариство «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» (надалі – «Нафтогаз України»,
«Материнська компанія» або «Компанія») було засноване у
1998 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.1998 № 747. Постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 року було змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.
Нафтогаз України знаходиться у власності держави Україна. Кабінет Міністрів України здійснює функції управління
корпоративними правами держави та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів та призначає незалежну Наглядову раду, яка контролює і регулює діяльність Правління.
Нафтогаз України разом з дочірніми підприємствами
(надалі разом – «Група») є вертикально інтегрованою нафтогазовою компанією, яка дозволяє оптимально використовувати портфель наших активів. Група здійснює операції видо-

бутку природного газу та нафти, розвідки нових напрямків
газопостачання, транспортування та зберігання нафти і газу, а
також продажу природного газу та скрапленого природного
газу своїм споживачам. Компанія володіє частками у різних
підприємствах, які формують національну систему із виробництва, переробки, постачання, транспортування і зберігання природного газу, газового конденсату та нафти.
Компанія зареєстрована за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, Україна.
Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено
до випуску Правлінням 23 березня 2021 року.
1 січня 2020 року завершився продаж ТОВ «Оператор
газотранспортної системи України» (Примітка 20).
Група провадить свою господарську діяльність та володіє
виробничими потужностями, в основному, в Україні. Основні
дочірні підприємства та спільна діяльність представлені
таким чином:

Назва/вид діяльності

Виробництво газу, нафти та продуктів їх переробки
АТ «Укргазвидобування»
ПАТ «Укрнафта»
Петросанан, спільна діяльність з Арабською Республікою Єгипет
та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією
ДП «Закордоннафтогаз»

Частка володіння,
утримувана станом
на 31 грудня
2020
2019

Дочірнє підприємство/
Країна
Спільна діяльність
реєстрації

100,00
50,00 + 1 акція
50,00

100,00
50,00 + 1 акція
50,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Спільна діяльність

Україна
Україна
Єгипет

100,00

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

Транспортування та зберігання нафти і газу
АТ «Укртрансгаз»
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
АТ «Укртранснафта»
АТ «Укрспецтрансгаз»

100,00
0,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Україна
Україна
Україна
Україна

Оптова та роздрібна торгівля нафти, газу та продуктів їх переробки
ДК «Газ України»
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
Naftogaz Trading Europe AG
ВАТ «Кіровоградгаз»
ДП «Укравтогаз»

100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00

Дочірнє підприємство
Україна
Дочірнє підприємство
Україна
Дочірнє підприємство
Україна
Дочірнє підприємство Швейцарія
Дочірнє підприємство
Україна
Дочірнє підприємство
Україна

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років політичної та економічної
напруги. У 2020 році українська економіка скоротилася на приблизно 4,4% реального ВВП у результаті спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідних державних обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню
COVID-19 (2019: зростання реального ВВП у розмірі близько
3,2%), але втримала помірний рівень інфляції у розмірі 5,0%
(2019: 4,1%) разом з незначною девальвацією національної
валюти (приблизно на 4,4% щодо долару США та 6,4% щодо
євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік).
Для подальшого сприяння провадженню господарської
діяльності в Україні Національний банк України («НБУ») у
2019 році ліквідував вимогу щодо обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів і поступово знизив свою облікову ставку
вперше за останні два роки, з 18,0%, встановлену у квітні
2019 року, до 11,0% – у січні 2020 року, надалі знизивши її до
6,5% з березня 2021 року.
Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у

2020 році продовжував залишатися високим у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню
у 2021 році, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього
та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн,
які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами
фінансування. Подальше економічне зростання залежить,
великою мірою, від успіху українського уряду в реалізації
запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом («МВФ»).
В червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну (stand-by)
програму у розмірі, еквівалентному 5 мільярдам доларів
США, спрямовану на забезпечення платіжного балансу та
підтримку бюджету, щоб допомогти владі вирішити наслідки
викликів, спричинених пандемією COVID-19. Затвердження угоди дозволило негайно виплатити суму, еквівалентну
2,1 мільярда доларів США.
Поточний довгостроковий рейтинг дефолту емітента
в іноземній та національній валюті, присвоєний Україні
рейтинговим агентством Fitch, був зафіксований на рівні
показника «B», а прогноз переглянутий із «позитивного» на
«стабільний» у квітні 2020 року.

Вплив COVID-19
Наприкінці 2019 року, з Китаю вперше з’явилися новини
про COVID-19 (Коронавірус). На початку 2020 року вірус
поширився по всьому світу та його негативний вплив набрав
обертів. Світове поширення COVID-19 створило значну
мінливість, невизначеність та економічне падіння протягом 2020 року. Вірус охопив понад 200 країн та продовжує
швидко впливати на економічну ситуацію та галузь охорони здоров’я. Пандемія призвела до широкомасштабного
негативного впливу на світову економіку і існує значна
невизначеність щодо того, наскільки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалість
урядових та інших заходів, направлених на уповільнення
поширення вірусу, таких як карантин, домашній режим,
призупинення бізнесу та призупинення роботи уряду. Уряд
та місцева влада також розробили політику щодо покрокового виходу з карантину. Однак деякі юрисдикції під час
виходу з карантину були змушені повернутись до обмежень
через збільшення кількості нових захворювань на COVID-19.
Група вжила ряд запобіжних заходів, спрямованих на те, щоб
мінімізувати ризики для своїх працівників, бізнесу та громад,
що працюють, включаючи організацію віддалених робочих
місць та надання персональних засобів захисту своїм працівникам, а також постачання медичного обладнання та засобів
індивідуального захисту, на суму більше, ніж 500 мільйонів
гривень, за рахунок коштів Групи лікарням по всій Україні.
Однак, керівництво не може гарантувати, що будь-які дії,
вжиті Групою, будуть ефективними для запобігання майбутніх перебоїв у роботі Групи.
Керівництво вважає, що ситуація може призвести до
нездатності або несприятливих умов залучення фінансування на світових ринках. Група оцінила вплив COVID-19 на
знецінення активів, діяльність, що приносить доходи від
реалізації, здатність Групи генерувати достатній грошовий
потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість
продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. На
дату випуску цієї консолідованої фінансової звітності, вплив
COVID-19 на діяльність Групи не був суттєвим. Керівництво
продовжує регулярно відслідковувати вплив COVID-19, а
саме його потенційний вплив на фінансовий стан, результати
діяльності, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність контрагентів.
Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх
подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого географічного
поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших
заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу,
розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху,
дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники
та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та
ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Керівництво продовжує докладати зусиль для
виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії
COVID-19 на результати Групи; однак, існують фактори, що
знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи
тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних
спалахів, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій.
Державне регулювання ринку природного газу в Україні
Ринок природного газу в Україні діє за принципами вільної та добросовісної конкуренції. Держава не втручається

у функціонування ринку, крім випадків, коли це необхідно
для усунення вад ринку або забезпечення інших загальносуспільних інтересів, за умови що таке втручання здійснюється
у мінімально достатній спосіб. Постачання природного газу
здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім окремих випадків, коли
Кабінет Міністрів України (далі – «КМУ») покладає спеціальні
обов’язки (далі – «спеціальні обов’язки» або «ПСО») на
Компанію, щодо окремих груп споживачів, передусім щодо
населення. Поточні діючі правила ПСО описані у Постанові
КМУ від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», що
діятиме з 1 листопада 2018 року до 1 травня 2021 року (далі
– «Постанова №867»).
В квітні-травні 2019 року Кабінет Міністрів України постановами № 293 та № 380, змінив механізм визначення ціни
на природний газ в рамках ПСО на меншу з чотирьох:
— середня арифметична ціна продажу природного газу для
промислових споживачів за умови попередньої оплати
до періоду поставки газу, що діяла у місяці, який передує
продажу;
— середня митна вартість імпортного природного газу, за
підсумками місяця, що передує місяцю продажу, яка
публікується Міністерством економічного розвитку і
торгівлі;
— середньозважена ціна місячного ресурсу природного
газу для газового місяця продажу за результатами електронних біржових торгів, що мали місце у місяці, який
передує місяцю продажу; або
— ціна продажу природного газу, передбачена у Постанові
№ 867.
24 січня 2020 року Кабінет Міністрів України постановою
№ 17 змінив механізм розрахунку ціни реалізації природного газу в рамках ПСО з 1 січня 2020 року. Згідно нової
формули оптова ціна природного газу на поточний місяць
буде включати середньоарифметичне значення фактичних
цін природного газу на наступну добу поставки газу на
нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа
місяця постачання газу, різницю (спред) між ціною на хабі
TTF та кордоні України, тариф на послуги транспортування
природного газу на міждержавних з’єднаннях та торгівельну надбавку. Ціни на природний газ для споживачів, що не
підпадають під дію ПСО, диференційовані в залежності від
місячних обсягів споживання газу та умов його оплати споживачем, та визначаються Групою самостійно.
З 24 квітня 2020 року дію спеціальних обов’язків продовжено до 1 липня 2020 року для потреб населення та
релігійних організацій та до 1 травня 2021 року для теплогенеруючих підприємств. Далі у червні 2020 року, Постановою
№ 542, Кабінет Міністрів України продовжив дію спеціальних
обов’язків для потреб населення до 31 липня 2020 року.
Спеціальні обов’язки Компанії відносно продажу газу для
потреб населення та релігійних організацій було припинено
з 1 серпня 2020 року.
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків
Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про
ринок природного газу», суб’єкт ринку природного газу,
на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на
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отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат,
здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних
обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.
До 2020 року порядок отримання компенсації не було
узгоджено, і Компанія вживала заходів для здійснення свого
права на таку компенсацію, у тому числі у судах.
Так, у травні 2017 року Компанія подала позови проти
Кабінету Міністрів України щодо бездіяльності останнього,
яка полягає у невизначенні джерел фінансування та порядку
визначення компенсації Компанії як суб’єкту ринку, на якого
покладено спеціальні обов’язки. Один позов задоволено
та розглянуто судами всіх інстанцій на користь Компанії. По
другому позову станом на дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності, сторони очікують рішення
касаційної інстанції за відповідним зверненням Кабінету
Міністрів України. На додаток, у жовтні 2019 року Компанія
подала третій позов проти Кабінету Міністрів України щодо
бездіяльності останнього, яка полягає у невизначенні джерел
фінансування та порядку визначення компенсації Компанії
як суб’єкту ринку, на якого покладено спеціальні обов’язки,
і судовими рішеннями адміністративних судів усіх інстанцій
цей позов Компанії задоволено повністю.
У жовтні 2018 року Компанія подала позов до господарського суду міста Києва щодо компенсації збитків, понесених
у результаті виконання спеціальних обов’язків впродовж
четвертого кварталу 2015 року в сумі 6,6 мільярдів гривень.
У лютому 2019 року Рішенням Господарського суду міста
Києва у задоволенні позову Нафтогазу України відмовлено.
Компанія оскаржила зазначене рішення до суду апеляційної
інстанції. Наразі апеляційне провадження у справі зупинено
до розгляду іншої справи.
Також, у 2019 році Компанія подала два позови до
господарського суду міста Києва щодо компенсації збитків,
понесених у результаті виконання спеціальних обов’язків за
2016-2018 роки у сумі близько 20 мільярдів гривень. У листопаді 2020 року Господарський суд м. Києва в одному позові
Компанії відмовив. Наразі триває апеляційне провадження.
По другому позову на дату затвердження цієї консолідованої
фінансової звітності рішення Господарським судом м. Києва
не винесено.
Наприкінці 2020 року відбулась низка дій, що призвели
до отримання Компанією компенсації за виконання ПСО.
Так, у листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила зміни до
державного бюджету 2020 року які, разом з відповідними
рішеннями КМУ, уможливили отримання Компанією такої
компенсації. Далі, в грудні 2020 року Міністерство енергетики України сплатило на користь Компанії компенсацію
за постачання імпортованого газу для потреб споживачів,
на яких розповсюджувалась дія спеціальних обов’язків у
2015-2019 років. Сума отриманої компенсації становила
32,2 мільярда гривень.
З суми отриманої компенсації та за рахунок власних
коштів Компанії 12,6 мільярдів гривень були спрямовані
на врегулювання заборгованості за природний газ перед
ПАТ «Укрнафта», та 23,5 мільярда гривень було сплачено
ПАТ «Укрнафта» як аванс за газ майбутнього видобутку, що
буде поставлений у наступних роках, та 6,4 мільярда гривень
як авансовий платіж з податку на прибуток до державного
бюджету. ПАТ «Укрнафта», в свою чергу, погасила прострочену податкову заборгованість перед державним бюджетом,

включно із штрафами та пенею та сплатила 3,2 мільярди гривень як авансовий платіж з податку на прибуток
до державного бюджету. Таким чином, Група отримала з
державного бюджету компенсацію у розмірі 32,2 мільярди
гривень і здійснила платежів на користь держави у розмірі
42,5 мільярди гривень.
Активи на тимчасово окупованих територіях
На початку 2014 року Україна постраждала від збройної агресії Російської Федерації, в результаті якої відбулася
окупація Автономної Республіки Крим (далі – «Крим») та
незаконна військова окупація частин Луганської та Донецької
областей озброєними терористичними угрупуваннями, а
також підриву правової системи на цих територіях. Керівництво Групи продовжує вживати всі можливі юридичні та
дипломатичні заходи для відшкодування збитків та відновлення контролю над активами Групи у Криму (Примітка 21).
Застосування припущення щодо здатності Групи
продовжувати свою діяльність на безперервній основі
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Група зазнала
чистих збитків у розмірі 19 002 мільйони гривень (за рік, що
закінчився 31 грудня 2019 року: чистий прибуток у розмірі
2 581 мільйон гривень від діяльності, що продовжується). В
той же час оборотні активи Групи перевищили поточні зобов’язання на 98 508 мільйонів гривень станом на 31 грудня
2020 року та сума чистих грошових коштів, отриманих від
операційної діяльності склала 19 450 мільйонів гривень.
Керівництво Групи вважає, що підготовка цієї консолідованої фінансової звітності на основі припущення, що Група
здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою, оскільки Група і Уряд України впровадили певні ініціативи, спрямовані на покращення фінансових
показників діяльності та ліквідності Групи. Керівництво
запровадило заходи з оптимізації операційних витрат, та
зменшило обсяги капітальних витрат та відтерміновувало
деякі проекти на 2021 рік.
Керівництво вважає, що поєднання вищезазначених та
інших заходів з боку Уряду України дасть можливість Групі
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця
консолідована фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, щодо відшкодування та класифікації відображених
сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б
знадобитися, якби Група була не здатна продовжувати свою
діяльність на безперервній основі.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Правління є основним органом, який приймає операційні
рішення Групи. В 2018 році Група розпочала процес організаційної трансформації в ефективну інтегровану національну
нафтогазову компанію. Операційна модель передбачає, що
існуючі в Групі напрямки діяльності було об’єднано в дивізіони, допоміжні та корпоративні функції. Дивізіони об’єднують
основні напрямки діяльності, і сфокусовані на досягненні
фінансових та операційних цілей. Допоміжні та корпоративні функції мають на меті підтримку діяльності дивізіонів з
метою максимізації вартості Групи.
У 2020 році, як частина організаційної трансформації
Групи, сегмент Інтегрований газовий бізнес був поділений на
сегменти Розвідка та видобування та Комерція для підви-

щення ефективності усіх операцій з виробництва та продажу
газу кінцевим споживачам. Порівняльна інформація за рік,
що закінчився 31 грудня 2019 року представлена з урахуванням цих змін.
Правління приймає рішення про розподіл ресурсів та
розглядає результати діяльності Групи у розрізі наступних
бізнес-дивізіонів:
Розвідка та видобування. Розвідка та видобування
включає видобуток нафти, газу та газового конденсату та
здійснюється АТ «Укргазвидобування». Група контролює
близько 70% всього природного газу, що видобувається в
Україні. Виробництво газового конденсату здійснюється у
місцях видобутку природного газу.
Комерція. Комерція включає придбання газу власного
виробництва, імпорт газу, продаж та постачання природного газу різним категоріям споживачів. Результат сегменту
включає компенсацію за виконання спеціальних обов’язків
у сумі 32 205 мільйонів гривень, що сприяє порівнянності
результатів, оскільки у 2020 році та попередніх роках доходи,
на які вплинуло виконання спеціальних обов’язків, також
були включені у результат цього сегменту.
Керівництво виділило чотири основні групи споживачів у
діяльності з продажу та постачання природного газу:
— Виробництво, імпорт та продаж регіональним газопостачальним підприємствам («ГПП») для потреб населення,
— Виробництво, імпорт та постачання теплогенеруючим
підприємствам («ТГП») для потреб населення,
— Виробництво, імпорт та постачання іншим споживачам
згідно ПСО,
— Імпорт та постачання іншим споживачам поза межами
ПСО та продаж супутньої сировини.
Кожна група споживачів має свою процедуру встановлення цін реалізації та має свої економічні характеристики, як то
продукт, що постачається фінальному споживачу, їх кредитний ризик тощо.
Ціни реалізації для ГПП, ТГП для потреб населення та
для інших споживачів згідно ПСО встановлюються у рамках
поточного Положення про ПСО (Примітка 2). Постачання
природного газу іншим групам споживачів відбувається за
цінами, що встановлюються Нафтогазом самостійно.
Транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів. Цей сегмент включає діяльність з транспортування, продажу та постачання нафти, газового конденсату,
нафтопродуктів, та супутніх послуг.
Група реалізує покупні нафтопродукти та нафтопродукти
власного виробництва через мережу заправних станцій, присутню в більшості регіонів країни. Виробництво нафтопродуктів власного виробництва здійснюється на нафто- та газопереробних підприємствах Групи. Внутрішнє транспортування та
транзит сирої нафти представлені магістральними нафтопроводами системою з 11 нафтових сховищ, які експлуатує Група.

Послуги з організації транзиту природного газу. Наприкінці 2019 року Компанія та АТ «Газпром» підписали угоду
про організацію послуг з транзиту природного газу через
територію України до 2024 року. У свою чергу, Нафтогаз отримує послуги з транспортування від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (Примітка 10) та надає послуги з
організації транзиту природного газу АТ «Газпром» (Примітки
14 та 16).
Зберігання природного газу. Українська газотранспортна
система має у своєму складі 12 підземних газосховищ, розташованих на материковій частині України. Загальна потужність системи підземних газосховищ, розташованих в Україні,
становить 31 мільярд кубічних метрів газу.
ПАТ «Укрнафта». ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією в Україні. До складу ПАТ «Укрнафта»
входить декілька видобувних та обслуговуючих підрозділів,
які наразі проходять процес корпоративної реструктуризації,
зокрема, шість нафтогазовидобувних підрозділів, одне бурове управління та три газопереробні заводи.
ПАТ «Укрнафта» володіє однією з найбільших в Україні
мереж заправних станцій, присутньою у різних регіонах
України.
Інше. Сегмент інше включає результати спільної діяльності за концесійною угодою на розвідку і розробку з Арабською Республікою Єгипет, діяльність з виконання капітальних проектів Групи, корпоративні адміністративні функції,
нову енергію та інші види діяльності.
Наразі у Компанії відбувається процес трансформації
її бізнес процесів, в рамках якого керівництво змінило
показник результатів операційних сегментів із скоригованого
операційного прибутку, на основі скоригованого показника
EBITDA. Керівництво вважає, що цей показник найкраще
відображає результати діяльності сегментів.
Скоригований показник EBITDA являє собою чистий прибуток/(збиток) за рік, за вирахуванням таких статей звіту про
прибуток та збиток: (витрати) /вигоди з податку на прибуток, фінансові витрати, фінансові доходи, частка результатів
асоційованих підприємств після оподаткування, зменшення
корисності основних засобів, амортизація, знос та виснаження основних засобів та амортизація нематеріальних активів.
Скоригований показник EBITDA – це показник ефективності
операційних сегментів та їх ліквідності.
Керівництво також використовує показники капітальних
витрат та чистого операційного грошового потоку до змін у
робочому капіталі як індикатори операційної ефективності
сегментів та їх короткострокового фінансового стану. Показник капітальних витрат представлений на базі використаних
грошових коштів. Відповідні узгодження до найближчих
показників за МСФЗ представлені в цій примітці.
Облікова політика звітних сегментів збігається з обліковою політикою Групи, викладеною у Примітці 25.
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Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, представлена таким чином:

Розвідка
та видобування

Транспортування,
переробка нафти
та продаж
нафтопродуктів

Укрнафта

Послуги з
організації
транзиту
природного газу

Комерція

Зберігання
природного газу

Інше

Елімінація

Всього

Реалізація зовнішнім споживачам
Реалізація іншим сегментам

18
55 857

10 666
835

74 750
726

2 864
2 283

22 973
12 562

46 724
-

1 239
618

(72 881)

159 234
-

Всього доходів від реалізації

55 875

11 501

75 476

5 147

35 535

46 724

1 857

(72 881)

159 234

Скоригований показник EBITDA сегмента

27 990

2 052

(15 718)

3 285

9 628

1 722

(5 596)

-

23 363

105 508
11 023

18 777
1 185

59 091
133

69 405
143

26 111
1 113

4 455
-

12 850
1 448

29 384

2 254

18 527

3 934

12 450

1 747

(2 013)

(11)

(2)

(34 295)

64

(3 341)

-

(2 181)

(39 766)

(12 478)
(4 801)

(785)
(18)

(149)
65

(527)
-

(2 498)
(806)

-

(111)
(2 268)

(16 548)
(7 828)

Розвідка
та видобування

Транспортування,
переробка нафти
та продаж
нафтопродуктів

Комерція

Зберігання
природного газу

Укрнафта

Інше

Елімінація

Всього

Реалізація зовнішнім споживачам
Реалізація іншим сегментам

3
77 862

11 931
963

108 584
462

727
2 535

28 161
49

375
210

(82 081)

149 781
-

Всього доходів від реалізації

77 865

12 894

109 046

3 262

28 210

585

(82 081)

149 781

Скоригований показник EBITDA сегмента

43 693

1 585

(9 610)

1 525

(1 251)

(4 769)

-

31 173

120 911
14 946

17 351
1 833

99 086
12

79 498
44

33 228
1 445

11 416
8 957

45 310

1 857

(6 714)

1 009

5 015

(2 144)

(213)

44

(19)
4

(658)
(1 943)

27
8

(181)
(3 251)

(145)
(1 324)

(1 189)
(6 470)

(10 999)
(5 978)

(688)
(152)

(91)
27

(873)
(386)

(1 555)
(678)

(2)
(2 257)

(14 208)
(9 424)

У мільйонах українських гривень

Активи сегмента
Капітальні витрати
Рух грошових коштів від операційної
діяльності сегменту до змін в оборотному капіталі
Суттєві статті негрошового характеру, включені до результатів сегмента:
Чистий рух у резерві на знецінення фінансових активів
Суттєві статті негрошового характеру, не включені до результатів сегмента:
Знос, виснаження та амортизація
Чисті збитки від знецінення

296 197
15 044
-

66 283

Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, представлена таким чином:

У мільйонах українських гривень

Активи сегмента
Капітальні витрати
Рух грошових коштів від операційної
діяльності сегменту до змін в оборотному капіталі
Суттєві статті негрошового характеру, включені до результатів сегмента:
Уцінка запасів

Чистий рух у резерві на знецінення фінансових активів
Суттєві статті негрошового характеру, не включені до результатів сегмента:
Знос, виснаження та амортизація
Чисті збитки від знецінення

361 490
27 237
-

44 333
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Узгодження
Наступні таблиці включають узгодження сегментної інфор-

мації до сукупної консолідованої фінансової звітності з урахуванням статей, які безпосередньо не відносяться до сегменту

Результат сегмента
У мільйонах українських гривень

2020

2019

Скоригований показник EBITDA по сегментам
Знос, виснаження та амортизація
Збитки від знецінення
Зміна забезпечень під судові позови та інші забезпечення
Відсотки та інші доходи
Фінансові витрати
Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування
Чистий прибуток від курсових різниць
Нерозподілені витрати, нетто

23 363
(16 548)
(7 950)
(554)
1 578
(6 738)
(65)
1 545
(8 673)

31 173
(14 208)
(9 424)
624
2 052
(6 377)
(121)
1 937
(765)

(Збиток)/прибуток до оподаткування від діяльності, що продовжується

(14 042)

4 891

В 2020 році нерозподілені витрати включають чистий рух
у резерві знецінення дебіторської заборгованості з послуг
балансування, котрі наразі не можуть бути віднесені до
жодного звітного сегменту, певні забезпечення під судові

справи, ПДВ за рахунок витрат, витрати на благодійність та
інші витрати, котрі не відносяться напряму до витрат певного
сегменту.
31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Активи сегмента
Відстрочені податкові активи
Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Облігації внутрішньодержавної позики
Активи припиненої діяльності, що класифіковані як утримувані
для продажу та розподілу
Передплата з податку на прибуток підприємств
Нерозподілені активи

296 197
7 685
772
37 106
81 058
11 483
-

361 490
10 439
835
77 593
115 355

10 080
1 610

14 868

Всього автивів

445 991

580 580

Всього активів
У мільйонах українських гривень

Чисті грошові кошти, отримані від/(використані в)
операційній діяльності
У мільйонах українських гривень

2020

2019

66 283
(18 251)
(23 245)

44 333
(22 051)
(14 207)

(5 337)

101 690
(1 173)

19 450

108 592

2020

2019

Україна
Російська Федерація
Європа
Єгипет
США

104 266
49 910
4 837
209
12

143 168
3 377
2 868
354
14

Всього доходів від реалізації

159 234

149 781

Рух грошових коштів від операційної діяльності сегменту до змін
в оборотному капіталі
Зміни в оборотному капіталі та інші зміни
Податок на прибуток сплачений
Рух коштів від операційної діяльності від припиненої діяльності
(Примітка 20)
Нерозподілені грошові кошти від операційної діяльності
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
Географічна концентрація доходів від реалізації
У мільйонах українських гривень

Розподіл операцій продажу у таблиці вище зроблено
на основі країни реєстрації клієнтів Групи.

Інформація про концентрацію зовнішніх клієнтів, доходи
від реалізації яких перевищують 10% від суми загальних
доходів від реалізації
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2020 і 2019 років, єдиним зовнішнім клієнтом, доходи від якого перевищують 10% від загальної суми доходів, був Газпром. Сума
доходів від Газпрому, яка відноситься до сегменту організації
послуг з транзиту природного газу, за 2020 рік становила 46
724 мільйони гривень (2019: доходи від транзиту природного газу становили 70 204 мільйони гривень, та були включені
до припиненої діяльності).

4. ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ТА ОПЕРАЦІЇ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна
сторона має здатність контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати
істотний вплив або спільний контроль над іншою стороною
під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час
розгляду взаємовідносин із кожною можливою пов’язаною

стороною звертають увагу на суть відносин, а не тільки на
їхню юридичну форму.
Як зазначено у Примітці 1, Група знаходиться під
безпосереднім контролем Уряду України і, відповідно, усі
підприємства та установи, що контролюються державою
або знаходяться під значним впливом держави, вважаються
пов’язаними сторонами під спільним контролем.
Операції із пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов’язково можуть бути доступними
для непов’язаних сторін.
Операції із підприємствами та установами, які знаходяться під контролем держави. Група провадить істотні операції із підприємствами та установами, які контролюються,
знаходяться під спільним контролем або зазнають істотного
впливу з боку Уряду України. До таких підприємств та установ
належать Державний ощадний банк України, «Укрексімбанк», «Укргазбанк», податкові органи, підприємства, що
виробляють теплову енергію та інші підприємства.
В 2020 році Група придбала та реалізувала облігації внутрішньої державної позики України на суму 34 832 мільйона
гривень та 22 562 мільйона гривень, відповідно.

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами представлені таким чином:
31 грудня 2020 року

31 грудня 2019 року

32 %
38 %
98 %
16 %
29 %
96 %

45 %
44 %
99 %
43 %
38 %
60 %

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

26 %
99 %
37 %

31 %
99 %
70 %

Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Забезпечення
Позики
Передплати видані та інші оборотні активи

Операції за період з пов’язаними сторонами представлені таким чином:

Дохід від реалізації
Доходи за відсотками на банківських рахунках
Витрати по відсоткам

Інформація про операції із державою надалі розкривається у Примітці 2 (Компенсація за виконання спеціальних
обов’язків), Примітці 10, Примітці 11 та Примітці 20.
Застави.
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років позики від пов’язаних сторін (державних банків) були забезпечені основними засобами, запасами та надходженнями від майбутніх
продажів (Примітка 12). Станом на 31 грудня 2020, близько
91% застав було пов’язано із позиками від державних банків
(31 грудня 2019 року: 71%).
Гарантії.
Сума гарантій, наданих Урядом України станом на
31 грудня 2020 та 2019 років, становила 2 783 мільйони гривень та 2 694 мільйони гривень, відповідно (Примітка 12).
Компенсація провідному управлінському персоналу.
Провідний управлінський персонал протягом 2020 року
складався в середньому із 5 членів Правління та 12 директорів (2019: 5 членів Правління та 11 директорів). Компенсація
провідному управлінському персоналу, що включена до
складу витрат на збут, загальних та адміністративних витрат,
включала заробітну плату і додаткові поточні премії та становила 672 мільйони гривень (2019:343 мільйони гривень).

Також, в 2020 році Група здійснила виплати на забезпечення діяльності Наглядової ради у сумі 20 мільйонів
гривень (2019: 35 мільйонів гривень), що включає оплату
послуг членів Наглядової ради у сумі 18 мільйонів гривень
(2019: 29 мільйонів гривень), а також 2 мільйонів гривень
(2019: 6 мільйонів гривень) у вигляді відшкодування витрат,
пов’язаних з виконанням ними обов’язків членів Наглядової
ради, та суми забезпечення страхування відповідальності
цих посадових осіб після їх призначення, що було закуплено
та сплачено Компанією. Членам Наглядової ради встановлена фіксована винагорода, яка виплачується відповідно
до умов індивідуальних цивільно-правових договорів,
укладених Компанією з членами Наглядової ради. Компанія
відшкодовує членам Наглядової ради обґрунтовані і документально підтверджені витрати, понесені ними у зв’язку з
виконанням наглядових функцій (проїзд, проживання, телефонний зв’язок, тощо), базуючись на принципах обачності,
адекватності та своєчасності. Такі витрати компенсуються
після утримання відповідних обов’язкових податків і зборів
на підставі підтверджуючих документів, які відповідають
вимогам законодавства України та умовам укладених договорів.
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5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Інформація про рух балансової вартості основних засобів була представлена таким чином:

У мільйонах українських гривень
Чиста балансова вартість станом
на 31 грудня 2018 року
Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв
на зменшення корисності
Надходження і переміщення
Переоцінка
Вибуття
Амортизаційні нарахування
Збиток від зменшення корисності
Рекласифікація активів припиненої діяльності
як утримуваних для продажу та розподілу
Чиста балансова вартість станом
на 31 грудня 2019 року
Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на зменшення
корисності
Надходження і переміщення
Вибуття
Амортизаційні нарахування
Збиток від зменшення корисності/переоцінка
Чиста балансова вартість станом
на 31 грудня 2020 року
Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на зменшення
корисності

Активи
розвідки,
оцінки та
буріння

Нафтогазовидобувні
активи

Газотранспортна
система

Обладнання
підземних
сховищ газу

Буферний газ

Нафтотранспортна
система

Нафтогазопереробні
активи

Автозаправні
станції

Активи
з розподілу
природного
газу

Транспортування
скрапленого
газу

Інші основні
засоби

Незавершене
будівництво

Всього

4 241

95 021

85 913

12 573

186 497

8 658

2 697

4 306

152

147

3 639

30 526

434 370

5 014

106 649

188 162

13 829

186 497

14 571

3 025

4 659

187

189

8 262

32 806

563 850

(773)

(11 628)

(102 249)

(1 256)

-

(5 913)

(328)

(353)

(35)

(42)

(4 623)

(2 280)

(129 480)

7 646
(1 530)
(14)
(1 212)
(65)

14 378
6 571
(134)
(12 293)
(57)

761
38 062
69
(19 747)
-

(1 078)
(3 736)
(990)
-

(117 257)
-

653
(553)
(577)
-

1 193
861
(4)
(349)
(8)

107
(270)
(1)
(230)
-

12
(9)
-

9
366
(17)
-

2 720
(189)
(623)
28

6 178
(978)
(3 136)

32 579
(77 486)
(1 251)
(36 047)
(3 238)

-

-

(105 058)

-

-

-

-

-

-

-

(113)

(3 250)

(108 421)

9 066

103 486

-

6 769

69 240

8 181

4 390

3 912

155

505

5 462

29 340

240 506

9 411

106 843

-

6 785

69 240

8 330

4 514

3 974

198

518

9 978

34 666

254 457

(345)

(3 357)

-

(16)

-

(149)

(124)

(62)

(43)

(13)

(4 516)

(5 326)

(13 951)

1 921
(36)
(1 412)
(81)

15 256
(128)
(14 751)
(11 909)

-

218
(436)
-

(9 739)

116
(568)
590

227
(3)
(446)
(46)

133
(2)
(239)
(783)

9
(63)
533

26
(33)
-

(429)
(35)
(477)
(1 421)

(221)
(1 384)
(3 759)

17 256
(1 588)
(18 425)
(26 615)

9 458

91 954

-

6 551

59 501

8 319

4 122

3 021

634

498

3 100

23 976

211 134

11 190

122 885

-

7 284

59 501

8 389

4 735

4 104

697

542

8 763

32 862

260 952

(1 732)

(30 931)

-

(733)

-

(70)

(613)

(1 083)

(63)

(44)

(5 663)

(8 886)

(49 818)

Група залучила професійних незалежних оцінювачів для
визначення справедливої вартості деяких груп основних
засобів станом на 1 жовтня 2019 року та для групи «Нафтотранспортна система» станом на 1 грудня 2020 року. Справедлива вартість була визначена відповідно до Міжнародних
стандартів оцінки. Беручи до уваги характер основних засобів
Групи, справедлива вартість визначалася із використанням
залишкової вартості заміщення спеціалізованих активів і на
основі використання ринкових даних для неспеціалізованих
активів. Отже, справедлива вартість основних виробничих
активів та обладнання, в першу чергу, визначалася за допомогою залишкової вартості заміщення. Цей метод засновано
на аналізі вартості відтворення або заміни об’єктів основних
засобів з коригуванням на фізичний, функціональний чи
економічний знос і старіння. Залишкова вартість заміщення
оцінювалася на основі внутрішніх джерел та аналізу наявної
інформації про ринок для аналогічних об’єктів основних засобів (опублікованої інформації, каталогів, статистичних даних
тощо), а також галузевих експертів і постачальників.

Станом на 31 грудня 2020 року Група залучила професійних незалежних оцінювачів для проведення оцінки різниці
між балансовою та справедливою вартістю більшості одиниць, що генерують грошові кошти, використовуючи метод
дисконтованого грошового потоку. Очікувані грошові потоки
були визначені на основі прогнозів та припущень на дату цієї
консолідованої фінансової звітності. Прогнози та припущення
базувались на ринковій інформації, історичних даних, макроекономічних очікуваннях, прогнозах подальшої діяльності
одиниць, що генерують грошові кошти (Примітка 23).
Крім того, керівництво Групи провело оцінку того, чи
відбулися суттєві зміни основних факторів, що впливають на
справедливу вартість групи «Обладнання підземних сховищ
газу» станом на 31 грудня 2020 року порівняно із справедливою вартістю, відображеною станом на 31 грудня 2019 року.
В результаті аналізу керівництво дійшло висновку, що наразі
немає потреби в оновленні справедливої вартості для цієї
групи, оскільки було визначено, що це не матиме суттєвого
впливу на звіт про прибутки та збитки Групи.

За результатами такої оцінки керівництво дійшло
висновку, що відшкодовувана вартість певних підрозділів,
що генерують грошові кошти, була нижчою від їх балансової вартості, і, відповідно, визнало зменшення корисності
основних засобів на суму 7 154 мільйони гривень як чистий
збиток від зменшення корисності (2019: 9 261 мільйон гривень було нараховано від діяльності, що продовжується та
812 мільйонів було нараховано за припиненою діяльністю)
та як інші сукупні збитки у розмірі 19 461 мільйон гривень
(2019: 70 651 мільйон гривень).
У 2020 році амортизаційні відрахування у сумі
16 132 мільйони гривень (2019: 12 945 мільйонів гривень)
було представлено в окремому рядку консолідованого звіту
про прибутки та збитки (2019: 13 890 мільйонів гривень),
1 929 мільйонів гривень (2019: 1 831 мільйон гривень) було
капіталізовано у складі первісної вартості основних засобів,
364 мільйони гривень (2019: 95 мільйонів гривень) було капіталізовано у складі запасів та було нараховано по припиненій діяльності 20 231 мільйон гривень у 2019 році.

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років основні засоби Групи балансовою вартістю 3 134 мільйони гривень та
84 мільйони гривень, відповідно, було передано в якості
застави для забезпечення позик (Примітка 12).
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6. ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ ТА СПІЛЬНІ
ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиції Групи в асоційовані та спільні підприємства були представлені таким чином:
31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції у спільні підприємства

767
5

820
15

Всього

772

835

У мільйонах українських гривень

Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств Групи станом на 31 грудня 2020 року представлена таким чином:
Назва
асоційованого/
спільного
підприємства

Основна діяльність

ПАТ «Газтранзит»
ПАТ «Укртатнафта»
Інші

Будівельні
роботи
Переробка нафти
Різне

Місце реєстрації
та провадження
господарської
діяльності

Частка
володіння
Групи

Придбання
додаткової
частки

Частка
у збитку

Частка в
сукупному
доході/
(збитку)

Дивіденди,
отримані від
асоційованого
підприємства

Прибуток
від курсових
різниць

Нарахований
резерв
знецінення

Балансова
вартість

Україна
Україна
Українв

40,2 %
43,05 %
Різне

-

(53)
(12)

-

-

2

-

767
5

-

(65)

-

-

2

-

772

Дивіденди,
отримані від
асоційованого
підприємства

Прибуток
від курсових
різниць

Нарахований
резерв
знецінення

Балансова
вартість

Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств Групи станом на 31 грудня 2019 року представлена таким чином:
Назва
асоційованого/
спільного
підприємства

Основна діяльність

ПАТ «Газтранзит»
ПАТ «Укртатнафта»
Інші

Будівельні
роботи
Переробка нафти
Різне

Усі із вищезазначених асоційованих підприємств обліковуються у цій консолідованій фінансовій звітності за методом
участі в капіталі

Місце реєстрації
та провадження
господарської
діяльності

Частка
володіння
Групи

Придбання
додаткової
частки

Частка
у збитк

Частка в
сукупному
доході/
(збитку)

Україна
Україна
Українв

40,2 %
43,05 %
Різне

2

(74)
(42)
(5)

137
4
-

(4)
-

(134)
(1)

(295)
-

820
15

2

(121)

133

(4)

(135)

(295)

835
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7. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

У мільйонах українських гривень
Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл продукції
Нематеріальні активи
Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу
Інше
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього

Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл
продукції. Компанія уклала концесійну угоду на розвідку і
розробку вуглеводнів із Арабською Республікою Єгипет та
Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією («ЄГНК»)
13 грудня 2006 року. За умовами цієї концесійної угоди
Компанія має право відшкодовувати усі витрати на розвідку
та розробку, понесені у зв’язку із цією концесійною угодою
(Примітка 22). Сума, зазначена у таблиці вище, являє собою
суму витрат, надану Групою до відшкодування, і яка, як очікується, має бути відшкодована протягом більше ніж одного
року від звітної дати.
У 2020 році Група визнала збиток від знецінення
щодо дебіторської заборгованості за угодою про розподіл продукції та інших необоротних активів у складі чистих збитків від знецінення у сумі 2 158 мільйонів гривень (2019 : 916 мільйонів гривень).
Нематеріальні активи. Станом на 31 грудня 2020 та
2019 років до складу нематеріальних активів включено
ліцензії на розвідку та видобуток корисних копалин у сумі
1 802 мільйони гривень та 1 953 мільйони гривень, відповідно.
Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу. У травні 2011 року було прийнято Закон України
«Про деякі питання заборгованості за спожитий природний
газ та електричну енергію» № 3319-VI. Згідно з цим законом
дебіторська заборгованість підприємств, які постачають
природний газ за регульованим тарифом, яка виникла у
2010 році, була реструктуризована на період від 1 до 20 ро-

8. ЗАПАСИ
31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

5 250
3 333
2 146
2 371
(7 061)

4 504
3 101
2 979
2 730
(4 809)

6 039

8 505

ків та оцінена за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка, яка на дату реструктуризації коливалася від 14% до 15% річних.
У листопаді 2016 року було прийнято Закон України «Про
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» № 1730. Згідно з цим законом дебіторська
заборгованість комунальних підприємств, що виробляють
тепло була реструктуризована на 5 років та оцінена за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної
ставки відсотка, яка на дату реструктуризації коливалася від
8% до 16% річних.
Станом на 31 грудня 2020 року непогашена сума за
договорами про реструктуризацію заборгованості за газ
відповідно до цього закону, включена в інші необоротні активи, становить 579 мільйонів гривень (31 грудня 2019 року:
831 мільйон гривень). Виконання умов договорів про
реструктуризацію заборгованості за природний газ гарантується органом місцевого самоврядування, який представляє
відповідну територіальну громаду, що фіксується у окремому
договорі про надання гарантії.
Інше. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років до складу
інших необоротних активів включено витрати на дослідження та розробку у сумі 1 080 мільйонів гривень та 895 мільйонів гривень, відповідно, які були понесені за угодою концесії
на розвідку і розробку нафти із ЄГНК від 13 грудня 2006 року,
але ще не надані до відшкодування (Примітка 25).

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Природний газ
Сира нафта
Нафтопродукти
Запасні частини
Сировина
Інше

30 521
3 639
2 243
1 964
1 169
1 155

45 847
3 492
3 516
2 303
1 349
1 198

Всього

40 691

57 705

У мільйонах українських гривень

Керівництво проводить оцінку необхідності списання
запасів до їхньої чистої вартості реалізації, беручи до уваги
ознаки їхнього економічного, технічного та фізичного зносу. У
2020 році таке коригування запасів склало 96 мільйонів гривень, що були включені до складу витрат на збут, загальних
та адміністративних витрат (Примітка 17) (2019 рік: 679 мільйонів гривень було включено до складу закупівель (Примітка

У мільйонах українських гривень

2020

2019

Залишок станом на 1 січня
Резерв на знецінення, нарахований протягом року
Сторнування резерву на знецінення
Інший рух

3 268
2 158
(20)

2 202
1 299
(211)
(22)

Залишок станом на 31 грудня

5 406

3 268

Інший рух в резерві на знецінення торгової дебіторської
заборгованості стосується переміщення резерву між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю.

16) та 539 мільйонів гривень включено до складу витрат на
збут, загальних та адміністративних витрат та 1 239 мільйонів гривень віднесено до припиненої діяльності).
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років запаси балансовою вартістю 17 323 мільйони гривень та 30 984 мільйони гривень, відповідно, були використані в якості застави
для забезпечення позик (Примітка 12).

9. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгова дебіторська заборгованість Групи була представлена наступним чином:
У мільйонах українських гривень
Дебіторська заборгованість за природний газ
Дебіторська заборгованість за послуги балансування
Дебіторська заборгованість за нафтопродукти
Дебіторська заборгованість за сиру нафту
Дебіторська заборгованість за транспортування природного газу
Інша дебіторська заборгованість
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

86 202
43 622
12 909
6 251
3 347
3 244
(127 446)

73 436
44 059
10 987
7 740
8 504
2 608
(88 278)

28 129

59 056

Інформація про рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості представлена таким чином:
2020

2019

Залишок станом на 1 січня
Резерв на знецінення, нарахований протягом року
Сторнування резерву на знецінення
Суми, списані протягом року як безнадійні
Резерв нарахований по припиненій діяльності
Інший рух

88 278
55 320
(16 338)
(306)
492

69 775
22 965
(17 574)
(1 735)
15 199
(352)

Залишок станом на 31 грудня

127 446

88 278

У мільйонах українських гривень

Інформація про рух резерву на знецінення довгострокової дебіторської заборгованості представлена таким чином:

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років до складу резерву
на знецінення інших необоротних активів було включено резерв на знецінення нематеріальних активів у сумі 1 655 мільйонів гривень та 1 541 мільйон гривень, відповідно.

Запаси Групи були представлені таким чином:

Станом на 31 грудня 2020 керівництво зробило оцінку очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості
газопостачальних компаній за природний газ на рівні 100% з
огляду на те, що після припинення ПСО для цієї категорії споживачів припинилися розрахунки за цю дебіторську заборгованість (Примітка 26). В результаті резерв на знецінення,
визнаний у 2020 році збільшився порівняно з 2019 роком.

Інший рух в резерві на знецінення торгової дебіторської
заборгованості стосується переміщення резерву між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю та
різниці у пропорції консолідації активів та прибутків спільних
підприємств одного з підприємств Групи, що визнається як
рух у капіталі.
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Аналіз кредитної якості торгової дебіторської заборгованості представлений таким чином:
31 грудня 2020
Торгова дебіторська заборгованість – днів прострочення
У мільйонах українських гривень

Не прострочена

1 - 90

91 - 180

181 - 270

271 - 365

> 365

Всього

20 560
(2 940)
14 %

7 548
(2 316)
31%

5 516
(3 812)
69%

8 240
(6 825)
83%

19 847
(18 008)
91%

93 864
(93 545)
100%

155 575
(127 446)

Номінальна вартість
Резерв на знецінення
Очікувана ставка кредитних втрат, %

31 грудня 2019
Торгова дебіторська заборгованість – днів прострочення
У мільйонах українських гривень

Не прострочена

1 - 90

91 - 180

181 - 270

271 - 365

> 365

Всього

27 832
(4 680)
17%

17 208
(3 207)
19%

4 321
(1 415)
33%

17 028
(5 231)
31%

18 001
(11 363)
63%

62 944
(62 382)
99%

147 334
(88 278)

Номінальна вартість
Резерв на знецінення
Очікувана ставка кредитних втрат, %

10. ПЕРЕДПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Передплати видані та інші оборотні активи Групи були представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень
Фінансові активи:
Облігації внутрішньої державної позики України
Дебіторська заборгованість за угодами переуступки прав вимоги
за договорами реалізації природного газу
Векселі до отримання
Інші фінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення фінансових активів
Всього фінансові активи
Нефінансові активи:
Передплати постачальникам за матеріали, роботи та послуги
Передплати за послуги з організації транзиту газу
ПДВ до відшкодування
Передплати видані за добудову газопроводів
Передплати за податками, крім податку на прибуток
Передплати постачальникам за природний газ
Інші нефінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення нефінансових активів
Всього нефінансові активи
Всього

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

11 483

-

1 518
1 427
5 804
(6 870)

1 497
1 429
4 690
(5 911)

13 362

1 705

8 166
3 614
3 279
1 342
201
158
4 163
(11 644)
9 279

7 242
2 372
1 346
858
3 007
5 079
(11 722)
8 182

22 641

9 887

Інформація про рух резерву була представлена таким чином:
2020

2019

Залишок станом на 1 січня
Резерв на знецінення, нарахований протягом року
Сторнування резерву на знецінення
Суми, списані протягом року як безнадійні
Інший рух

17 633
2 020
(565)
(304)
(270)

17 284
213
(221)
(127)
484

Залишок станом на 31 грудня

18 514

17 633

У мільйонах українських гривень

11. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років номінальна
вартість зареєстрованого, випущеного і повністю сплаченого
акціонерного капіталу Компанії становила 190 150 мільйонів
гривень, що складалася з 190 150 481 простої акції, номінальною вартістю 1 000 гривень за акцію.
Крім того, станом на 31 грудня 2020 та 2019 років акціонерний капітал Компанії був скоригований на вплив гіперінфляції відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції» на суму 4 157 мільйонів гривень. Таким
чином, загальна вартість акціонерного капіталу станом на
31 грудня 2020 та 2019 років становила 194 307 мільйонів
гривень.
Розподіл прибутку.
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для
розподілу власникам, визначається на основі даних окремої
фінансової звітності Компанії, підготовленої згідно з МСФЗ.
Відповідно до українського законодавства, розмір дивідендів обмежується розміром чистого прибутку звітного періоду
або розміром будь-яких інших резервів, які підлягають
розподілу, але не більше суми нерозподіленого прибутку,
розрахованого за даними окремої фінансової звітності, підготовленої згідно із МСФЗ. Компанія зобов’язана прийняти
рішення щодо розподілу частки прибутку до 30 квітня, та
сплатити кошти до Державного бюджету України до 30
червня року, наступного за звітним. Кабінет Міністрів України
затверджує відсоток чистого прибутку �о розподілу кожного
року окремим розпорядженням. Якщо таке розпорядження не оприлюднено до 30 червня, Компанія зобов’язана
розподілити 30% чистого прибутку до Державного бюджету України у вигляді дивідендів, як передбачено Законом
України «Про управління об’єктами державної власності»
№ 185-V від 21.09.2006 року. Компанія створює резерв щодо
мінімального обов’язкового розподілу чистого прибутку на
рівні 30% чистого прибутку.

12. ПОЗИКИ
Позики Групи були представлені таким чином:
31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Довгострокові
Єврооблігації
Банківські позики
Неамортизований дисконт

44 453
12 220
(126)

35 631
11 689
(172)

Всього довгострокової частини

56 547

47 148

Короткострокові
Банківські позики
Нараховані відсотки

8 427
1 368

12 178
1 336

Всього короткострокової частини

9 795

13 514

66 342

60 662

У мільйонах українських гривень

Всього

Рух резерву в основному стосується фінансових активів.
Інший рух в резерві стосується переміщення резерву між
поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю

та різниці у пропорції консолідації активів та прибутків спільних підприємств одного з підприємств Групи, що визнається
як рух у капіталі.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України
№461-р від 24.04.2019 року, 90% чистого прибутку Компанії за 2018 рік у розмірі 12 252 мільйони гривень було
спрямовано на виплату дивідендів. Але станом на 30 червня 2019 року це розпорядження не було опубліковано, і,
на виконання вимог українського законодавства, Компанія
сплатила 30% свого чистого прибутку в розмірі 4 084 мільйони гривень до Державного бюджету. Після публікації Розпорядження №461-р, Компанія додатково сплатила 8 168 мільйонів гривень дивідендів до Державного бюджету. Загалом,
протягом 2019 року Компанія перерахувала 12 252 мільйони
гривень до Державного Бюджету або 90% чистого прибутку
Компанії за 2018 рік.
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія створила відповідне забезпечення у сумі 15 197 мільйонів гривень щодо
майбутнього перерахування частки прибутку до Державного
бюджету України у складі поточних забезпечень (Примітка
13). У грудні 2019 року на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1339-р від 26.12.2019 року, Компанія
сплатила до державного бюджету частину чистого прибутку
у розмірі 8 500 мільйонів гривень в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
№ 328-р від 24 квітня 2020 року, базовий норматив розподілу дивідендів був встановлений у розмірі 95% чистого
прибутку Компанії за 2019 рік. У червні 2020 року Компанія
додатково перерахувала 39 625 мільйонів гривень дивідендів до Державного бюджету. Загалом Компанія перерахувала
до Державного бюджету 48 125 мільйонів гривень або 95%
чистого прибутку Компанії за 2019 рік.
Станом на 31 грудня 2020 року Група створила забезпечення у сумі 3 842 мільйони гривень щодо майбутнього
перерахування частки чистого прибутку ПАТ «Укрнафта»
до Державного бюджету (1 921 мільйон гривень) та іншим
учасникам ПАТ «Укрнафта» (1 921 мільйони гривень) у складі
поточних забезпечень (Примітка 13).
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Компанія випустила єврооблігації у формі облігацій участі
в кредиті (Loan Participation Notes), через Кондор Файненс
пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) (публічною компанією з обмеже-

ною відповідальністю, зареєстрованою відповідно до права
Англії та Уельсу). Група не контролює та не має значного
впливу на діяльність Kondor Finance plc.

Ставка купона і балансова вартість Єврооблігацій були такими:

У мільйонах українських гривень
Емісія липня 2019 (Транш A)
Емісія липня 2019 (Транш B)
Емісія листопада 2019

Ставка
купона, %

Термін
погашення

Номінальна
вартість,
млн

7,125
7,375
7,625

Липень 2024
Липень 2022
Листопад 2026

600
335
500

В 2020 році Група уклала додаткові угоди з державними
банками, що передбачають зміну графіків погашення заборгованостей із перенесенням остаточних термінів їх погашення до 2022 року. Керівництво Компанії проаналізувало

Балансова вартість

31 грудня
2020 року

Банківські позики
Єврооблігації

24 169
36 493

(7 706)
(3 174)

1 847
9 099

2 441
3 173

20 751
45 591

Всього

60 662

(10 880)

10 946

5 614

66 342

31 грудня
2018 року

Чистий рух коштів
у результаті фінансової діяльності

Негрошові
операції

Витрати по відсотках (Примітка 18)

31 грудня
2019 року

20 802
9 457
14 124

15 800
7 910
11 828

У мільйонах
українських гривень

44 383

35 538

Банківські позики
Єврооблігації

55 999
-

(34 893)
38 495

(1 521)
(2 987)

4 584
985

24 169
36 493

Всього

55 999

3 602

(4 508)

5 569

60 662

Негрошові операції включають курсові різниці за кредитами у валюті.

31 грудня 2019 року
Залишок

% річних

32 640
24 405
9 297

7,6
7,3
12,1

24 605
16 982
19 075

8,1
7,6
17,4

60 662

ЗАСТАВИ
Позики Групи були забезпечені такими видами застав:
31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Запаси (Примітка 8)
Надходження від майбутніх продажів
Основні засоби (Примітка 5)

17 323
14 412
3 134

30 984
17 588
84

Всього

34 869

48 656

Гарантії. Станом на 31 грудня 2020 року позики Групи у сумі
2 783 мільйони гривень були гарантовані державою (31 грудня 2019 року: 2 694 мільйони гривень).

Витрати по відсотках (Примітка 18)

Євро
Долар США
Долар США

% річних

У мільйонах українських гривень

Негрошові
операції

Валюта

Залишок

66 342

Чистий рух коштів
у результаті фінансової діяльності

31 грудня
2019 року

вплив зазначених змін на фінансові зобов’язання та дійшла
висновку, що вони не є значними змінами умов фінансових
зобов’язань.

31 грудня 2019 року

Долари США
Євро
Гривні

31 грудня
2019 року

У мільйонах
українських гривень

31 грудня
2020 року

Середньозважені ефективні ставки відсотка у розрізі валют позик були представлені таким чином:

У мільйонах українських гривень

Узгодження зобов’язань, що пов’язані з фінансовою діяльністю
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13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Інформація про рух забезпечень за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, була представлена таким чином:

Забезпечення
під судові
позови

Забезпечення
за виплатами
працівникам

Забезпечення
на виведення
активів з експлуатації

Забезпечення під
можливі штрафи
та пені

Забезпечення з
суми чистого прибутку, належної до
Державного бюджету
України та іншим
учасникам
(Примітка 11)

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

15 254

6 501

2 604

16 661

4 084

1 928

47 032

Забезпечення на виплату дивідендів до Державного бюджету (Примітка 11)
(Сторновано)/нараховано за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено протягом року
Зміни в оцінках
Рекласифікація до зобов`язань припиненої діяльності, що класифіковані як
утримувані для продажу та розподілу

(1 367)
(1 283)
-

2 265
635
(2 374)
1 133

534
221
(4)
2 085

2 592
-

15 197
(12 584)
-

(452)
(6)
-

15 197
3 572
856
(16 251)
3 218

-

(195)

-

-

-

-

(195)

Залишок станом на 31 грудня 2019 року

12 604

7 965

5 440

19 253

6 697

1 470

53 429

Довгострокові
Короткострокові

12 604

5 205
2 760

5 383
57

19 253

6 697

1 470

10 588
42 841

3 419
(13 433)
-

2 747
492
(2 438)
(717)

(1)
362
(106)
(453)

(791)
(16 820)
-

3 842
(6 697)
-

779
(185)
-

3 842
6 153
854
(39 679)
(1 170)

Залишок станом на 31 грудня 2020 року

2 590

8 049

5 242

1 642

3 842

2 064

23 429

Довгострокові
Короткострокові

2 590

4 671
3 378

5 182
60

1 642

3 842

2 064

9 853
13 576

У мільйонах українських гривень

Забезпечення на виплату дивідендів до Державного бюджету та іншим учасниками (Примітка 11)
Нараховано/(сторновано) за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено протягом року
Зміни в оцінках

Інші забезпечення

Всього

Основні актуарні припущення, що були використані, представлені таким чином:

Забезпечення під судові позови
Група бере участь у низці судових розглядів в якості позивача або відповідача. Забезпечення під судові позови являє
собою оцінку керівництвом ймовірного відтоку ресурсів
Групи, який може виникнути у разі несприятливого рішення
суду та арбітражних процедур.
У 2013 році АТ «Укртрансгаз» порушило позов проти
Нафтогазу у Господарському суді м. Києва щодо стягнення
4,75 мільярдів куб.м газу до газотранспортної системи, відібраний без достатніх юридичних засад. Позов було задоволено у 2013 році, та пізніше залишено без змін апеляційною
та касаційною інстанціями. Далі, у 2015 році Нафтогаз зробив
подання до перегляду цього рішення до Господарського суду
м. Києва у зв’язку із нововиявленими обставинами, і останній зупинив провадження по цьому поданню до завершення
розгляду пов’язаних позовів, розгляд яких наразі також
призупинено.
В той же час, рішення Господарського суду м. Києва
вступило в силу у 2018 році щодо передачі 1,09 з 4,75 мільярдів куб.м газу. Нафтогаз створив забезпечення щодо
виконання цього рішення в складі інших операційних витрат
у 2018 році. У травні 2020 року за рахунок створеного забезпечення Компанія здійснила передачу 1,09 мільярду куб.

м газу до підземного газосховища АТ «Укртрансгаз» у сумі
7 164 мільйони гривень.
В 2020 році було прийнято низку судових рішень, які призвели до остаточного затвердження Мирову угоду між Misen
Enterprises AB, ТОВ «Карпатигаз» та Групою. Як результат,
Група нарахувала та використала відповідний резерв у сумі
1 337 мільйонів гривень (Примітка 21).
Інші зміни у використаних резервах представляють суми
зобов’язань із сплати податків та ренти на загальну суму
4 514 мільйонів гривень.
Забезпечення за виплатами працівникам
Компанії Групи мають певні зобов’язання перед своїми
працівниками, визначені умовами колективних угод.
Короткострокові забезпечення за виплатами працівникам
включають забезпечення під виплати бонусів за результатами діяльності.
Довгострокові забезпечення за виплатами працівникам
включають разові виплати на момент виходу працівників на
пенсію та програми із виплат після виходу на пенсію. Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні
активи за планами.

Номінальна ставка дисконтування, %
Довгострокова ставка інфляції, %
Номінальна ставка збільшення заробітної плати, %
Коефіцієнт плинності кадрів, %

2020

2019

9,6-10,0
4,8
4,8-15,0
1,5-10,0

9,2-9,5
5,0-6,5
5,0-16,0
1,2-8,6

2020

2019

(7,81)/9,04

(8,37)/9,77

5,29/(4,73)

7,24/ 6,45)

(1,97)/2,53

(2,83)/2,90

Інформація про чутливість довгострокових забезпечень
за виплатами працівникам до змін в основних припущеннях
представлена таким чином:

Збільшення/зменшення номінальної ставки
дисконтування на 1%, %
Збільшення/зменшення номінальної ставки
заробітної плати на 1%, %
Збільшення/зменшення коефіцієнту плинності кадрів на 1%, %

Наданий вище аналіз чутливості може не представляти
фактичні зміни забезпечення за пенсійним планом із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що зміни у припущеннях відбуватимуться окремо одна від одної, оскільки
деякі припущення можуть бути взаємопов’язаними.
Окрім того, у поданому вище аналізі чутливості теперішня
вартість пенсійного забезпечення із визначеними виплатами

розраховувалась із використанням методу нарахування прогнозованих одиниць на кінець звітного періоду, яка відповідає тій, яка застосовувалась для розрахунку забезпечення,
визнаного у консолідованому звіті про фінансовий стан.
У порівнянні із попередніми роками не відбулося змін
у методах та припущеннях, використаних для підготовки
аналізу чутливості.

220

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність

221

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Забезпечення на виведення активів з експлуатації
Відповідно до вимог чинного законодавства Група
повинна провести рекультивацію земель, які зазнали змін у
структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських
порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення

бурових, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.
Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє собою теперішню вартість витрат на виведення з експлуатації
нафтогазових активів.

Основні припущення, використані під час визначення суми забезпечення на виведення активів з експлуатації, були представлені
таким чином:

Ставка дисконтування до оподаткування, %
Довгострокова ставка інфляції, %

Станом на 31 грудня 2020 року Група переглянула розрахунок забезпечення, пов’язаного з ліквідацією необоротних активів, з метою відображення поточної найкращої
оцінки. В результаті відбулося зменшення суми забезпечення, що в основному пов’язано зі збільшенням ставки
дисконтування
.

2020

2019

9,7-9,8
4,8-5,4

9,1-9,3
5,0-5,3

Забезпечення під можливі штрафи та пені
У зв’язку з несплатою та несвоєчасною сплатою з боку ПАТ
«Укрнафта» рентної плати, податку на прибуток та ПДВ Група
нарахувала забезпечення на покриття збитків від можливих
штрафів, пені та відсотків за несвоєчасну сплату відповідних
податкових зобов’язань. В 2020 році, Група використала
забезпечення у сумі 16 820 мільйонів гривень та виплатила
штрафи та пені до державного бюджету (Примітка 2).

14. АВАНСИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

15. ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
В 2020 році Група змінила презентацію консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Порівняльна інформація була переглянута з метою співставності даних (Примітка 25).
2020

2019

Рентна плата та інші податки, крім податку на прибуток
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на транспортування нафти та природного газу
Послуги з переробки сирої нафти
Витрати на ремонт та обслуговування
Матеріали
Комунальні послуги
Інші

25 924
7 596
3 130
3 022
2 605
2 007
1 541
2 397

32 873
6 427
2 544
2 263
2 360
4 282
1 130
1 991

Всього

48 222

53 870

У мільйонах українських гривень

Рентна плата, включена до складу статті податків, крім
податку на прибуток, розраховується з урахуванням обсягів
добутих сирої нафти, газового конденсату або природного
газу та обсягів транспортування сирої нафти.

16. ЗАКУПІВЛІ
В 2020 році Група змінила презентацію консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Порівняльна інформація була переглянута з метою співставності даних (Примітка 25).

Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання Групи були представлені таким чином:
2020

2019

2 246
1 148

Послуги з організації транзиту газу (Примітка 25)
Природний газ
Нафта та нафтопродукти
Списання придбаних запасів до чистої вартості реалізації
Інші

44 858
16 706
2 813
181

35 772
4 986
679
152

4 130

3 394

Всього

64 558

41 589

3 826
2 552
514
427

2 111
8 891
429
428

177
808
3 324
2 673
284
177
173
1 212

186
1 450
1 559
278
185
130
453

Всього нефінансових зобов’язань

16 147

16 100

Всього

20 277

19 494

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

Фінансові зобов’язання
Зобов’язання за придбання основних засобів
Інші фінансові короткострокові зобов’язання

2 281
1 849

Всього фінансових зобов’язань

У мільйонах українських гривень

Нефінансові зобов’язання
Податок на додану вартість до сплати
Податки до сплати, крім податку на прибуток
Заробітна плата та відповідні соціальні нарахування до сплати
Дивіденди до сплати акціонерам неконтрольованих часток ПАТ
«Укрнафта»
Зобов’язання, визнані за судовими позовами
Інші нефінансові короткострокові зобов’язання
Аванси отримані за постачання природного газу
Аванси отримані за послуги з організації транзиту газу
Аванси отримані за транспортування нафти
Аванси отримані на проведення геофізичних досліджень
Аванси отримані за нафтопродукти
Інші аванси отримані

Станом на 31 грудня 2020 року податки до сплати,
крім податку на прибуток, включали 2 387 мільйонів
гривень зобов’язань з рентної плати (31 грудня 2019 року:
8 596 мільйонів гривень).

У мільйонах українських гривень

17. ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ
ВИТРАТИ
В 2020 році Група змінила презентацію консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Порівняльна інформація була переглянута з метою співставності даних (Примітка 25).
У мільйонах українських гривень

2020

2019

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
ПДВ (що не підлягає поверненню)
Професійні послуги
Благодійність та соціальна інфраструктура
Зміна забезпечень під судові позови та інші забезпечення
Транспортні витрати
Збитки від вибуття та списання основних засобів та нематеріальних активів
Витрати на погашення зобов’язань за судовими рішеннями
Знецінення запасів до вартості реалізації
Інші

8 149
4 747
948
788
624
509
442

7 037
937
1 220
137
1 783
356
861

400
96
4 637

1 399
540
1 745

21 340

16 015

Всього

До складу професійних послуг за 2020 рік входить винагорода аудитору за послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, у сумі 10 мільйонів гривень (2019: 15 мільйонів гривень).
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Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2020 року представлені таким чином:

18. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
У мільйонах українських гривень

2020

2019

Відсотки за позиками
Амортизація дисконту
Інш

5 614
1 011
113

5 464
909
4

Всього

6 738

6 377

19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток від діяльності, що продовжується за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені
таким чином:
У мільйонах українських гривень

2020

2019

Витрати з поточного податку на прибуток
Витрати/(вигода) з відстроченого податку на прибуток

4 789
171

6 132
(3 822)

Витрати з податку на прибуток

4 960

2 310

У мільйонах українських гривень
Основні засоби
Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Забезпечення
Запаси
Передплати видані та інші оборотні активи
Інші необоротні активи
Невикористані податкові збитки
Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(Збиток)/прибуток до оподаткування
(Вигода)/Витрати з податку на прибуток за встановленою
ставкою у розмірі 18%

2020

2019

(14 042)

4 891

(2 528)

880

Вплив змін у податковому законодавстві
Податковий вплив статей, які не враховуються для цілей оподаткування:
- Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування
- Доходи, які не оподатковуються
Зміна у сумі невизнаного відстроченого податкового активу

344

229

3 892
(933)
4 185

2 378
(1 045)
(132)

Витрати з податку на прибуток

4 960

2 310

Материнська компанія та її дочірні підприємства є окремими платниками податків і, відповідно, відстрочені податкові активи та
зобов’язання визнаються на індивідуальній основі. Відстрочені податкові зобов’язання та активи, відображені у консолідованому
звіті про фінансовий стан після відповідного згортання, представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов’язання
Чисті відстрочені податкові зобов’язання

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

7 685
(12 910)

10 439
(18 858)

(5 225)

(8 419)

31 грудня
2020 року

(18 932)
916
58
7 403
1 452
659
18
7

3 141
1 326
6
(5 289)
(737)
(493)
64
1 811

3 572
(207)
-

(12 219)
2 242
64
1 907
715
166
82
1 818

(8 419)

(171)

3 365

(5 225)

31 грудня
2018 року

Визнано
у складі
прибутку
або збитку

Визнано у складі прибутку або
збитку припиненої діяльності

Визнано
у складі
інших
сукупних
доходів

Рекласифікація до зобов’язань
припиненої
діяльності,
що класифіковані як
утримувані для
продажу та
розподілу

Основні засоби
Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Забезпечення
Запаси
Передплати видані та інші оборотні активи
Інші необоротні активи
Невикористані податкові збитки

(55 520)
386
85

3 725
530
(27)

3 587
-

12 722
-

16 554
-

(18 932)
916
58

7 200
1 860
564
-

(118)
(408)
95
18
7

(167)
-

488
-

-

7 403
1 452
659
18
7

Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(45 425)

3 822

3 420

13 210

16 554

(8 419)

У мільйонах українських гривень

У мільйонах українських гривень

Визнано у
складі інших
сукупних
доходів

Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2019 року представлені таким чином:

Група сплачує податки в Україні. У 2020 та 2019 роках
податок на прибуток підприємств в Україні стягувався із суми
оподатковуваних доходів за вирахуванням оподатковуваних
витрат за ставкою у розмірі 18%.

Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань представлене таким чином:

31 грудня
2019 року

Визнано
у складі
прибутку
або збитку

31 грудня
2019 року

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років невизнані тимчасові різниці, які зменшують об’єкт оподаткування, та невикористані податкові збитки представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень
Забезпечення
Торгова дебіторська заборгованість, передплати видані, інші
необоротні та оборотні активи
Запаси
Основні засоби
Перенесені податкові збитки
Всього

По жодній з невизнаних тимчасових різниць не сплив
термін визнання, окрім однієї, що було представлено як
забезпечення у сумі 44 528 мільйонів гривень станом на
31 грудня 2019 року, щодо якої термін визнання сплив у
2020 році.

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

1 027

45 609

99 792
7 423
1 334

76 539
7 423
10
1 275

109 576

130 856
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
20. ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
На 1 січня 2020 року поточні зобов’язання НАК «Нафтогаз»
та АТ «Укртрансгаз» щодо експлуатації державної газотранспортної інфраструктури були припинені. 100% статутного капіталу ТОВ «Оператор газотранспортної системи
України» було передано АТ «Магістральні газопроводи
України» за договором купівлі-продажу. Як зазначено в
договорі купівлі-продажу, Група має право на початковий фіксований платіж у розмірі 3 871 мільйон гривень і
регулярні перемінні платежі протягом 15 років на основі

динамічної ціни, розрахованої відповідно до формули,
узгодженої сторонами. На момент продажу ТОВ «Оператор
газотранспортної системи України» справедлива вартість
змінної компенсації до отримання була визначена у розмірі 81 306 мільйонів гривень. Крім того, 1 січня 2020 року
АТ «Укртрансгаз» продало власний природний газ,
необхідний для функціонування системи ТОВ «Оператор
газотранспортної системи України», на суму 4 530 мільйонів гривень. Група отримала початковий фіксований платіж
у розмірі 3 851 мільйон гривень наприкінці 2020 року.

Інформація відносно продажу дочірнього підприємства наведена нижче:
2020

У мільйонах українських гривень

89 707
(98 015)

Загальна дебіторська заборгованість
Чисті активи, пов’язані з групою вибуття

(8 308)

Збиток від вибуття дочірньої компанії

Результати від продажу дочірньої компанії були визнані
через власний капітал, оскільки ця операція розглядається як
операція між суб’єктами господарювання, що знаходяться під
спільним контролем держави. Реалізований резерв переоцінки у сумі 161 056 мільйонів гривень, що відноситься до переданих основних засобів, був рекласифікований із резерву

переоцінки в нерозподілений прибуток, що також відображено у консолідованому звіті про зміни у власному капіталі.
Зміна справедливої вартості відбувається при переоцінці
очікуваних грошових потоків та подається у консолідованому звіті про прибутки та збитки у складі витрат на збут,
загальних та адміністративних витрат.

Основні групи активів та зобов’язань, що класифіковані як утримувані для продажу та розподілу, представлені таким чином:
31 грудня 2020 року

31 грудня 2019 року

Основні засоби
Інші нематеріальні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Передплати видані та інші оборотні активи
Передплати з податку на прибуток підприємств
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Забезпечення
Податок на прибуток
Торгова кредиторська заборгованість
Отримані аванси та інші поточні зобов’язання

-

108 421
177
5 392
434
492
12
423
(270)
(16 554)
(54)
(458)

Чисті активи, прямо пов’язані з групою вибуття

-

98 015

У мільйонах українських гривень

Фінансові результати припиненої діяльності, що входять до чистого прибутку за період, представлені таким чином:
У мільйонах українських гривень

2020

2019

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Доходи, нараховані по Арбітражному провадженню щодо транзиту газу
Відсотки та інші доходи

-

70 071

-

67 958
1 876

Витрати

-

(62 545)

Прибуток до оподаткування

-

77 360

Відповідні витрати з податку на прибуток

-

(16 647)

Прибуток за рік від припиненої діяльності

-

60 713

Прибуток за рік від припиненої діяльності (що належить власникам Компанії)

-

60 713

Рух грошових коштів від припиненої діяльності:
2020

2019

Рух грошових коштів від припиненої діяльності
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

101 690
(333)
(2 275)

Чистий рух грошових коштів

-

99 082

У мільйонах українських гривень

21. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
Податкове законодавство.
16 січня 2020 року уряд України ухвалив законопроект
про податкову реформу, що містить суттєві запропоновані
зміни до податкового законодавства, включаючи рекомендації в рамках проекту ОЕСР щодо розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування
(BEPS), а також суттєві зміни в процедурах адміністрування
податків. Заходи, передбачені реформою, включають
запровадження вимог щодо трирівневої звітності щодо
трансфертного ціноутворення, нове правило з фіксованим
співвідношенням, яке обмежує розмір процентних витрат,
загальні правила проти зловживань (GAAR), нові правила підконтрольної іноземної компанії (CFC) та процедуру взаємної
домовленості (MAP). Крім того, виключено правило про те,
що амортизація основних засобів не нараховується на період
їх невикористання у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою.
Новий Закон №466-ІХ був підписаний Президентом
України 21 травня 2020 року та частково набрав чинності з
23 травня 2020 року.
Керівництво вважає, що Група дотримується всіх вимог
чинного податкового законодавства, а зміни податкового
законодавства не мають суттєвого впливу на діяльність Групи
та її консолідовану фінансову звітність.
Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення
податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства
може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому
рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових
податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими.
На думку керівництва, Група виконала усі вимоги чинного
податкового законодавства. Під час звичайної господарської
діяльності Група здійснює операції, тлумачення яких можуть
бути різними у Групи та податкових органів. У тих випадках,
коли ймовірність відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із
такими операціями, є високою та сума може бути достовірно
визначена, Група нараховує резерв під такі зобов’язання.
Коли керівництво Групи оцінює ймовірність відтоку фінансових ресурсів таку, що не є віддаленою, Група робить розкриття таких умовних зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2020 року керівництво Групи
оцінило потенційний вплив таких операцій у загальній сумі
15 472 мільйони гривень (2019: 15 733 мільйони гривень).
На думку керівництва Групи, ймовірність того, що будьяка з вищезазначених сум буде визнана до сплати, є ма-

лоймовірною, тому, консолідована фінансова звітність Групи
не містить жодних забезпечень відносно цих операцій.
Група провадить операції зі своїми дочірніми підприємствами. Існує ймовірність, що із подальшим роз’ясненням
податкового законодавства в Україні та зі зміною підходів
податкових органів за новим Податковим кодексом такі
операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Вплив будьякої такої претензії неможливо оцінити, однак, на думку
керівництва, її вплив не має бути суттєвим.
Група експортує продукти нафтопереробки і надає
транспортні послуги, здійснює внутрішньогрупові операції
та бере участь в операціях із пов’язаними сторонами, які потенційно можуть входити у сферу застосування нових правил
українського законодавства із трансфертного ціноутворення
(«ТЦ»). Підприємства Групи надали звіт про контрольовані операції за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року,
відповідно до встановлених строків. Звіт про контрольовані
операції за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, буде
підготовлений підприємствами Групи до 1 жовтня 2021 року.
Керівництво вважає, що Група дотримується вимог ТЦ.
Так як наразі не склалася стала практика впровадження
нових правил трансфертного ціноутворення та формулювання деяких правил може трактуватись по-різному, вплив
потенційних ризиків щодо оскарження податковими органами позиції підприємств Групи у питаннях трансфертного
ціноутворення не може бути достовірно оцінено.
Позов до Російської Федерації щодо активів в Криму.
У жовтні 2016 року Нафтогаз та його дочірні компанії ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації
про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Російською Федерацією активів Групи в Криму. Це арбітражне провадження було ініційоване на підставі Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації
про заохочення та взаємний захист інвестицій.
15 вересня 2017 року Нафтогаз разом з його дочірніми
компаніями подали позовну заяву до Трибуналу, сформованого при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі.
22 лютого 2019 року Трибунал виніс Часткове Остаточне
Рішення стосовно юрисдикції та відповідальності на користь
Групи. Трибунал визнав свою юрисдикцію стосовно позовних вимог та встановив, що Російська Федерація є відповідальною за порушення низки статей Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, включаючи статтю про
заборону експропріації.
27 червня 2019 року Нафтогаз подав до Трибуналу при
Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі позовну заяву
щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною
експропріацією активів Групи в Криму. У грудні 2019 року
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Російська Федерація подала Зустрічну заяву щодо розміру
компенсації збитків.
14 лютого 2020 року Група подала Відповідь на Зустрічну
заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків. У Відповіді Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву
щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною
експропріацією кримських активів Групи у березні 2014 році
– розмір збитків оцінюється приблизно у 5 мільярдів доларів
США, плюс відсотки (загальна сума більше 9 мільярдів доларів США).
Усні слухання з питань визначення розміру компенсації
відбудуться в червні 2021 року у Гаазі. Остаточне рішення
щодо суми компенсації очікується до середини 2022 року.
Судові позови.
Час від часу у процесі звичайної господарської діяльності
до Групи висуваються певні претензії. У випадку якщо ризик
відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, вважається ймовірним, у складі резерву на судові позови
визнається відповідне зобов’язання (Примітка 13). Якщо, за
оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів,
пов’язаних із такими претензіями, є можливим, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а
відповідна сума розкривається у консолідованій фінансовій
звітності.
Керівництво вважає, що воно сформувало забезпечення
стосовно усіх суттєвих збитків у цій консолідованій фінансовій звітності.
Спільна діяльність з Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ
«Карпатигаз».
В рамках визначення правомірності договору про спільну
діяльність, Група в липні 2016 року розпочала провадження
в Стокгольмському арбітражі щодо розірвання або визнання
недійсним даного договору. В липні 2018 року Арбітражний
інститут торгової палати Стокгольма виніс Часткове Остаточне Рішення про розірвання договору про спільну діяльність.
Арбітражний Трибунал встановив, що договір про спільну
діяльність було порушено як Місен Ентерпрайзес АБ, так і
ТОВ «Карпатигаз» та, відтак, розірвано через зміну обставин
і неможливість продовжувати спільну діяльність. В червні
2020 року Арбітражний інститут торгової палати Стокгольму
виніс Друге часткове остаточне арбітражне рішення про
зміну часток учасників спільної власності.
В листопаді 2020 року Арбітражний інститут торгової
палати Стокгольму виніс остаточне арбітражне рішення за
взаємною згодою сторін. У вказаному рішенні суд затвердив Мирову угоду, згідно якої частка Місен Ентерпрайзес
АБ і ТОВ «Карпатигаз» у спільній діяльності переходить
у власність Групи після сплати Групою винагороди в сумі
1 337 мільйонів гривень. Група повністю сплатила зазначену
суму в лютому 2021 року.
Судовий спір із міноритарними акціонерами ПАТ
«Укрнафта» стосовно дійсності та чинності акціонерної
угоди. У січні 2010 року Нафтогаз і міноритарні акціонери
ПАТ «Укрнафта» (надалі – «Укрнафта»), уклали акціонерну
угоду, яка, окрім іншого, визначала процедуру обрання
Голови правління, призначення членів Правління, Наглядової
Ради. Згідно з акціонерною угодою (до внесення змін у неї в
квітні 2019 року) Голова правління має обиратися із кандидатів, запропонованих міноритарними акціонерами, 6 з 11

членів Наглядової Ради Укрнафти, включно з Головою, мають
номінуватися Нафтогазом, а решта 5 членів – міноритарними
акціонерами.
Згідно з акціонерною угодою будь-який спір, який виникає у зв’язку з нею, має вирішуватись виключно Лондонським міжнародним арбітражним судом, а акціонерна угода
регулюється виключно правом Англії.
У квітні 2018 року Трибунал виніс Часткове Остаточне
Рішення, за яким: а) визнав юрисдикцію і постановив, що б)
окремі умови акціонерної угоди є такими, що не підлягають
виконанню згідно англійського права, оскільки суперечать
імперативним нормам корпоративного законодавства України, проте в) будь-яка така неможливість примусового виконання не впливає на чинність акціонерної угоди в цілому.
З метою приведення умов акціонерної угоди у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» Нафтогаз, міноритарні акціонери Укрнафта та Укрнафта в квітні
2019 року уклали додаткову угоду до акціонерної угоди,
якою виклали статтю 9 акціонерної угоди у новій редакції.
Зокрема, сторони домовились про те, що Наглядова рада
ПАТ «Укрнафта» складатиметься з 11 членів, які обираються
шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах
акціонерів; при цьому не менше 6 членів Наглядової ради
Укрнафта становитимуть незалежні директори у розумінні Закону України «Про акціонерні товариства»; голова
Наглядової ради обиратиметься Наглядовою радою з числа
її членів; пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової
ради формуватимуться сторонами самостійно відповідно до
статуту Укрнафти; голова та члени Правління обираються Наглядовою Радою. Інші положення акціонерної угоди залишено без змін.
Можлива передача частки володіння Компанії у дочірніх підприємствах державі.
У 1998 році, після створення Компанії, Уряд України зробив внесок до акціонерного капіталу Компанії у вигляді акцій
акціонерних товариств, зокрема, акцій ДАТ «Магістральні
нафтопроводи «Дружба» і ДАТ «Придніпровські магістральні
нафтопроводи» (які були згодом внесені до акціонерного
капіталу ВАТ «Укртранснафта»), ДАТ «Укрспецтрансгаз»,
ДАТ «Чорноморнафтогаз», ВАТ «Укрнафта», та п’ятдесяти
чотирьох регіональних газорозподільчих підприємств. Уряд
України може прийняти рішення про відчуження акцій
(часток) або передачу контролю над усією або частиною володіння Компанії у цих акціонерних товариствах та/або інших
підприємствах, і ці дії можуть завдати суттєвого негативного
впливу на операційну діяльність Компанії.
Державне майно, яке не підлягає приватизації.
У 1998 році Компанія уклала угоду «Про використання
державного майна, яке не підлягає приватизації» (надалі –
«Угода») із Фондом державного майна України і отримала
нафтогазову транспортну систему та систему зберігання у
свій операційний контроль. Угода була підписана на один
рік, і строк її дії подовжується автоматично на один рік, якщо
її не буде розірвано шляхом направлення повідомлення з
боку однієї зі сторін, і вона є обов’язковою для виконання
правонаступниками кожної зі сторін. Історично дія Угоди
подовжувалась автоматично, оскільки жодна зі сторін не
ініціювала її розірвання. Оскільки державне майно, яке не
підлягає приватизації, формує основну частину господарської

діяльності Групи, то майбутні операції та фінансові результати діяльності Групи залежать від подовження дії Угоди. На
думку керівництва, Компанія продовжуватиме свою діяльність із цим майном у найближчому майбутньому.
Згідно з вимогами Угоди від Компанії вимагається, окрім
іншого, управляти магістральними та розподільчими нафтота газопроводами, які знаходяться у власності держави Україна, підтримувати державне майно у належному робочому
стані та передавати 50% частку прибутків, отриманих від
використання цих активів, державі. Суму таких перерахувань
можна зменшити на суму капітальних інвестицій у ці активи.
В Угоді не передбачено механізму таких розрахунків і, історично, Компанією не здійснювалось жодних виплат державі
стосовно використання таких активів. Компанія вважає, що
якби механізм розрахунку державної частки у прибутках
від використання цих активів був визначений державою, то
капітальні інвестиції, здійснені Компанією, були б більшими,
і жодних виплат на користь держави не потрібно було б ро-

бити. Відповідно, жодних зобов’язань стосовно таких виплат
не було визнано у цій консолідованій фінансовій звітності.
Як зазначено у Примітці 20, з 1 січня 2020 року поточні
зобов’язання Компанії щодо управління майном, що перебуває в державній власності та використовується у процесі
провадження діяльності з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, припинилися. Міністерство фінансів України передало таке майно новому оператору газотранспортної системи на правах господарського
відання 1 січня 2020 року.

22. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Для діяльності Групи характерна низка фінансових ризиків:
ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик
відсоткових ставок), ризик концентрації (Примітка 3),

кредитний ризик та ризик ліквідності. Група відповідно
до політики управління ризиками ідентифікує, оцінює та
реагує на ризики для мінімізації їх негативного впливу на
фінансові показники діяльності Групи.

Капітальні контрактні зобов’язання.
Контрактні зобов’язання на придбання основних засобів,
а також на розвідку та розробку нафтогазових родовищ
становили 3 868 мільйонів гривень станом на 31 грудня
2020 року (31 грудня 2019 року: 6 670 мільйонів гривень).

Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:
Фінансові активи за амортизованою вартістю
У мільйонах українських гривень
Інші необоротні активи
Торгова дебіторська заборгованість
Iнші фінансові оборотні активи
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у використанні

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

2 078
28 129
1 879
37 106
659

4 317
59 056
1 705
77 593
436

69 851

143 107

Примітки

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

20
10

81 058
11 483

-

92 541

-

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

(66 342)
(3 585)
(4 130)
(3 352)

(60 662)
(5 061)
(3 394)
(2 685)

(77 409)

(71 802)

Примітки
7
9
10

Всього фінансових активів за амортизованою вартістю

Фінансові активи за справедливою вартістю
У мільйонах українських гривень
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
Облігації внутрішньої державної позики України
Всього фінансових активів за справедливою вартістю

Фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю
У мільйонах українських гривень
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язанняи
Всього фінансових зобов’язань за амортизованою вартістю

Ринковий ризик.
Для Групи характерний вплив ринкових ризиків. Ринкові
ризики виникають із відкритих позицій в (a) іноземних

Примітки
12
14

валютах, (б) активах та зобов’язаннях, за якими нараховуються відсотки, (в) активах та зобов’язаннях, щодо яких є
характерними інші цінові ризики.
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Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Валютний ризик.
Група провадить свою операційну діяльність на території
України, і її залежність від валютного ризику визначається,
головним чином, необхідністю придбання природного газу

у іноземних постачальників, за цінами деномінованими у
доларах та євро. Група також отримує позики в іноземних
валютах. Група не здійснює хеджування своїх валютних
позицій.

Залежність Групи від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних валютних активів та зобов’язань
таким чином:
31 грудня 2020 року
У мільйонах українських гривень
Грошові кошти, обмежені у використанні
Грошові кошти та залишки на банківських
рахунках
Торгова дебіторська заборгованість
Передплати видані та інші оборотні активи
Інші необоротні активи
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Чиста (коротка) /довга валютна позиція

31 грудня 2019 року

Долари США

Євро

Інші валюти

Долари США

Євро

Інші валюти

584
21 770

50
7 687

28

235
58 152

45
4 042

44

967
8 501
(32 640)
(640)

243
(24 405)
(52)

-

6 063
456
1 412
(24 605)
(570)

316
1
(16 982)
(338)

(7)

(370)
(3 235)

(181)
-

-

(897)
(2 582)

(125)
-

-

(5 063)

(16 658)

28

37 664

(13 041)

37

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість
прибутку або збитку та власного капіталу до обґрунтовано
можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувалися на
звітну дату за умови, що всі інші змінні величини залишалися
стабільними.

Ризик розраховувався лише для монетарних залишків,
деномінованих в валютах, окрім функціональної валюти
компаній Групи.

31 грудня 2020 року

У мільйонах українських гривень
Зміцнення долара США на 10%
Послаблення долара США на 10%
Зміцнення євро на 10%
Послаблення євро на 10%

Вплив на прибуток або збиток
до податку на
прибуток
(506)
506
(1 666)
1 666

Ризик зміни відсоткових ставок.
Зазвичай Група не має істотних активів, за якими нараховуються відсотки, і її доходи та рух грошових коштів від
операційної діяльності, в основному, не залежать від змін
ринкових відсоткових ставок. Ризик Групи щодо зміни відсоткових ставок виникає від позик, отриманих за плаваючими
відсотковими ставками. Позики за фіксованими ставками
створюють для Групи ризик зміни справедливої вартості
відсоткових ставок.
Група залучає позики як за фіксованими так і за плаваючими відсотковими ставками. Станом на 31 грудня 2020 року
близько 1% позик Групи було надано за плаваючими ставками (31 грудня 2019 року: 1%). Ризик негативних коливань
відсоткових ставок на ринку контролюється Казначейським
департаментом Компанії. Основною метою управління відсотковим ризиком є отримання фінансування за мінімальною

по цінах, встановлених НКРЕКП (Примітка 2), робить Групу
вразливою до цінового ризику. Серед напрямів реагування
на даний ризик та пом’якшення його негативного впливу
на фінансову позицію Групи окремо виділяється діяльність
щодо сприяння реформування українського ринку газу та
запровадження вільного ринкового ціноутворення на усіх
сегментах ринку. При операціях постачання природного
газу іншим групам споживачів за цінами, що встановлюються Нафтогазом щомісячно самостійно, ціновий ризик не є
суттєвим.
Кредитний ризик.
Група приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у
результаті невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик
виникає у результаті продажу Групою продукції на кредитних
умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких
виникають фінансові активи.
Політика Групи полягає у тому, що клієнти, які бажають
здійснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевірку на платоспроможність. Суттєві непогашені залишки
також переглядаються на постійній основі. Водночас, Група
повинна дотримуватися державних нормативних вимог як
надійний постачальник природного газу певним учасникам

31 грудня 2020 року

Вплив
на власний
капітал

Вплив на прибуток або збиток
до податку на
прибуток

Вплив
на власний
капітал

(415)
415
(1 366)
1 366

3 767
(3 767)
(1 304)
1 304

3 089
(3 089)
(1 069)
1 069

вартістю та співставлення ліквідності з графіком надходження кредитних коштів.
Діяльність із запозичень переглядається під час складання бюджету на календарний рік. Довгострокова інвестиційна
діяльність і пов’язане з нею фінансування розглядаються
окремо, і для них необхідно отримати узгодження від Уряду
України. Інформація про терміни погашення фінансових
інструментів розкривається далі у цій Примітці.
Інший ціновий ризик.
Група розглядає інший ціновий ризик як ризик фінансових
втрат внаслідок непередбачуваних коливань рівня цін на
товари при проведенні операцій купівлі-продажу. Коливання
ринкових цін на європейських газових хабах, від яких залежить ціна закупівлі імпортованого природного газу, а також обов’язок Компанії постачати споживачам природний
газ у межах покладання спеціальних обов’язків, зокрема,

31 грудня 2019 року

Грошові кошти
та залишки на
банківських
рахунках

Грошові кошти,
обмежені
у використанні

Грошові кошти
та залишки на
банківських
рахунках

Грошові кошти,
обмежені
у використанні

Рейтинг А
Рейтинг В+
Рейтинг В
Рейтинг ВБез рейтингу

58
1
36 421
37
589

645
14

45
37
77 173
3
335

228
208

Всього

37 106

659

77 593

436

У мільйонах українських гривень

31 грудня 2019 року

газового ринку, незалежно від того, виконують вони свої
зобов’язання чи ні. Група формує резерв на знецінення, який
є оцінкою очікуваних збитків стосовно торгової дебіторської
заборгованості. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується індивідуально суттєвих ризиків.
Зокрема, станом на 31 грудня 2020 року був оцінений
кредитний ризик, пов’язаний з дебіторською заборгованістю
за договором купівлі-продажу (Примітка 20). Вплив таких ризиків включено до моделі дисконтованих грошових потоків,
яка використовується для визначення справедливої вартості
активу (Примітка 23). Було включено ризик зміни угоди з
боку уряду, до якого звернулася сторона угоди з проханням
розпочати переговори щодо можливого перегляду змінної
частини угоди. Оскільки з боку жодної зацікавленої сторони не було вжито жодних дій щодо цього питання на дату
складання цієї консолідованої фінансової звітності, модель
оцінки справедливої вартості не була змінена.
Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 року становила 162 392 мільйони гривень (31 грудня
2019 року: 143 107 мільйонів гривень).
У таблиці нижче наведено аналіз кредитної якості грошей
та їх еквівалентів, а також грошових забезпечень для участі
у державних тендерних процедурах станом на 31 грудня на
основі рейтингів Fitch:

Група не утримує жодної застави для покриття своїх
кредитних ризиків, пов’язаних із фінансовими активами, крім гарантій, отриманих щодо реструктуризованої
заборгованості за природний газ в рамках Закону України
«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» №1730 (Примітка 2).
Сума такої застави станом на 31 грудня 2020 року складала
986 мільйонів гривень (31 грудня 2019 року: 1 318 мільйонів гривень).
Ризик ліквідності. Зважене управління ліквідністю
передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов’язань по
мірі їх настання. Метою Групи є підтримання балансу між
безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні
кредитних умов, наданих постачальниками та банками.

Передплати зазвичай використовуються для управління
як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. Група
здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами
погашення своїх зобов’язань і планує рівень ліквідності
залежно від їх очікуваного погашення. Група має програми
капітального будівництва, які фінансуються як за рахунок
чинних потоків грошових коштів від господарської діяльності, так і за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти
також використовуються для фінансування потреб Групи в
оборотному капіталі.
У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов’язань Групи, розподілених на групи за відповідними
термінами погашення, на основі залишкового періоду на
звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які
розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками
грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2020 року був представлений таким чином:
У мільйонах українських гривень
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього

До 6
місяців

6-12
місяців

1-2
роки

2-5
років

Більше
5 років

Всього

7 147
3 585

6 478
-

17 653
-

37 282
-

15 295
-

83 855
3 585

4 130
-

-

871

3 035

-

4 130
3 906

14 862

6 478

18 524

40 317

15 295

95 476

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2019 року був представлений таким чином:
У мільйонах українських гривень
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові
зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього

До 6
місяців

6-12
місяців

1-2
роки

2-5
років

Більше
5 років

Всього

9 501
5 061

8 265
-

7 015
-

42 608
-

13 808
-

81 197
5 061

3 394
-

-

1 060

2 194

-

3 394
3 254

17 956

8 265

8 075

44 802

13 808

92 906

Коефіцієнт фінансового важелю.
Аналогічно іншим підприємствам галузі, Група здійснює
моніторинг капіталу на основі співвідношення власних та
залучених коштів. Цей коефіцієнт розраховується як чистий
борг, поділений на суму загального капіталу та чистого
боргу під управлінням. Чистий борг розраховується як сума
позик (короткострокових і довгострокових, які відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан), за
вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Загальна

сума капіталу в управлінні дорівнює сумі власного капіталу,
як відображено у консолідованому звіті про фінансовий
стан. Станом на 31 грудня 2019 року гроші та їх еквіваленти, для розрахунку нормалізованого коефіцієнта фінансового важелю були скориговані на грошові кошти, отримані
від Газпрому та сплачені проміжні дивіденди. Станом на
31 грудня 2020 року коригування коефіцієнта фінансового
важелю не проводилося

23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за
продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Очікувана справедлива вартість визначалась Групою
із використанням доступної ринкової інформації, за її
наявності, а також відповідних методик оцінки. Однак, для
визначення очікуваної справедливої вартості обов’язково
необхідне використання професійних суджень для тлумачення ринкової інформації. Керівництво використало усю
доступну ринкову інформацію для оцінки справедливої

Активи

Основні
засоби

Ієрархія
справедливої
вартості

Всього позик (Примітка 12)
За вирахуванням: Грошових коштів та їх еквівалентів
Коригування на грошові кошти, отримані від Газпрому та
сплачені проміжні дивіденди
Всього чистого боргу
Всього власного капіталу
Коефіцієнт фінансового важелю, %

31 грудня
2020 року

31 грудня
2019 року

66 342
(37 106)

60 662
(77 593)

-

59 494

29 236

42 563

314 281

392 574

8,5

9,8

Справедлива вартість основних засобів
Основні засоби Групи оцінюються за справедливою
вартістю на кінець кожного звітного періоду. У наведеній
нижче таблиці подається інформація про способи визначення справедливої вартості цих активів (зокрема, методики оцінки та використані вхідні дані):

Методики оцінки та основні вхідні дані

3

Група залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
своїх основних засобів із використанням методу вартості заміщення для більшості груп.
Справедлива вартість визначається як первісна вартість будівництва цих об’єктів за поточними цінами, за вирахуванням економічного знецінення та фізичного зносу на відповідну
дату. Основним параметром, який використовується у цій методиці оцінки, є поточна вартість
будівництва.
Для об’єктів, де є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод
порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості). Основним
параметром, який використовується при цій методиці оцінки, є ціна квадратного метру
нерухомості.
Вартість заміщення буферного газу підземних сховищ газу визначається як сума ринкової
вартості газу, що було закачано до підземних сховищ, витрат на транспортування газу від
точки продажу до підземних сховищ та витрат на його закачування (за умови відсутності економічного знецінення за результатами дохідного підходу). У разі виявлення в ході оцінки економічного знецінення, вартість буферного газу після економічного зносу буде не нижче його
вартості ліквідації, визначеної на припущеннях щодо періоду відкачування, ринкових цін на
газ у відповідні періоди, ставки доходності на регуляторну базу активів зберігання, середньої
рентабельності викачування та вартості його транспортування до точки продажу.

2

Для об’єктів, для яких є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується
метод порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості
коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості).
Основним параметром, який використовується у цій методиці оцінки, є ціна квадратного
метра нерухомості.

Коефіцієнт фінансового важелю на кінець звітного періоду був представлений таким чином:
У мільйонах українських гривень

вартості. Оцінки, подані у цій консолідованій фінансовій
звітності, не обов’язково вказують на суми, які Група могла
б реалізувати у ринковому обміні від операції продажу
своєї повної частки у конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язань.

У таблиці нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю після первісного визнання із використанням ієрархії справедливої вартості:
31 грудня 2020 року
У мільйонах українських гривень

31 грудня 2019 року

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Основні засоби

4 219

179 839

184 058

4 283

201 264

205 547

Всього

4 219

179 839

184 058

4 283

201 264

205 547

Група рекласифікувала буферний газ з Рівня 2 в Рівень 3
ієрархії оцінки справедливої вартості 1 жовтня 2019 року у
зв’язку зі зміною методики оцінки.
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Інформація стосовно основних засобів Групи та ієрархії справедливої вартості станом на 31 грудня 2020 року наведена нижче:
Опис

Група активів

Методика оцінки

Вхідні дані, які не піддаються спостереженню

Сховища газу

Обладнання
підземних
сховищ газу

Метод залишкової вартості
заміщення з використанням доходного методу для визначення
економічного знецінення

Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у доларах США

Метод залишкової вартості заміщення з використанням доходного методу для визначення економічного знецінення

Ціна реалізації природного газу

Для прогнозу цін на природний газ було здійснено регресійний аналіз
історичних цін на хабах NBP та TTF. Результати було застосовано до консенсусу
прогнозних цін на хабі NBP та спрогнозовано ціни на хабі TTF. Для прогнозу цін
відповідно до принципу «Хаб+»: до отриманої прогнозної ціни на газовому
хабі TTF додано спред між цінами на газ на хабах TTF та VTP(Словаччина) і
тариф на вхід до ГТС України.

Чим вища ціна реалізації газу, тим вища справедлива вартість

Довгостроковий прогноз рентної плати (розрахований на
ціну реалізації)

Природний газ і нафта, поклади глибиною до 5,000 м – 29%, понад 5,000 м – 14%
Нафтовий і газовий конденсат, поклади глибиною до 5,000 м – 31%, понад 5,000
м – 16%

Чим вища ставка, тим менша справедлива вартість

Буферний газ
Активи з видобутку газу

Нафтогазовидобувні
активи

Очікуваний середній період викачування буферного газу

Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню
14,35%

5 років починаючи з 2025

Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні
Достовірні розроблені запаси (визначені незалежним
експертом)
Нафтотранспортна
система та зберігання
нафти

Нафтотранспортна
система

Метод залишкової вартості заміщення з використанням доходного методу для визначення економічного знецінення

15,96%-17,93%
1 – 47.681 млн. м3. (залишкові запаси газу, в залежності від родовища)

Кумулятивний фактор фізичного та функціонального зносу

Обсяги транзиту
Тарифи, що застосовуються

Взаємозв’язок між ключовими вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та оцінкою справедливої вартості

0,28-0,80

Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Чим довше період, тим менша справедлива вартість розробки

Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість
Чим більші запаси, тим вища справедлива вартість
Чим вищий фактор, тим менша справедлива вартість

12,0-13,4 мільйонів тонн

Чим вищий обсяг, тим вища справедлива вартість

8,6-11,6 євро за тонну

Чим вищі тарифи, тим вища справедлива вартість

Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні

12,54%

Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Інформація стосовно основних засобів Групи та ієрархії справедливої вартості станом на 31 грудня 2019 року наведена нижче:
Опис

Група активів

Методика оцінки

Вхідні дані, які не піддаються спостереженню

Сховища газу

Обладнання
підземних
сховищ газу

Метод залишкової вартості заміщення з використанням доходного методу для визначення економічного знецінення

Рівень дохідності за регуляторною базою активів для
зберігання

14,52%

Чим вища ставка, тим вища справедлива вартість

Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у доларах США

12,57%

Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Очікуваний середній період викачування буферного газу

5 років

Чим довше період, тим менша справедлива вартість розробки

Буферний газ

Активи з видобутку газу

Нафтогазовидобувні
активи

Метод залишкової вартості
заміщення з використанням
доходного методу для
визначення економічного
знецінення

Ціна реалізації природного газу

Довгостроковий прогноз рентної плати (розрахований на
ціну реалізації)

Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні
Достовірні розроблені запаси (визначені незалежним
експертом)
Нафтотранс-портна
система та зберігання
нафти

Нафтотранспортна
система

Метод залишкової вартості
заміщення з використанням
доходного методу для
визначення економічного
знецінення

Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню

Взаємозв’язок між ключовими вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та оцінкою справедливої вартості

Для прогнозу цін на природний газ було здійснено регресійний аналіз
історичних цін на хабах NBP та TTF. Результати було застосовано до
консенсусу прогнозних цін на хабі NBP та спрогнозовано ціни на хабі TTF.
Для прогнозу цін відповідно до принципу «Хаб+»: до отриманої прогнозної
ціни на газовому хабі TTF додано спред між цінами на газ на хабах TTF та
VTP(Словаччина) і тариф на вхід до ГТС України.
Природний газ і нафта, поклади глибиною до 5,000 м – 29%, понад 5,000
м – 14%
Нафтовий і газовий конденсат, поклади глибиною до 5,000 м – 31%, понад
5,000 м – 16%
18,58%-20,05%
1 – 47.681 млн. м3. (залишкові запаси газу, в залежності від родовища)

Кумулятивний фактор фізичного та функціонального
зносу

0,42-0,85

Номінальна середньозважена вартість капіталу для
грошових потоків, деномінованих у гривні

13,24%

Чим вища ціна реалізації газу, тим вища справедлива вартість

Чим вища ставка, тим менша справедлива вартість

Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість
Чим більші запаси, тим вища справедлива вартість
Чим вищий фактор, тим менша справедлива вартість

Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

234

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються за справедливою
вартістю на постійній основі (але розкриття інформації
про справедливу вартість є обов’язковим)

На думку керівництва Групи, балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості станом на 31 грудня 2020 та
2019 років, за винятком випадків, які розкриті нижче:
31 грудня 2020

У мільйонах українських гривень

31 грудня 2019

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

44 383

48 456

35 538

38 930

Єврооблігації (Примітка 12)

Наступна таблиця містить інформацію щодо того, як
визначалась справедлива вартість фінансових активів та
фінансових зобов’язань (зокрема, методика оцінки, що використовувались та вхідні дані):
Фінансові
зобов’язання

Ієрархія
справедливої
вартості

Методика оцінки
та основні вхідні дані

Єврооблігації

1

Справедлива вартість
Єврооблігацій оцінюється за
котируваннями на активних
ринках з використанням
процентних ставок 5,4-6,8%
річних.

Справедлива вартість Облігацій внутрішньої державної позики
Облігації внутрішньої державної позики визнані за справедливою вартістю через прибуток та збиток, відносяться до

1 рівня ієрархії справедливої вартості та оцінюються за котируваннями на активних ринках з використанням процентних
ставок.
Справедлива вартість дебіторської заборгованості
за договором купівлі-продажу
Як описано в Примітці 20, 1 січня 2020 року 100% прав
участі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
було передано АТ «Магістральні газопроводи України» в
рамках договору купівлі-продажу та на умовах початкового платежу і регулярних платежів протягом 15 років та
встановлення динамічної ціни, розрахованої за формулою,
узгодженою сторонами. Справедлива вартість змінної
частини заборгованості була визнана як фінансовий актив за
справедливою вартістю через прибутки або збитки (СВЧПЗ).
У наступних таблицях подано інформацію про те, як визначається справедлива вартість змінної частини (зокрема,
використовувані методи оцінки та вхідні дані):

Активи

Ієрархія справедливої Методики оцінки та основні вхідні дані
вартості

Дебіторська
заборгованість

3

Група визначає справедливу вартість поточної вартості майбутніх очікуваних грошових потоків.
Інформація базується на очікуваннях керівництва, очікуваннях аналітиків та прогнозах галузі.
Оцінки базуються на ставці дисконтування 11,74%

Інформація, що використовується для визначення справедливої вартості змінної винагороди, була такою:
Методика оцінки

Вхідні дані, які не піддаються Діапазон вхідних даних, які не піддаються
спостереженню
спостереженню

Модель
дисконтованих
грошових потоків

Період отримання доходу від
транзитної діяльності

2020-2034 роки

Обсяги транзиту природного
газу

65 мільярдів куб.м. на рік у 2020 році та 40
мільярдів куб.м. на рік у наступні чотири роки
(на основі контракту надання послуг з організації
транзиту між Нафтогазом та Газпромом). З 2024
року – 40 мільярдів куб.м. на рік (на основі
очікувань керівництва).
Тариф на базі РБА (регуляторної бази активів)
буде діяти протягом періоду 2020-2024 років.
Починаючи з 2024 року тарифи для послуг з
транспортування будуть розраховуватись на
основі параметрів методології довгострокового
стимулювання тарифного регулювання.
11,74%

Тарифи на базі регуляторної
бази активів

Номінальна середньозв ажена
вартість капіталу для грошових
потоків, деномінованих у
доларах США

Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості
Чим довше період отримання
доходу від транзитної
діяльності, тим більше
справедлива вартість
Чим більше обсяг, тим більша
справедлива вартість

Чим менша РБА, тим менша
справедлива вартість

Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Протягом періоду не відбулося змін у методах визначення справедливої вартості. Протягом періоду не було переміщень
між Рівнем 2 та Рівнем 3.

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Погашення кредитів. Протягом січня-березня 2021 року
Група погасила кредити на загальну суму 3 749 мільйонів
гривень.
Придбання ТОВ «Надра Юзівська». У січні 2021 року Група придбала 100% корпоративних прав у статутному капіталі
ТОВ «Надра Юзівська», що володіє правом на розвідку та
видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, розташованій
у Донецькій та Харківській областях та спеціальними дозволами до 2063 року. Вартість інвестицій склала 432 мільйони
гривень.

25. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність. Ця консолідована фінансова
звітність була підготовлена відповідно до МСФЗ.
Основа підготовки консолідованої фінансової звітності. Ця консолідована фінансова звітність підготовлена
на основі принципу історичної вартості, за виключенням
об’єктів основних засобів, які оцінюються за переоціненою
вартістю на кінець кожного звітного періоду, а також певних
фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою
вартістю, як пояснюється у положеннях облікової політики
нижче.
Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари
та послуги.
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була
б отримана за продаж активу або сплачена за передачу
зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на
дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої
методики оцінки.
Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих
періодів, якщо не зазначено інше.
Функціональна валюта і валюта подання. Статті,
включені до фінансових звітностей кожного з підприємств
Групи, оцінюються із використанням валюти основного економічного середовища, у якому провадить свою операційну
діяльність Група («функціональної валюти»). Ця консолідована фінансова звітність подається у гривні, яка є функціональною валютою Компанії і валютою подання Групи. Усі суми,
відображені у консолідованій фінансовій звітності, подаються у гривнях, округлених до найближчого мільйона, якщо не
зазначено інше.
Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від
відповідної функціональної валюти, перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який
переважав на дату відповідної операції. Прибутки та збитки
від курсових різниць, які виникають у результаті врегулювання таких операцій та перерахунку монетарних активів та
зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті на кінець
року, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або
збитки. Перерахунок на кінець року не застосовується до
немонетарних статей, включно з інвестиціями у власний
капітал.
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для
перерахунку залишків в іноземній валюті, були представлені
таким чином:

У гривнях

2020

2019

1,00 долар США
1,00 євро

28,27
34,74

23,69
26,42

Середні курси обміну валют за рік, що закінчився 31 грудня, були представлені таким чином:
У гривнях

2020

2019

1,00 долар США
1,00 євро

26,96
30,79

25,85
28,95

Протягом 2020 та 2019 років в Україні діяли валютні
обмеження затверджені Національним банком України.
Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом,
наближеним до курсу обміну, встановленого Національним
банком України. У теперішній час гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України.
Основа консолідації. Дочірніми підприємствами називаються компанії, над якими Група має контроль. Контроль
досягається тоді, коли Група має владні повноваження щодо
об’єкта інвестування, зазнає ризиків або має права щодо
змінних результатів діяльності об’єкта інвестування; та має
здатність використовувати свої владні повноваження щодо
об’єкта інвестування для впливу на результати його діяльності. Дочірні підприємства консолідуються із дати, коли
контроль переходить до Групи (на дату придбання), і припиняють консолідуватися із дати, коли контроль втрачається.
Операції між компаніями Групи, залишки за операціями
та нереалізовані прибутки або збитки від таких операцій
виключаються повністю під час консолідації. В облікову
політику дочірніх підприємств, за необхідності, вносяться
зміни для забезпечення їхньої відповідності із політикою,
прийнятою Групою.
Компанія переоцінює наявність чи відсутність контролю, якщо факти чи обставини вказують на зміну одного чи
декількох елементів контролю, вказаних вище.
У випадку коли Група має переважну більшість прав
голосу в об’єкті інвестування, вона продовжує оцінювати,
чи достатньо цих прав голосу для забезпечення її практичної здатності керувати значущими видами його діяльності
одноосібно і чи є права голосу Групи достатніми для надання
їй владних повноважень над об’єктом інвестування.
Група враховує усі відповідні факти та обставини під час
оцінки того, чи є права голосу Групи в об’єкті інвестування
достатніми для надання їй владних повноважень над ним, у
тому числі:
— розмір утримуваного Групою пакету голосів порівняно із
розміром та ступенем розосередженості пакетів інших
утримувачів прав голосу;
— потенційні права голосу, утримувані Групою, інших утримувачів голосів або інших сторін;
— права, які виникають внаслідок інших контрактних угод;
та
— будь-які додаткові факти та обставини, які вказують на те,
що Група має або не має можливості керувати значущими
видами діяльності у період часу, коли необхідно прийняти рішення, включно з порядком розподілу голосів під
час голосування на попередніх зборах акціонерів.
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Об’єднання підприємств. Операції придбання підприємств обліковуються із використанням методу придбання.
Сума компенсації, яка передається під час операції об’єднання підприємств, оцінюється за справедливою вартістю,
яка розраховується як сума справедливої вартості на дату
придбання активів, переданих Групою, зобов’язань Групи
перед колишніми власниками об’єкта придбання та часток
власного капіталу, наданих Групою в обмін на отриманий
контроль над відповідним об’єктом придбання. Витрати,
пов’язані з операцією придбання, звичайно визнаються у
складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були
понесені.
На дату придбання ідентифіковані придбані активи та
прийняті зобов’язання визнаються за їхньою справедливою
вартістю, за виключенням випадків коли:
— в ідстрочені податкові активи або зобов’язання та активи або зобов’язання, пов’язані з угодами на виплати
працівникам, визнаються та оцінюються у відповідності
до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток» та МСБО 19
«Виплати працівникам», відповідно;
— з обов’язання або інструменти власного капіталу, пов’язані із угодами об’єкта придбання щодо платежів на основі
акцій або угод Групи про платежі на основі акцій, укладених для заміни угод об’єкта придбання щодо платежів на
основі акцій, оцінюються у відповідності до вимог МСФЗ
2 «Платіж на основі акцій» на дату придбання; та
— а ктиви (або групи вибуття), які класифікуються як утримувані для продажу у відповідності до МСФЗ 5 «Непоточні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», оцінюються у відповідності до цього стандарту.
Гудвіл оцінюється як перевищення суми переданої компенсації, суми будь-яких неконтрольованих часток в об’єкті
придбання та справедливої вартості раніше утримуваних
покупцем часток власного капіталу в об’єкті придбання (якщо
такі є) над чистою сумою на дату придбання вартості придбаних ідентифікованих активів та прийнятих на себе зобов’язань. Якщо після переоцінки чиста сума, на дату придбання,
вартості придбаних ідентифікованих активів та прийнятих
на себе зобов’язань перевищує суму переданої компенсації,
суми будь-яких неконтрольованих часток в об’єкті придбання та справедливої вартості раніше утримуваних покупцем
часток власного капіталу в об’єкті придбання (якщо такі є), то
таке перевищення визнається негайно у складі прибутку або
збитку як прибуток від придбання зі знижкою.
Неконтрольовані частки, які є поточними частками володіння і дають право їхнім власникам на пропорційну частку
чистих активів підприємства у випадку його ліквідації, первісно можуть оцінюватися або за справедливою вартістю, або
пропорційно до частки неконтрольованих часток у визнаній
вартості ідентифікованих чистих активів об’єкта придбання. Вибір методу оцінки здійснюється для кожної операції
окремо. Інші види неконтрольованих часток оцінюються за
справедливою вартістю або, коли застосовується, згідно із
методом, визначеним в іншому МСФЗ.
У випадку коли компенсація, яку Група передала в
операції об’єднання підприємств, містить в собі активи або
зобов’язання, які виникли у результаті угоди про умовну компенсацію, то умовна компенсація оцінюється за
справедливою вартістю на дату придбання і включається
до складу компенсації, яка була передана під час операції
об’єднання підприємств. У зміни справедливої вартості

умовного зобов’язання, які кваліфікуються як коригування
періоду оцінки, вносяться коригування ретроспективно, із
відповідними коригуваннями за рахунок гудвілу. Коригування періоду оцінки являють собою коригування, які виникають
у результаті отримання додаткової інформації протягом
періоду оцінки (який не може перевищувати одного року від
дати придбання) щодо фактів та обставин, які існували на
дату придбання.
Подальший облік змін справедливої вартості умовної
компенсації, які не кваліфікуються як коригування періоду
оцінки, залежить від класифікації умовної компенсації. Умовна компенсація, яка була класифікована як власний капітал,
не переоцінюється на подальші звітні дати, а її подальше
врегулювання обліковується у складі власного капіталу.
Умовна компенсація, класифікована як актив або зобов’язання, переоцінюється на подальші звітні дати у відповідності до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» або МСБО
37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»,
відповідно, причому відповідні прибуток або збиток, які виникають при цьому, визнаються у складі прибутку або збитку.
У випадку коли операція об’єднання підприємств
здійснюється поетапно, раніше утримувана Групою частка
у власному капіталі об’єкта придбання переоцінюється за
справедливою вартістю на дату придбання, а прибуток або
збиток, який виникає при цьому, якщо такий є, визнається у
складі прибутку або збитку. Суми переоцінки, які виникають
із часток володіння в об’єкті придбання до дати придбання
і які були раніше визнані у складі інших сукупних доходів,
змінюють свою класифікацію на прибуток або збиток, якби
такий підхід вимагався для відображення вибуття такої
частки.
Якщо первісний облік операції об’єднання підприємств
не завершився на кінець звітного періоду, в якому відбувається об’єднання, Група відображає у консолідованій
звітності попередні суми за статтями, стосовно яких облік не
було завершено. У ці попередні суми вносяться коригування
під час періоду оцінки (див. вище) або визнаються додаткові
активи або зобов’язання для відображення нової отриманої
інформації щодо фактів та обставин, які існували на дату
придбання, які, якби про них було відомо, могли вплинути на
суми, визнані на цю дату.
Гудвіл. Гудвіл, який виникає у результаті придбання підприємств, відображається за первісною вартістю, визначеною на дату придбання таких підприємств, за вирахуванням
накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є.
Для цілей перевірки на предмет зменшення корисності
гудвіл розподіляється на кожну з одиниць Групи, яка генерує
грошові кошти (або групи одиниць, які генерують грошові
кошти), які, як очікується, отримають вигоди за рахунок
синергії від об’єднання підприємств.
Одиниця, яка генерує грошові кошти, на яку був розподілений гудвіл, перевіряється на предмет зменшення корисності щороку або частіше, якщо існують ознаки зменшення
корисності такої одиниці. Якщо сума відшкодування одиниці,
яка генерує грошові кошти, виявиться меншою за її балансову вартість, то збиток від зменшення корисності розподіляється спершу на зменшення балансової вартості будь-якого
гудвілу, розподіленого на відповідну одиницю, а потім на
інші активи одиниці пропорційно до балансової вартості
кожного активу такої одиниці. Будь-який збиток від зменшення корисності гудвілу визнається безпосередньо у складі

прибутку або збитку. Збиток від зменшення корисності,
визнаний щодо гудвілу, не сторнується у подальші періоди.
Після вибуття відповідної одиниці, яка генерує грошові
кошти, належна їй сума гудвілу враховується під час визначення прибутку або збитку у результаті вибуття.
Операції із неконтрольованими частками. Група
відображає операції із неконтрольованими частками як операції із власниками капіталу Групи. Для операцій придбання
неконтрольованих часток різниця між будь-якою компенсацією сплаченою та відповідною часткою балансової
вартості придбаних чистих активів дочірнього підприємства
відображається у складі власного капіталу. Прибутки або
збитки у результаті продажу неконтрольованих часток також
відображаються у складі власного капіталу.
Коли Група втрачає контроль або істотний вплив над
підприємством, то збережена частка володіння у ньому
переоцінюється до її справедливої вартості, причому зміна
балансової вартості визнається у складі прибутку або збитку.
Справедлива вартість є первісною балансовою вартістю
для цілей подальшого обліку збереженої частки в асоційованому, спільному підприємстві або фінансовому активі.
Окрім того, будь-які суми, раніше визнані у складі інших
сукупних доходів щодо такого підприємства, обліковуються
таким чином, ніби Група сама продала відповідні активи або
зобов’язання. Це може означати, що суми, визнані раніше у
складі інших сукупних доходів, змінюють свою класифікацію
на прибуток або збиток.
Якщо частка участі в асоційованому підприємстві знижується, але істотний вплив зберігається, лише пропорційна
частка сум, раніше визнана у складі інших сукупних доходів,
змінює свою класифікацію на прибуток або збиток, коли
доцільно.
Інвестиції в асоційовані підприємства. Асоційованим
називається підприємство, на яке Група має істотний вплив, а
не контроль. Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із використанням методу участі в капіталі. Інвестиція
Групи в асоційоване підприємство включає гудвіл, визначений на момент придбання, за вирахуванням будь-якого
накопиченого збитку від зменшення корисності.
Частка Групи у прибутках або збитках асоційованих
підприємств після придбання визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки, а частка у змінах інших
сукупних доходів після придбання визнається у складі інших
сукупних доходів. Сукупні зміни після придбання коригуються за рахунок балансової вартості інвестиції. У випадку коли
частка Групи у збитках асоційованого підприємства дорівнює
або перевищує її частку у цьому асоційованому підприємстві, включно з будь-якою іншою незабезпеченою дебіторською заборгованістю, Група не визнає подальших збитків,
за виключенням випадків коли вона має зобов’язання або
зробила виплати від імені цього асоційованого підприємства. Нереалізовані прибутки від операцій між Групою та її
асоційованими підприємствами виключаються повністю.
В облікову політику асоційованих підприємств, за необхідності, вносяться зміни для забезпечення їхньої відповідності із політикою, прийнятою Групою.
Прибутки та збитки від розбавлення акцій, які виникають
за інвестиціями в асоційовані підприємства, визнаються у
консолідованому звіті про прибутки або збитки.
Частка у спільних підприємствах. Спільним підприємством називається угода про спільну діяльність, за якою

сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній
діяльності, мають права на чисті активи відповідної спільної
діяльності. Спільний контроль являє собою узгоджений на
основі договору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення стосовно значущої
діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які спільно
володіють контролем.
Група визнає свою частку у спільному підприємстві із
використанням методу участі в капіталі, який застосовується так, як описано у параграфі «Інвестиції в асоційовані
підприємства».
Частка у спільних операціях. Спільною операцією
називається угода про спільну діяльність, за якою сторони,
які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на активи, а також на зобов’язання, які
стосуються відповідної угоди. Спільний контроль являє
собою узгоджений на основі договору розподіл контролю
над спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення
стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди
сторін, які спільно володіють контролем.
Коли підприємство Групи провадить свою діяльність
у рамках спільних операцій, Група, як спільний оператор,
визнає стосовно своєї частки у спільній операції:
— свої активи, включно із часткою у будь-яких спільно утримуваних активах;
— свої зобов’язання, включно із часткою у будь-яких спільно
понесених зобов’язаннях;
— свою частку доходів від реалізації продукції спільної
операції; та
— свої витрати, включно із часткою будь-яких понесених
спільно витрат.
Група обліковує активи, зобов’язання, доходи і витрати,
які стосуються її частки у спільній операції, у відповідності
до вимог МСФЗ, які застосовуються до конкретних активів,
зобов’язань, доходів і витрат.
У випадку коли підприємство Групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство Групи є спільним
оператором (наприклад, в операції продажу або внесення
активів), вважається, що Група здійснює операції з іншими сторонами спільної операції, і прибутки та збитки, які
виникають у результаті цих операцій, визнаються у консолідованій фінансовій звітності Групи лише у розмірі часток цих
інших сторін у спільній операції.
Коли підприємство Групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство Групи є спільним оператором
(наприклад, в операції придбання активів), Група не визнає
своєї частки прибутків та збитків до тих пір, поки вона не
перепродасть ці активи третій стороні.
Концесійна угода (угода про розподіл продукції). Компанія уклала концесійну угоду на розвідку і розробку нафти
(«Концесійна угода») із Арабською Республікою Єгипет та
Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією («ЄГНК»)
13 грудня 2006 року.
Концесійна угода містить такі умови:
— У порядку, передбаченому Концесійною угодою, Компанія відшкодовуватиме для себе щокварталу усі витрати
на розвідку і розробку у межах 25% усіх нафтопродуктів,
добутих і накопичених з усіх виробничих ділянок та не
використаних у нафтових операціях («Відшкодування витрат»). Нафтопродукти за Концесійною угодою включають
сиру нафту або газ та зріджений нафтовий газ («ЗНГ»).

238

Група Нафтогаз

Ринок
та реформи

Річний звіт 2020

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність

239

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
— Р
 ешта 75% вироблених нафтопродуктів розподіляються
між Компанією та ЄГНК у залежності від обсягів виробництва та виду продукту (сирої нафти або газу та ЗНГ).
Частка Компанії знаходиться у межах від 15% до 19%.
— Є
 ГНК стає власником усіх активів Компанії, придбаних і
тих, що належать їй у межах Концесійної угоди, які були
включені Компанією до статті відшкодування витрат у
зв’язку із операціями, які виконала Компанія: земля стає
майном ЄГНК одразу після її придбання; право власності
на рухомі і нерухомі активи буде передаватися автоматично і поступово від Компанії до ЄГНК, як тільки вони
включатимуться до статті відшкодування витрат.
Період розробки за Концесійною угодою обмежений
максимальним строком у 25 років від дати відкриття комерційних запасів нафти або від дати перших постачань газу та
розпочався у 2010 році.
Звітність за сегментами. Операційні сегменти
відображаються у порядку, який відповідає внутрішній
звітності, яка подається керівній особі Групи, відповідальній
за прийняття операційних рішень. Сегменти, доходи яких,
результати діяльності або активи становлять десять відсотків
або більше від результатів усіх сегментів, відображаються окремо. Сегменти, результати діяльності яких не перевищують
цього порогу, можуть відображатися окремо за рішенням
керівництва.
Основні засоби. Група використовує модель переоцінки
для оцінки основних засобів, за виключенням інші основні
засоби та незавершеного будівництва, яке обліковується
за первісною вартістю. Справедлива вартість базувалась на
результатах оцінок, проведених зовнішніми незалежними
оцінювачами. Частота проведення переоцінок залежить
від зміни справедливої вартості активів, які оцінюються.
Остання незалежна оцінка справедливої вартості основних
засобів Групи була виконана 1 жовтня 2019 року та для групи
«Нафтотранспортна система» станом на 1 грудня 2020 року.
Подальші надходження основних засобів відображаються
за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати,
понесені безпосередньо на придбання об’єктів. Первісна
вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну
частку виробничих накладних витрат. Первісна вартість
придбаних та створених власними силами кваліфікованих
активів, включає витрати на позики.
Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає
у результаті переоцінок, відображається у складі резерву
переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи. Зменшення, які взаємно зараховують раніше
визнані збільшення того самого активу, відображаються у
складі резерву переоцінки у складі власного капіталу через
інші сукупні доходи; а всі інші зменшення включаються до
консолідованого звіту про прибутки або збитки. У тій мірі в
якій збиток від зменшення корисності того самого знеціненого активу був визнаний раніше у складі консолідованого
звіту про прибутки або збитки, сторнування цього збитку від
зменшення корисності також визнається у консолідованому
звіті про прибутки або збитки.
Витрати, понесені для заміни компонента об’єкту
основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються за балансовою вартістю заміненого компонента, який
припиняє визнаватись. Подальші витрати включаються у
балансову вартість активу або визнаються як окремий актив,

залежно від обставин, тоді, коли існує ймовірність отримання
Групою майбутніх економічних вигід, пов’язаних із об’єктом, і
вартість об’єкту можна визначити достовірно. Усі інші витрати
на ремонт і обслуговування включаються до консолідованого
звіту про прибутки або збитки протягом того фінансового періоду, у якому вони були понесені. Основні засоби припиняють визнаватися після вибуття або коли більше не очікується
отримання майбутніх економічних вигід від продовження
використання активу. Прибутки та збитки від вибуття, які
визначаються шляхом порівняння надходжень із балансовою
вартістю основних засобів, визнаються у консолідованому
звіті про прибутки або збитки. Після продажу або списання
переоцінених активів суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до складу нерозподіленого прибутку.
Основні засоби включають буферний газ, який необхідно
утримувати у сховищах для того, щоб дочірня компанія Групи
із сегменту зберігання природного газу могла провадити
свою операційну діяльність.
Буферний газ призначений для підтримання тиску у підземних сховищах Групи і захисту їх від затоплення. Буферний
газ на основі інженерного аналізу вважається таким, який
можна повністю викачати, та таким, що у будь-який момент
закриття сховища буде доступний для продажу або іншого
використання. Буферний газ переоцінюються тоді, коли існують ознаки того, що його балансова вартість станом на звітну
дату суттєво відрізняється від його справедливої вартості.
Незавершене будівництво включає також суми передплат
за основні засоби.
Витрати на розвідку. Витрати на розвідку включають
витрати, пов’язані із непідтвердженими запасами. До них
належать геологічні та геофізичні витрати на виявлення і
дослідження районів можливого залягання нафтогазових
запасів, а також адміністративні, юридичні та консультаційні витрати, понесені у зв’язку із розвідкою. До них також
належать усі випадки зменшення корисності розвідувальних
свердловин, за якими не можна продемонструвати підтверджених запасів.
Витрати на дослідження та розробку. Витрати на дослідження і розробку включають усі прямі і непрямі витрати
на матеріали, оплату праці та зовнішні послуги, понесені у
зв’язку зі спеціалізованим пошуком нових методик розробки
та істотного вдосконалення продуктів, послуг та процесів і
у зв’язку із дослідницькою діяльністю. Витрати, пов’язані із
дослідницькою діяльністю, відображаються у складі витрат
на дослідження і розробку того періоду, у якому вони були
понесені. Витрати на розробку капіталізуються у випадку
виконання критеріїв до визнання згідно з вимогами МСБО 38
«Нематеріальні активи».
Активи розвідки і оцінки. Витрати на розвідку та оцінку
запасів нафти і газу обліковуються із використанням методу
успішних зусиль.
Витрати, понесені на передрозвідувальній стадії розвідки
і оцінки запасів вуглеводнів, у тому числі техніко-економічне
обґрунтування дослідної розробки родовищ та консультаційні послуги, визнаються видатками того періоду, у якому вони
були понесені.
Витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням спеціальних дозволів на користування надрами, капіталізуються
у вартості ліцензії на розвідку та визнаються нематеріальним
активом з дати дії спецдозволу. Подальший облік відповідних активів здійснюється відповідно до вимог МСБО 38

«Нематеріальні активи».
Витрати, що виникають на етапі розробки родовищ,
включаючи витрати на буріння та риття котлованів, оренду
та амортизацію основних засобів, капіталізуються у складі
незавершеного будівництва як активи розвідки та оцінки.
Сформовані активи щорічно перевіряються на предмет знецінення. Якщо розвідувальне буріння не дало результату або
існує ймовірність того, що понесені витрати не призведуть до
отримання доходу, то актив частково або повністю списують
на витрати періоду.
У разі прийняття рішення про подальшу розробку території родовища, та з моменту вводу в експлуатацію першої
промислової свердловини, Група класифікує капіталізовані
витрати на розвідку та оцінку, пов’язані з цією свердловиною, як нафтогазовидобувні активи у складі основних засобів
у консолідованому звіті про фінансовий стан.
Знос та виснаження. Знос нараховується в консолідованому звіті про прибутки або збитки на систематичній основі
для розподілу вартості окремих активів за вирахуванням їх
ліквідаційної вартості протягом очікуваних строків корисного
використання активів. Нарахування зносу починається із
моменту придбання або, у випадку зі створеними власними
силами активами, з моменту, коли актив завершений і готовий до використання.
Виснаження свердловин, що пов’язані з видобутком
вуглеводнів, здійснюється із використанням методу суми
одиниці продукції, протягом існування підтверджених
достовірних запасів вуглеводнів. Спеціалізований буровий
інструмент та інші основні засоби, що використовуються для
виконання будь-яких робіт на свердловинах, амортизуються
з використанням методу суми одиниць продукції, базою розрахунку є відповідні норми виробітку встановлені Групою.
Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній
основі протягом очікуваних строків їхнього корисного використання. Cтроки корисного використання інших основних
засобів Групи представлені таким чином:

Активи розвідки, оцінки та буріння
Нафтогазовидобувні активи
Обладнання підземних сховищ газу
Нафтотранспортна система
Нафтогазопереробні активи
Автозаправні станції
Активи з розподілу природного газу
Транспортування скрапленого газу
Інші основні засоби

Строки корисного
використання у роках
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
3-30

Незавершене будівництво, а також буферний газ не
амортизуються.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи мають
визначені строки корисного використання і включають,
головним чином, ліцензії на розвідку та видобуток корисних
копалин та капіталізоване програмне забезпечення. Придбане програмне забезпечення капіталізується на основі витрат,
понесених для придбання та доведення їх до використання.
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від
зменшення корисності, якщо такі є. У випадку зменшення
корисності балансова вартість нематеріальних активів списується до більшої з величин: вартості під час використання та
справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійно для розподілу витрат окремих активів протягом їх очікуваного строку
корисного використання.
Оренда. Відповідно до МСФЗ 16 Група відображає активи
у формі права користування та зобов’язання за орендою в
консолідованому звіті про фінансовий стан, які оцінюються
за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, які
не були виплачені на дату початку оренди, дисконтованих із
використанням розрахункової відсоткової ставки за договорами оренди. Якщо цю ставку неможливо одразу визначити,
Група використовує ставку додаткових запозичень. Група
відображає амортизацію активів в формі права користування
та відсотків за зобов’язаннями з оренди в консолідованому
звіті про фінансові результати. Загальна сума сплачених
грошових коштів на основну суму представляється в складі
фінансової діяльності в консолідованому звіті про рух грошових коштів, а відсотки представляються в складі фінансової
діяльності.
Стосовно короткострокової оренди (термін оренди 12 місяців або менше) і оренди активів з низькою вартістю (таких
як персональні комп’ютери і офісні меблі) Група відображає
орендні виплати як операційні витрати на прямолінійній основі протягом строку дії оренди згідно з вимогами МСФЗ 16.
Оренда в обліку орендаря, за умовами якої істотна частка
ризиків і винагород залишається у орендодавця, класифікується як операційна. Виплати, здійснені за договорами
операційної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень,
отриманих від орендодавця), включаються до консолідованого звіту про прибутки або збитки на прямолінійній основі
протягом строку дії оренди.
Забезпечення на виведення активів з експлуатації.
Оцінка Групою забезпечення на виведення активів з експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах, які передбачається понести у результаті виведення з експлуатації
об’єктів та відновлення території, на якій вони знаходились,
з урахуванням впливу прогнозної інфляції для наступних
періодів та дисконтування із використанням відсоткових
ставок, які застосовуються до відповідного резерву. Очікувані
витрати на демонтаж і видалення об’єкту основних засобів
додаються до вартості об’єкту основних засобів тоді, коли
відбувається його придбання і визнається відповідне зобов’язання. Зміни в оцінці чинного зобов’язання із виведення з експлуатації, які випливають зі змін в очікуваних строках
або сумі виплат, чи зі змін у ставці дисконтування, яка
використовується для оцінки, визнаються у консолідованому
звіті про прибутки або збитки або, у разі існування будь-якого залишку від переоцінки стосовно відповідного активу, у
резерві переоцінки у складі іншого сукупного доходу або
збитку. Забезпечення стосовно діяльності із виведення з експлуатації оцінюються та переоцінюються щороку і включаються до консолідованої фінансової звітності на кожну звітну
дату за їхньою очікуваною теперішньою вартістю із використанням ставок дисконтування, які відображають економічне
середовище, у якому провадить свою діяльність Група.
Витрати на виплату відсотків, які стосуються забезпечення, включаються до фінансових витрат у складі консолідованого прибутку або збитку.
Зменшення корисності нефінансових активів. Активи
переглядаються на предмет зменшення корисності тоді,
коли події і обставини вказують на те, що балансову вартість
не буде можливо відшкодувати. Збиток від зменшення ко-
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рисності визнається у сумі, на яку балансова вартість активів
перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з двох величин: справедливої вартості, за
вирахуванням витрат на продаж, та вартості використання.
Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються
за найменшими рівнями, для яких існують окремі потоки
грошових коштів, які можна визначити (одиниці, які генерують грошові кошти). Нефінансові активи, які зазнали зменшення корисності, переглядаються на предмет можливого
сторнування зменшення корисності на кожну звітну дату.
Збиток від зменшення корисності визнається негайно
у складі прибутку або збитку, якщо відповідний актив не
відображається за переоціненою вартістю. Якщо актив
відображається за переоціненою вартістю, збиток від зменшення корисності відображається аналогічно зменшенню у
результаті переоцінки.
У випадку коли збиток від зменшення корисності у
подальшому сторнується, балансова вартість активу (або
одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до
переглянутої оцінки її вартості відшкодування, таким чином
щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби не було визнано
жодного збитку від зменшення корисності для активу (або
одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки,
якщо відповідний актив не відображається за переоціненою
вартістю. У такому випадку сторнування збитку від зменшення корисності відображається аналогічно збільшенню у
результаті переоцінки.
Фінансові інструменти. Група застосувала МСФЗ 9 з
1 січня 2018 року. Фінансові активи та фінансові зобов’язання
первісно оцінюються за справедливою вартістю.
Основні фінансові інструменти Групи включають позики,
грошові кошти та залишки на банківських рахунках, дебіторську та кредиторську заборгованість, облігації внутрішньої
державної позики, дебіторську заборгованість за договором
купівлі продажу (Примітка 20).
Усі операції придбання і продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом часового проміжку,
визначеного нормативними актами або практикою відповідного ринку («звичайні» операції придбання або продажу),
відображаються на дату здійснення операції, на дату, на яку
Група приймає зобов’язання доставити фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і продажу визнаються на
дату розрахунків.
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів.
Фінансові активи у подальшому оцінюються за амортизованою або справедливою вартістю. При цьому інвестиції у
боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі,
метою якої є збір потоків грошових коштів за договорами і
які мають потоки грошових коштів за договорами, які складаються виключно із виплати основної суми та відсотків за
основною сумою заборгованості, звичайно оцінюються за
амортизованою вартістю на кінець подальших звітних періодів. Боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес
моделі, мета якої досягається за рахунок як збору потоків
грошових коштів за договорами, так і продажу активів, і які
мають контрактні умови фінансових активів, які на визначені
дати генерують потоки грошових коштів, які являють собою
виключно виплати основної суми та відсотків за основною

сумою заборгованості, оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у боргові інструменти та інструменти
капіталу оцінюються за їхньою справедливою вартістю через
прибутки та збитки на кінець подальших звітних періодів.
Амортизована собівартість розраховується із використанням методу ефективної ставки відсотка та визначається за
вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності.
Премії і дисконти, включно із первісними витратами на
проведення операцій, включаються до балансової вартості
відповідного інструменту та амортизуються на основі ефективної ставки відсотка для відповідного інструменту.
Група використовує практичний прийом згідно якого
амортизована собівартість фінансових активів із термінами
погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків, дорівнює їхній номінальній вартості.
Інструменти власного капіталу. Інструмент власного
капіталу являє собою будь-який договір, який свідчить про
залишкову частку в активах підприємства після вирахування
усіх його зобов’язань.
Дивіденди за інструментами власного капіталу визнаються
у консолідованому звіті про прибутки або збитки, коли встановлене право Групи на отримання платежів та існує ймовірність надходження економічних вигід. Збитки від зменшення
корисності визнаються у консолідованому звіті про прибутки
або збитки того періоду, у якому вони були понесені у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного
визнання інвестицій. Істотне або тривале зменшення справедливої вартості інструменту менше його первісної вартості є
показником того, що він знецінився. Сукупний збиток від зменшення корисності, який визначається як різниця між вартістю
придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності цього активу,
раніше визнаного у складі консолідованого звіту про прибутки
або збитки, вилучається із власного капіталу та визнається у
складі консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Збитки від зменшення корисності інструментів власного
капіталу не сторнуються у складі консолідованого звіту про
прибутки або збитки.
Зменшення корисності фінансових активів. Група застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних
кредитних збитків на увесь строк дії фінансових активів, як
дозволено в МСФЗ 9. Група відображає очікувані кредитні
збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну
дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після
первісного визнання.
Очікувані кредитні збитки розраховуються використовуючи матриці міграції на основі історичного досвіду дефолту
дебіторів та аналізі поточного стану дебітора. Для цілей використання даного методу контрагенти Групи були згруповані за однорідним рівнем кредитного ризику, щодо яких Група
розраховувала очікувані кредитні збитки. Група нараховує
100% резерв зменшення корисності на дебіторську заборгованість, яка прострочена на термін більше 365 днів, на
дебіторську заборгованість контрагента, який розпочав процедуру банкрутства, ліквідації або фінансової реорганізації,
та на дебіторську заборгованість контрагентів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Відповідно
до історичного досвіду, ймовірність повернення відповідної
дебіторської заборгованості є вкрай малою.
Балансова вартість активу зменшується за рахунок

резерву, а сума збитку визнається у консолідованому звіті
про прибутки або збитки та входить в окремий рядок руху у
резерві на знецінення фінансових активів. У випадку якщо
дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується
за рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування раніше списаних сум включається до
складу консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю
через доходи та збитки.
Фінансові зобов’язання які не є а) умовною компенсацією
покупця при об’єднанні бізнесів, б) утримуваних для торгівлі,
або в) визначених по справедливій вартості через прибутки
або збитки, в подальшому оцінюються за амортизованою
собівартістю використовуючи метод ефективної ставки
відсотка. Ефективна ставка відсотка – це ставка яка приводить майбутні грошові виплати (включаючи всі гонорари та
додаткові збори сплачені або отримані, витрати на транзакції та інші премії або знижки) протягом очікуваного строку дії
фінансового зобов’язання або (де доречно) більш коротшого
періоду, до амортизованої собівартості фінансового зобов’язання.
Припинення визнання фінансових інструментів.
Група припиняє визнавати фінансові активи, коли а) активи
погашені або права на потоки грошових коштів від активів
втратили свою силу, або б) Група передала усі суттєві ризики
та винагороди від володіння активами, або в) Група не
передала і не зберегла усі істотні права та винагороди від
володіння, але втратила контроль. Контроль зберігається,
якщо контрагент не має практичної здатності продати актив
повністю непов’язаній третій стороні без потреби накладання додаткових обмежень на операцію продажу. Фінансові
зобов’язання припиняють визнаватись Групою тоді, і тільки
тоді, коли зобов’язання Групи виконані, скасовані чи строк
виконання яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю
фінансового зобов’язання, яке припинило визнаватись, та
виплаченою компенсацією визнається у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Податок на прибуток. Податок на прибуток нараховується у консолідованій фінансовій звітності у відповідності
до українського законодавства, яке діяло або фактично діяло
на звітну дату. Податок на прибуток включає нарахування
поточного податку та відстроченого податку і визнається у
консолідованому звіті про прибутки або збитки, якщо він не
стосується операцій, які вже були визнані у тому самому або
інших періодах у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі власного капіталу.
Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити
або відшкодувати у податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки, крім податку на прибуток, відображаються
у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток нараховується із використанням методу балансових зобов’язань на перенесені
на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові різниці, які
виникають між податковими базами активів та зобов’язань і
їхньою балансовою вартістю для цілей складання фінансової
звітності. Згідно із виключенням щодо первісного визнання
відстрочені податки не відображаються щодо тимчасових
різниць на момент первісного визнання активу або зобов’я-

зання в операції, яка не є об’єднанням підприємств, якщо
операція на момент первісного відображення не впливає
ані на фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові зобов’язання не відображаються щодо
тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу
та в подальшому щодо гудвілу, який не відноситься на валові
витрати у цілях оподаткування. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, які діяли або
фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть застосовуватись до періоду, в якому передбачається сторнування
тимчасових різниць або реалізація перенесених на майбутні
періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи та
зобов’язання взаємно зараховуються лише в окремих компаніях Групи. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових
різниць, які відносяться на валові витрати, та перенесених на
майбутні періоди податкових збитків відображаються лише у
тій мірі, в якій існує ймовірність отримання достатніх майбутніх оподатковуваних прибутків, за рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування.
Запаси. Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна
вартість запасів включає витрати, понесені на придбання
запасів, виробничі або конверсійні та інші витрати, понесені
на доведення до їхнього поточного місця розташування та
стану. Первісна вартість вироблених запасів включає відповідну частку виробничих накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності. Вартість запасів визначається на
основі методу «перше надходження – перше вибуття» для
всіх запасів, за виключенням природного газу, нафти та нафтопродуктів. Метод середньозваженої вартості використовується для природного газу, нафти та нафтопродуктів. Чиста
вартість реалізації являє собою очікувану ціну реалізації під
час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням
вартості завершення та витрат на продаж.
Торгова дебіторська заборгованість. Торгова та інша
дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної
ставки відсотка, за вирахуванням резерву на знецінення.
Передплати видані та інші оборотні активи. Передплати відображаються за первісною вартістю без ПДВ, за
вирахуванням резерву на знецінення. Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари або послуги, які
стосуються цієї передплати, передбачається отримати після
одного року або коли передплата стосується активу, який сам
класифікується як необоротний після первісного визнання.
Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги,
які стосуються передплати, не будуть отримані, то Група
нараховує резерв знецінення на відповідну передплату з
одночасним визнанням витрат у консолідованому звіті про
прибутки або збитки.
Векселі. Деякі операції придбання можуть погашатися
простими або переказними векселями, які є ринковими борговими інструментами. Операції придбання, за якими розраховуються векселями, визнаються на основі оцінки керівництвом справедливої вартості, яка буде визначена під час таких
погашень. Справедлива вартість визначається з урахуванням
ринкової інформації, яка піддається спостереженню.
Облігації внутрішньої державної позики («ОВДП»).
Під час первісного визнання облігації внутрішньої державної
позики оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати
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на операцію, які прямо відносяться до придбання таких
фінансових активів. ОВДП в подальшому обліковуються за
справедливою вартістю з відображенням результату у прибутку або збитку.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та
їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, депозити
на вимогу у банках та інші короткострокові високоліквідні
інвестиції із первісними термінами погашення три місяці або
менше. Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за
амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. Обмежені до використання залишки
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів
для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів. Залишки, обмежені для обміну або використання на погашення зобов’язання протягом від трьох до дванадцяти місяців
від звітної дати, включаються до складу інших оборотних
активів. Залишки, обмежені для обміну або використання
на погашення зобов’язання протягом, як мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу інших
необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як
власний капітал. Додаткові витрати, які безпосередньо стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі власного
капіталу як вирахування із надходжень, за виключенням
податку.
Дивіденди і обов’язковий внесок частки прибутку до
державного бюджету. Дивіденди і обов’язковий внесок
частки прибутку до державного бюджету визнаються як
зобов’язання і вираховуються із власного капіталу на звітну
дату лише тоді, коли вони оголошуються до або на звітну
дату. Інформація про дивіденди розкривається тоді, коли
вони пропонуються до звітної дати або пропонуються чи
оголошуються після звітної дати, але до затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску.
Податок на додану вартість («ПДВ»). В Україні ПДВ
стягується за двома ставками: 20% за операціями продажу та
імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за
операціями експорту товарів і надання обмеженого переліку
послуг (наприклад міжнародне транспортування). Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ,
нарахованого протягом звітного періоду, і виникає на першу з
двох дат: постачання товарів клієнту або отримання платежу від клієнта. Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник
податків має право взаємно зарахувати за рахунок власного
зобов’язання з ПДВ протягом звітного періоду. Права на
кредит з ПДВ виникають після отримання рахунка-фактури з
ПДВ, який видається на ранішу із двох дат: оплати постачальнику або отримання товарів чи надання послуг. ПДВ, який
стосується операцій продажу та придбання, визнається у
консолідованому звіті про фінансовий стан на валовій основі і
розкривається окремо як актив та зобов’язання.
У випадку формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається
щодо валової суми дебітора, включно з ПДВ, за виключенням резерву на знецінення на передплати видані.
Позики. Позики включають банківські позики та облігації.
Витрати на позики. Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованих активів, тобто активів, які обов’язково потребують суттєвого періоду для підготовки їх до використання
за призначенням чи для реалізації, додаються до первісної

вартості цих активів до того моменту, поки вся діяльність,
необхідна для підготовки кваліфікованого активу до його
передбаченого використання або продажу, завершена. Усі
інші витрати на позики визнаються у складі консолідованого
звіту про прибутки або збитки у тому періоді, в якому вони
виникають. Позики первісно визнаються за справедливою
вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на здійснення
операцій. Позики у подальшому відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. Банківські овердрафти включаються до складу
позик у консолідованому звіті про фінансовий стан.
Торгова кредиторська заборгованість. Торгова кредиторська заборгованість визнається і первісно оцінюється
згідно з викладеною вище політикою щодо фінансових
інструментів. У подальшому інструменти із фіксованими
термінами погашення переоцінюються за амортизованою
собівартістю із використанням методу ефективної ставки
відсотка. Амортизована собівартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операції та будь-якого дисконту
або премії на момент погашення.
Аванси отримані. Аванси отримані відображаються у
розмірі первісно отриманих сум за виключенням ПДВ. Суми
отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної діяльності Групи.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Група має
поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), яке
витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує ймовірність, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття
ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можна
зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
У випадках коли Група очікує відшкодувати частину або
усю суму забезпечення, наприклад, за договором страхування, то таке відшкодування визнається як окремий актив,
тільки коли існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане.
Витрати на будь-яке забезпечення подаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки, за вирахуванням
будь-якого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі
є суттєвим, то забезпечення дисконтуються із використанням
поточної ставки до оподаткування, яка відображає, якщо це
доцільно, ризики, характерні для відповідного зобов’язання.
Якщо використовується дисконтування, то збільшення забезпечення у результаті плину часу визнається як фінансові витрати.
Інші зобов’язання. Інші фінансові зобов’язання первісно
визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням
понесених витрат на здійснення операцій, і у подальшому
відображаються за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. Інші нефінансові
зобов’язання оцінюються за первісною вартістю.
Умовні активи та зобов’язання. Умовні активи не
визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, коли існує ймовірність надходження
економічних вигід.
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, окрім випадків коли вибуття економічних
ресурсів для врегулювання зобов’язання є ймовірним і їхню
суму можна достовірно визначити. Інформація про умовні
зобов’язання розкривається, окрім випадків коли можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,
є малоймовірною.
Визнання доходів. Група визнає доходи від реалізації

тоді, коли (або як тільки) задоволене виконання зобов’язань,
тобто коли контроль над товарами або послугами, який
супроводжує виконання конкретних зобов’язань, був переданий клієнту. Дохід від реалізації газу, який транспортується
через газотранспортну систему, відображається в момент
доставки газу клієнту в точці виходу. Дохід від реалізації
нафтопродуктів визнається тоді, коли право власності переходить до клієнта. Доставка відбулася тоді, коли товари були
відвантажені до конкретного місця, ризики псування та втрати передані клієнту, та/або клієнт прийняв товар відповідно
до контракту, або умови про прийняття втратили чинність
чи Компанія має об’єктивні докази того, що всі критерії прийняття були виконані.
Подання доходів від реалізації валовою сумою чи на
нетто-основі. Коли Група діє як принципал, доходи від
реалізації, виробничі витрати та закупівлі відображаються
на валовій основі. Якщо Група продає товари або послуги як
агент, доходи від реалізації відображаються на нетто-основі,
яка являє собою зароблені маржу/комісії. Чи вважається
Група принципалом або агентом в операції залежить від
аналізу як юридичної форми, так і сутності угоди, яку укладає Група.
Як зазначено в Примітці 3, наприкінці 2019 року Компанія
підписала угоду про надання послуг транзиту природного
газу з АТ «Газпром» територією України. У свою чергу, Нафтогаз підписав угоду про послуги з транспортування природного газу з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
Компанія вважається принципалом у цій операції на основі
наступних критеріїв:
— Компанія є головною відповідальною стороною за виконання договору за надання зазначеної послуги;
— Компанія несе ризик у разі зміни ціни на послуги транспортування територією України.
Визнання витрат. Витрати відображаються за методом нарахування. Витрати понесені в процесі виробництва,
зберігання, розподілу та транспортування вуглеводнів,
класифікуються як виробничі витрати. Закупівлі включають
вартість послуг з організації транзиту газу, собівартість газу та
інші подібні витрати.
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків. Як
зазначено в Примітці 2, Компанія має право на компенсацію
за виконання спеціальних обов’язків. Керівництво розглядає
таку компенсацію як державну допомогу та враховує її як
державний грант, що відноситься до доходу.
Компанія визнає державну допомогу якщо є обґрунтована впевненість в тому, що допомога буде отримана, і всі
відповідні умови будуть дотримані, як передбачено МСБО
20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про
державну допомогу».
Компанія представляє компенсацію за виконання спеціальних обов’язків окремим рядком у консолідованому звіті
про прибутки або збитки у періоді.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та
витрати включають витрати на виплату відсотків за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з
відсотків за депозитними та поточними рахунками, доходи
або збитки від випуску фінансових інструментів та амортизованого дисконту за пенсійними зобов’язаннями та забезпеченнями.
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування з урахуванням фактичної дохідності відповідного активу.

Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними
внесками. Група робить визначені єдині соціальні внески
до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх
працівників. Внески розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того
періоду, у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та
інші виплати після виходу на пенсію включаються до складу
витрат на оплату праці у консолідованому звіті про прибутки
або збитки.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 року, Група
визнала витрати щодо внесків сплачених до Державного
пенсійного фонду України на суму 2 281 мільйон гривень
(2019: 2 758 мільйонів гривень).
Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними
виплатами. Група здійснює виплати одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені
у колективній угоді. Зобов’язання, визнане у консолідованому звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного плану із визначеними виплатами, є теперішньою вартістю зобов’язання
за пенсійним планом із визначеними виплатами на звітну
дату. Зобов’язання за пенсійним планом із визначеними
виплатами розраховується щороку із використанням методу
прогнозної кредитної одиниці.
Теперішня вартість зобов’язання за пенсійним планом
із визначеними виплатами визначається шляхом дисконтування очікуваного майбутнього вибуття грошових коштів
із використанням відсоткових ставок за високоліквідними
корпоративними облігаціями, деномінованими у валюті, у
якій здійснюються виплати, і які мають терміни погашення,
які приблизно відповідають умовам відповідного пенсійного
зобов’язання.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті
досвіду внесення коригувань та змін в актуарні припущення,
відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому
вони виникають. Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі консолідованого звіту про
прибутки або збитки.
Презентація консолідованого звіту про прибутки
або збитки. В 2020 році Група змінила презентацію консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Причиною цих змін було краще
відображення характеру витрат, збільшення порівнянності
та узгодження презентації Групи з іншими провідними
компаніями в галузі. Як результат, до консолідованого звіту
про прибутки або збитки були внесені такі основні суттєві
зміни:
— Додано три нові статті: а) Закупівлі, б) Виробничі витрати,
в) Витрати на збут, загальні та адміністративні витрати;
— Статті «Собівартість реалізації» та «Інші операційні витрати» виключено;
— Статті «Знос, виснаження та амортизація», «Збитки від
знецінення» та «Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів» були подані окремо в консолідованому звіті
про прибутки або збитки.
Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, що закінчився
31 грудня 2019 року, представлений нижче:
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У мільйонах українських гривень
Собівартість реалізації
Інші операційні витрати
Інші операційні доходи
Фінансові доходи
Відсотки та інші доходи
Витрати на дослідження,
розробку та розвідку
Закупівлі
Виробничі витрати
Витрати на збут, загальні та адміністративні
витрати
Дохід від курсових різниць
Знос, виснаження та амортизація
Збитки від знецінення
Чистий рух у резерві знецінення фінансових
активів
Фінансові витрати

2019,
відображено
раніше, включно
з припиненою
діяльністю

Вплив зміни
презентації

Рекласифіковано
до припиненої
діяльності

2019,
скориговано

(152 076)
(54 215)
72 816
1 915
-

152 076
54 215
(72 816)
(1 915)
2 048

4

2 052

-

(804)
(41 589)
(77 890)

24 020

(804)
(41 589)
(53 870)

1 414
-

52 255
(34 439)
(10 230)

(68 270)
523
20 231
806

(16 015)
1 937
(14 208)
(9 424)

(7 334)

(21 670)
753

15 199
204

(6 471)
(6 377)

Презентація консолідованого звіту про рух грошових
коштів. Відсотки отримані були перекласифіковані з Руху
грошових коштів від операційної діяльності до Руху грошових коштів від інвестиційної діяльності. Причиною цієї зміни
є краще відображення природи грошових потоків. Така
рекласифікація не мала суттєвого впливу на консолідований
річний звіт про рух грошових коштів. Ці зміни набули чинності з 1 січня 2020 року. Порівняльну інформацію за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, було скориговано відповідно.
Також деяка інша порівняльна інформація, що була представлена у консолідованій фінансовій звітності за рік, який
закінчився 31 грудня 2019 року була виправлена з метою
співставлення з презентацією консолідованої фінансової
звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року. Такі рекласифікації не мали значного впливу на дану консолідовану
фінансову звітність.
Група не прийняла до застосування жодного стандарту,
тлумачення чи правки, які були видані, але ще не вступили
в дію.

26. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Застосування облікової політики Групи вимагає від
керівництва використання професійних суджень, оцінок та
припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про які не є такою очевидною у інших
джерелах. Оцінки та пов’язані з ними припущення базуються
на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні
результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд,
якщо результат перегляду впливає лише на цей період або
у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат
перегляду впливає на поточний та майбутній періоди.
Істотні професійні судження під час застосування
облікової політики. Нижче наведені істотні судження, крім

тих для яких вимагається здійснення оцінок, які зробило
керівництво у процесі застосування облікової політики Групи
і які мають найістотніший вплив на суми, визнані у консолідованій фінансовій звітності. Істотні професійні судження
розриті відповідно у Примітках 3 (щодо компенсації за виконання спеціальних обов’язків) та 5 (щодо переоцінки групи
«Обладнання підземних сховищ газу»).
Основні джерела невизначеності оцінок. Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть
причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та
зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Знецінення фінансових активів. Керівництво оцінює ймовірність знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих рахунків. Фактори, які беруть
до уваги, включають аналіз погашення торгової та іншої
дебіторської заборгованості у порівнянні із історією виплат,
кредитними умовами, наданими клієнтам, та доступною
ринковою інформацією щодо здатності контрагента здійснити оплату. У випадку якщо фактичне відшкодування буде
меншим за оцінку керівництва, Група може бути змушена
відобразити додаткові витрати на знецінення.
Станом на 31 грудня 2020 року Група нарахувала резерв
на знецінення фінансових активів на регіональні газорозподільчі підприємства у повному обсязі, оскільки очікуваний
кредитний збиток для цих підприємств становить 100%,
адже очікувана ставка кредитних втрат по цим контрагентам
оцінена Компанією у 100%.
Зобов’язання із виплат працівникам. Група оцінює
зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими
виплатами працівникам із використанням методу прогнозної кредитної одиниці на основі актуарних припущень, які
відображають найкращі оцінки керівництва щодо змінних
величин, які визначають кінцеву вартість виплат після виходу
на пенсію та інших виплат працівникам. Теперішня вартість
пенсійних зобов’язань залежить від низки факторів, які
визначаються на актуарній основі із використанням низки

припущень. Основні припущення, які використовуються під
час визначення чистої вартості витрат (доходів) для пенсій,
включають ставку дисконтування та очікуване збільшення
рівня заробітної плати. Будь-які зміни у цих припущеннях
вплинуть на балансову вартість пенсійних зобов’язань.
Оскільки не існує довгострокових, високоліквідних корпоративних облігацій або облігацій внутрішньої державної
позики, випущених у гривнях, необхідні істотні професійні
судження для оцінки відповідної ставки дисконтування.
Основні припущення подано у Примітці 13.
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів з
експлуатації, яку очікується понести у майбутньому (Примітка 13). Ці забезпечення були визнані на основі внутрішніх
оцінок Групи.
Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на
необхідні витрати із виведення об’єктів з експлуатації і
базуються на ринкових умовах та факторах. Додаткова невизначеність стосується строків витрат на виведення об’єктів
з експлуатації, які залежать від виснаження родовищ, майбутніх цін на нафту і газ і, як результат, очікуваного моменту
у часі, коли не очікується отримання майбутніх економічних
вигід у виробництві.
Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих змін у
резервах, визнаних у консолідованому звіті про фінансовий
стан.
Виснаження нафтогазових активів. Нафтогазові активи
амортизуються з використанням методу суми одиниць
продукції. Вартість свердловин амортизується базуючись на
підтверджених обсягах наявних запасів вуглеводнів, оцінених відповідно до стандартів Системи управління ресурсами
вуглеводнів (PRMS), підготовлених Комітетом з нафтових і
газових резервів Спілки інженерів нафтогазової галузі (SPE).
Оцінка запасів вуглеводнів здійснюється загалом по родовищу. Відповідно, усі свердловини родовища амортизуються
виходячи з загального обсягу видобутку вуглеводнів по родовищу за період та залишків запасів відповідних вуглеводнів
на початок періоду. Зміни в оцінках підтверджених обсягів
запасів вуглеводнів у сторону зменшення або збільшення
призведе до зміни витрат на знос та виснаження.
Оцінка запасів нафти і газу. Комерційні запаси – це
очікувана кількість сирої нафти, природного газу та газового
конденсату, геологічні, фізичні й інженерні властивості яких
достовірно свідчать про те, що такі запаси можуть бути видобуті з відомих покладів протягом майбутніх років за існуючих
умов. Комерційні запаси, що використовуються під час
розрахунку виснаження, для цілей тестування на предмет
зменшення корисності активів визначаються за допомогою
оцінки існуючих запасів нафти та газу, коефіцієнтів видобутку,
операційних умов, майбутніх цін на газ та нафту і державного регулювання. Остання оцінка запасів газу проводилася
станом на 1 січня 2020 року, а остання оцінка запасів нафти
була проведена станом на 1 квітня 2019 року. Оцінка запасів
нафти і газу за своєю суттю характеризується непевністю та
потребує перегляду з появою нової геологічної та інженерної інформації або змін в економічних факторах. Відповідно, оцінка амортизаційних відрахувань та дисконтованих
грошових потоків для проведення переоцінки та знецінення
основних засобів також можуть бути переглянуті.
Переоцінка та знецінення основних засобів. Керівництво

проводить аналіз, щоб оцінити, чи балансова вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю,
суттєво відрізняється від їх справедливої вартості станом на
кінець звітного періоду. Така оцінка проводиться щорічно
та ґрунтується на аналізі цін, цінових індексів, технологічних
змінах, змінах валютних курсів та інших релевантних факторах. У випадку, коли результати аналізу свідчать про те, що
балансова вартість основних засобів суттєво відрізняється
від справедливої їх вартості, керівництво залучає незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості
основних засобів.
Група залучила незалежних оцінювачів для визначення
справедливої вартості основних груп основних засобів станом на 1 жовтня 2019 року та для групи «Нафтотранспортна
система» станом на 1 грудня 2020 року.
Керівництво також переглядає балансову вартість основних засобів для визначення наявних показників зменшення корисності активів. На основі аналізу, проведеного
станом на 31 грудня 2020 року, керівництво Групи визначило
показники знецінення для певних груп основних засобів.
Група залучила незалежного оцінювача для тестування
наявності зменшення економічної корисності груп основних
засобів одиниць, що генерують грошові потоки, і, відповідно,
визнала знецінення основних засобів на загальну суму 7 154
мільйони гривень (Примітка 5).
Основні судження, використані для розрахунку вартості
очікуваного відшкодування включають судження стосовно
ставок дисконтування, курсу обміну гривні по відношенню
до євро, оцінку змін обсягу транзиту та транспортування
газу та нафти. Керівництво визначило ставку дисконтування
використовуючи ставку після оподаткування, що відображає
поточні ринкові ставки інвестування з аналогічним рівнем
ризику. Для прогнозу курсу обміну гривні по відношенню до
євро використовувалися консенсус-прогнози аналітичних
агентств. Зміни обсягу транзиту та транспортування газу та
нафти базуються на припущеннях стосовно розвитку галузі
та очікуваннях стосовно подальших змін на ринку. Цифрові
значення ключових суджень керівництва Групи відображають їх оцінку майбутніх трендів бізнесу; вони базуються як на
внутрішніх, так і на зовнішніх джерелах Групи.
Під час оцінки загального зменшення корисності активи,
які не генерують окремих потоків грошових коштів, включаються до відповідних одиниць, які генерують грошові кошти.
Ознаки зменшення корисності основних засобів включають аналіз ринкових умов, утилізацію активів та здатність
використати актив для альтернативних цілей. Якщо існують
ознаки зменшення корисності, Група здійснює оцінку суми
відшкодування (більшої з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання), порівнює її з балансовою вартістю і відображає
зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова вартість
перевищує суму відшкодування.
Строки корисного використання інших основних засобів. Основні засоби Групи, за виключенням нафтогазових
активів, амортизуються із використанням прямолінійного
методу протягом очікуваних строків їхнього корисного
використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та
операційних оцінках.
Група переглядає очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного
періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Групи. Будь-які зміни
очікуваних строків корисного використання або залишкової
вартості відображаються на перспективній основі від дати
зміни.
Оцінка запасів. Запаси відображаються за меншою з двох
величин: первісної вартості або чистої вартості реалізації. Під
час оцінки чистої вартості реалізації своїх запасів керівництво
базує свої оцінки на різних припущеннях, включно з поточними ринковими цінами. На кожну звітну дату Група здійснює
оцінку своїх запасів на предмет надлишкової кількості та
старіння і, у випадку необхідності, відображає резерв на
зменшення запасів стосовно застарілих та неходових товарів.
Цей резерв вимагає використання припущень стосовно майбутнього використання запасів. Ці припущення базуються на
інформації про віковий аналіз запасів та прогнозний попит.
Будь-які зміни в оцінках можуть вплинути на суму резервів
на запаси, які можуть знадобитися.
Активи утримувані для продажу та розподілу. Як зазначено у Примітці 20, 31 грудня 2019 року Компанія рекласифікувало активи, що були зайняті у процесі провадження
діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, як активи утримувані до продажу та
розподілу власникам. Керівництво вважає, що відповідні активи задовольняють критерії класифікації як утримувані для
продажу та розподілу власникам станом на 31 грудня 2019
року з огляду на те що існувала висока імовірність продажу
та розподілу даних активів та активи стали придатними для
негайного продажу та розподілу у тому стані, у якому вони
перебували, оскільки:
— б
 ули виконані всі умови, передбачені Планом заходів, затвердженим постановою КМУ № 840 від 18 вересня 2019
року, для відокремлення діяльності з транспортування
природного газу з 1 січня 2020 року;
— д
 оговір на транзит природного газу між Нафтогазом та АТ
«Газпром», що обмежував можливість передачі діяльності з транспортування природного газу та відповідних
активів, закінчував свою дію 1 січня 2020 року;

— Т ОВ «Оператор газотранспортної системи України» 24
грудня 2019 року отримав ліцензію на транспортування
природного газу з 1 січня 2020 року.
Більш детальна інформація щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу наведена у Примітці 20.

27. П
 РИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО
ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ
Прийняття до застосування нових і переглянутих
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Такі
стандарти були прийняті Групою до застосування вперше
стосовно фінансового року, який починається на або після 1
січня 2020 року:
— Поправки до посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в стандартах МСФЗ;
— Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» – Визначення суттєвості;
— Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення
бізнесу;
— Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації»: Реформа
рівня відсоткової ставки.
Прийняття до застосування поправок до стандартів не
завдало жодного впливу на фінансовий стан або показники
діяльності, відображені в консолідованій фінансовій звітності, і не призвели до будь-яких змін в обліковій політиці
Групи та сумах, відображених за поточний або попередній
роки.
Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не
набули чинності. На дату затвердження цієї консолідованої
фінансової звітності такі стандарти та тлумачення, а також
поправки до стандартів були випущені але які ще не набули
чинності:

Стандарти/тлумачення
МСФЗ 4 «Договори страхування» – Поправки стосовно питань заміни у контексті реформи міжбанківської ставки пропозиції
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» – Поправки стосовно питань заміни у
контексті реформи міжбанківської ставки пропозиції
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Поправки стосовно питань заміни у контексті реформи міжбанківської ставки пропозиції
МСФЗ 16 «Оренда» – Поправки стосовно питань заміни у контексті реформи міжбанківської
ставки пропозиції
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» – Поправки стосовно питань заміни у
контексті реформи міжбанківської ставки пропозиції
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» – Поправки у
результаті щорічних вдосконалень МСФЗ за період 2018-2020 років (дочірнє підприємство, яке
вперше застосовує стандарти МСФЗ)
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» – Поправки, які оновлюють посилання на Концептуальну основу в
стандартах МСФЗ
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Поправки у результаті щорічних вдосконалень МСФЗ за
період 2018–2020 років (комісії у рамках «тесту 10%» щодо припинення визнання фінансових
зобов’язань)
МСБО 16 «Основні засоби» – Поправки, які забороняють компанії вираховувати із первісної
вартості основних засобів суми, отримані від продажу об’єктів, вироблених під час підготовки
активу до його використання за призначенням
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» – Поправки стосовно витрат,
які мають враховуватись під час оцінки на предмет того, чи є контракт обтяжливим

Набувають чинності стосовно
річних облікових періодів, які
починаються на або після:
1 січня 2021 року
1 січня 2021 року
1 січня 2021 року
1 січня 2021 року
1 січня 2021 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року

Стандарти/тлумачення
МСФЗ 17 «Страхові контракти»
МСФЗ 4 «Договори страхування» – Поправки стосовно дати закінчення застосування підходу
перенесення на майбутні періоди
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – Поправки стосовно визначення облікових оцінок
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Поправки стосовно класифікації зобов’язань, поправки стосовно розкриття інформації про облікову політику
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані
та спільні підприємства»: Продаж або внесок активів між інвестором та його асоційованим або
спільним підприємством

Набувають чинності стосовно
річних облікових періодів, які
починаються на або після:
1 січня 2023 року
1 січня 2023 року
1 січня 2023 року
1 січня 2023 року
Буде визначено

На думку керівництва, прийняття до застосування нових стандартів та тлумачень у майбутніх періодах не матиме суттєвого
впливу на консолідовану фінансову звітність Групи.
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Про Звіт
Група Нафтогаз прагне забезпечувати належну прозорість
і відкритість інформації щодо результатів своєї діяльності
та впливу на суспільство, довкілля і економічну ситуацію в
країні. З цією метою Компанія щорічно готує звіт, в якому
висвітлює найважливіші фінансові та нефінансові результати
діяльності.
Цей Річний звіт розкриває інформацію про діяльність Групи Нафтогаз у 2020 році. Це шостий звіт Групи Нафтогаз, який
було підготовлено відповідно до вимог міжнародних стандартів зі звітності про сталий розвиток GRI (Global Reporting
Initiative) за вимогами «Основного» варіанту розкриття. Для
забезпечення належної якості звіту компанія керувалася
наступними принципами Стандартів GRI:
— Точність;
— Збалансованість;
— Порівнянність;
— Своєчасність;
— Ясність;
— Надійність.
Для визначення пріоритетних тем для розкриття у річному звіті, було застосовано принципи Стандартів GRI щодо
визначення змісту звіту, а саме:
Взаємодія з зацікавленими сторонами
Одним з основоположних критеріїв визначення змісту
звіту для Групи Нафтогаз є зацікавлення та занепокоєння
зацікавлених сторін. На офіційному сайті компанії опублікований «Порядок взаємодії з зацікавленим сторонами, який
описує цілі і принципи взаємодії з зацікавленими сторонами.
Цим документом засвідчується перелік зацікавлених сторін,
форми комунікації між ними і способи надання їм інформації.
Контекст сталого розвитку
Група Нафтогаз ставить перед собою мету сприяти
досягненню цілей сталого розвитку та щорічно розкриває
як позитивні, так і негативні результати своєї діяльності в
контексті економічних, соціальних та екологічних показників.
Річний звіт представляє дані про прямі впливи компанії, а
також окреслює фактичні і потенційні непрямі наслідки своєї
діяльності на локальному і національному рівнях.
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Суттєві теми та їхні границі
Суттєвість
Група Нафтогаз у Річному звіті розкриває ті питання, які
є найбільш важливими для зацікавлених сторін і відображають найбільш суттєві аспекти її діяльності у економічній,
соціальній та екологічних сферах. Всі виявлені суттєві теми
оцінюються щодо їх значущості в контексті сталого розвитку
та важливості для компанії за допомогою таких інструментів:
— Аналіз зовнішнього інформаційного поля компанії;
— Аналіз річних нефінансових звітів українських та іноземних компаній-аналогів;
— Консультування з представниками внутрішніх структурних
підрозділів та дочірніх підприємств Групи Нафтогаз;
— Консультації з представниками вищого керівництва
компанії;
— Аналіз міжнародних стандартів, угод, резолюцій у галузі
сталого розвитку, наприклад, Цілей сталого розвитку
ООН.
Для кожної з суттєвих тем визначаються границі їх охоплення – перелік структурних і організаційних одиниць компанії (дочірніх компаній, спільних підприємств), результати
роботи яких розкриваються у звіті за кожною темою.
Список суттєвих тем щорічно переглядається і за потреби
оновлюється. Нижче у таблиці наведений список суттєвих
тем і їх границі, визначений в процесі підготовки звіту за
2020 рік.
Повнота
У звіті детально розкривається інформації про діяльність
Групи Нафтогаз в економічній, соціальній та екологічних сферах в межах суттєвих тем і визначених границь їх охоплення,
що дозволяє надавати зацікавленим сторонам якомога
повне представлення результатів діяльності компанії. Важливість максимально невикривленого та вичерпного розкриття
даних полягає у полегшенні процесу прийняття рішень для
всіх зацікавлених сторін на основі прозорої і повної інформації щодо цілей, впливів і наслідків діяльності компанії. Для
забезпечення належного рівня повноти розкриття інформації
у звіті Група Нафтогаз фокусується не тільки на теперішньому
звітному періоді (01.01.2020 р. – 31.12.2020 р.), але й описує
історичні та очікувані тенденції розвитку ринку в Україні та
світі, потенційні короткострокові та довгострокові впливи
своєї діяльності на суспільство та довкілля.

Аспект

Тема

Границі теми

Економічний

Економічна результативність

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Непрямий економічний вплив

Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта

Практики закупок

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Енергія

Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта

Вода

Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта, Укрспецтрансгаз, Укравтогаз, Нафтогаз Тепло, Кіровоградгаз, НАК
«Нафтогаз України» (апарат)

Біорізноманіття

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Викиди

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Відходи

Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта,
Укрспецтрансгаз, Укравтогаз, Кіровоградгаз, Чорноморнафтогаз,
Науканафтогаз, Нафтогаз Тепло, НАК «Нафтогаз України» (апарат)

Відповідність екологічним
вимогам

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Зайнятість

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Взаємовідносини працівників та
керівництва

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Здоров’я і безпека на робочому
місці

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Підготовка і навчання

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Різноманітність і рівні можливості

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Протидія дискримінації

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Дитяча праця

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Примусова і обов’язкова праця

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Підтримка місцевих громад

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Екологічний

Соціальний

250

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність

251

Таблиця показників GRI Standards
Суттєва тема

Номер
показника

Назва показни-ка

Сторінка
у Звіті

Посилання на розділ звіту та коментарі

Суттєва тема

GRI 102: Загальні показники
GRI 102: Загальні
показники 2016.
Профіль організації

102-1

Назва організації

-

НАК «Нафтогаз України» (Група Нафтогаз)

102-2

Сфера діяльності, бренди,
продукція та послуги

58

Корпоративна стратегія

102-3

Розташування головного управління

256

Контакти

102-4

Розташування операційних
підрозділів

256

Контакти

102-5

Форма власності та організаційноправова форма

58

Корпоративна стратегія

102-6

Ринок збуту

58
182

Корпоративна стратегія
Фінансова звітність

102-7

Масштаб організації

58
182
128

Корпоративна стратегія
Фінансова звітність
Управління персоналом

102-8

Інформація про персонал та
інших працівників

128

Управління персоналом

102-9

Ланцюг постачання

138

Ефективні закупівлі

102-10

Суттєві зміни в організації та
її ланцюзі постачання

-

Істотних змін за звітний період не відбулось

102-11

Принцип або підхід до попереджувальних дій

158
134
170
178

Управління ризиками в Групі Нафтогаз у 2020 році
Здоров’я та безпека праці
Охорона навколишнього середовища
Енергоефективність

128

Управління персоналом

178

Енергоефективність

-

НАК «Нафтогаз України» приєдналась до
Глобальної добровільної промислової ініціативи
щодо посиленої системи моніторингу, звітності
та зниження метанових викидів (Партнерство у
боротьбі з викидами метану від нафтогазового
сектору / Oil and Gas Methane Partnership 2.0).
Компанія Укргазвидобування долучилася до
Глобального договору ООН (UN Global Compact)

102-12

102-13

Зовнішні ініціативи

Членство в асо-ціаціях

-

Компанія є членом таких організацій:
- Міжнародний газовий Союз;
- Європейський енергетичний форум;
- Європейський Союз газової промисловості.
- Європейська федерація енерготрейдерів

102-14

Заява представника
керівництва, відповідального за прийняття рішень

6

Звернення голови правління

GRI 102: Загальні
показники
2016. Етика та
доброчесність

102-16

Цінності, принципи,
стандарти та норми поведінки

-

Кодекс корпоративної етики (https://www.naftogaz.
com/files/HR/Naftogaz-Code-Ethics.pdf)

102-18

Структура корпоративного
управління

146

Корпоративне управління

148

Звіт наглядової ради Нафтогазу

Політика винагороди

146

Корпоративне управління

148

Звіт наглядової ради Нафтогазу

102-35

Назва показни-ка

Посилання на розділ звіту та коментарі

Перелік груп зацікавлених
сторін

-

Порядок взаємодії з зацікавленими сторонами
(http://www.naftogaz.com/files/official_documents/
Procedure_for_Interaction_with_Stakeholders_
UA.pdf)

102-41

Колективні договори

128

Управління персоналом

-

Колективним договором охоплені усі штатні
співробітники компанії

248

Про звіт

-

Кодекс корпоративної етики (http://www.naftogaz.
com/files/HR/Naftogaz-Kode-Ethics.pdf)

-

Порядок взаємодії з зацікавленими сторонами
(http://www.naftogaz.com/files/official_documents/
Procedure_for_Interaction_with_Stakeholders_
UA.pdf)

248

Про звіт

-

Кодекс корпоративної етики (http://www.naftogaz.
com/files/HR/Naftogaz-Kode-Ethics.pdf)

-

Порядок взаємодії з зацікавленими сторонами
(http://www.naftogaz.com/files/official_documents/
Procedure_for_Interaction_with_Stakeholders_
UA.pdf)

Визначення та вибір
зацікавлених сторін

GRI 102: Загальні
показники
2016. Залучення
стейкхолдерів
102-43

GRI 102: Загальні
показники 2016.
Практика звітування

Сторінка
у Звіті

102-40

102-42

GRI 102: Загальні
показники 2016.
Стратегія

GRI 102: Загальні
показники 2016.
Управління

Номер
показника

Підхід до залучення
зацікавлених сторін

102-44

Ключові теми та
занепокоєння, виявлені
в процесі залучення
зацікавлених сторін

248

Про звіт

102-45

Суб’єкти господарювання,
включені до консолідованої
фінансової звітності

182

Фінансова звітність

102-46

Визначення змісту звіту та
границь суттєвих тем

248

Про звіт

102-47

Перелік суттєвих тем

248

Про звіт

102-48

Коригування інформації

-

Корегувань не було

102-49

Зміни у звітності

-

Істотних змін у звітному періоді не відбулось

102-50

Звітний період

-

2020 календарний рік

102-51

Дата випуску останнього
звіту

-

13 липня 2020 року

102-52

Цикл звітності

-

Щорічна звітність

102-53

Контакти для питань щодо
звіту

-

Альона Осмоловська, Начальник департаменту з
корпоративних комунікацій

-

Тел. :+380 44 586 3579 Моб.:+380 63 555 5538
press@naftogaz.com

-

вул. Б. Хмельницького, 6 м. Київ, 01601, Україна
www.naftogaz.com www.naftogaz-europe.com

102-54

Заява щодо звітності відповідно до стандартів GRI

-

Звіт підготовлено у відповідності до Стандартів GRI.
Рівень розкриття – "Основний"

102-55

Зміст елементів звітності за
ста-ндартами GRI

248

Про звіт

102-56

Зовнішнє підтвердження

-

Зовнішнє завірення звіту не проводилось

252

Суттєва тема

Група Нафтогаз

Номер
показника

Назва показни-ка

Сторінка
у Звіті

Річний звіт 2020

Посилання на розділ звіту та коментарі

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Суттєва тема

GRI 200: Економічні показники
GRI 201: Економічна
результативність
2016

GRI 103: Управлінський підхід 2016

58

Корпоративна стратегія

201-1

Створена та розподілена
пряма економічна цінність

58

Корпоративна стратегія

201-4

Фінансова допомога,
отримана від уряду

-

Нафтогаз не отримував фінансової допомоги від
держави у звітному періоді

GRI 103: Управлінський підхід 2016
GRI 202: Присутність
на ринку 2016

GRI 203: Непрямі
економічні впливи
2016
GRI 204: Практики
закупок 2016

GRI 207: Податки
2019

202-1

Співвідношення стандартної
початкової заробітної плати
за гендерною ознакою
у порівнянні з місцевою
мінімальною зарплатою

-

GRI 303: Водні
ресурси та стічні
води 2018

GRI 304:
Біорізноманіття
2016

Охорона навколишнього середовища

305-1

Прямі викиди парникових
газів

170

Охорона навколишнього середовища

-

Викиди парникових газів в CO2-еквіваленті
розраховані на основі коефіцієнтів потенціалу
глобального потепління МГЕЗК, представлених в її
Другому оціночному звіті (100-річний період)

Оксиди азоту (NOx),
сульфуру (SOx) та інші суттєві
викиди

170

Охорона навколишнього середовища

306-1

Утворення відходів та
значний вплив, пов’язаний з
відходами

170

Охорона навколишнього середовища

306-2

Управління значними
наслідками, що пов’язані з
відходами

170

Охорона навколишнього середовища

306-3

Створені відходи

170

Охорона навколишнього середовища

306-4

Відходи, що не були
утилізовані

170

Охорона навколишнього середовища

306-5

Відходи, що були утилізовані

Ефективні закупівлі
138

GRI 306:
Відходи 2020

Ефективні закупівлі

GRI 103: Управлінський підхід 2016

182

Фінансова звітність

207-1

Підхід до оподаткування

182

Фінансова звітність

207-2

Податкове управління,
контроль та управління ризиками

182

Фінансова звітність

207-3

Залучення зацікавлених
сторін та управління
проблемами, пов’язаними з
податками

182

Фінансова звітність

Звітування по країнах

182

GRI 307:
Відповідність
екологічним
вимогам 2016

170

Охорона навколишнього середовища

GRI 103: Управлінський підхід 2016

170

Охорона навколишнього середовища

307-1

170

Охорона навколишнього середовища

Недотримання екологічного
законодавства і норм

GRI 400: Соціальні показники
Фінансова звітність

GRI 103: Управлінський підхід 2016

178

Енергоефективність

302-1

Споживання енергії в межах
компанії

178

Енергоефективність

302-3

Енергоємність

178

Енергоефективність

302-4

Зменшення
енергоспоживання

178

Енергоефективність

GRI 103: Управлінський підхід 2016

170

Охорона навколишнього середовища

303-1

Поводження із водою як
спільним ресурсом

170

Охорона навколишнього середовища

303-2

Управління впливами, що
виникають при скидах
стічних вод

170

Охорона навколишнього середовища

303-3

Відбір води

170

Охорона навколишнього середовища

-

Вся відібрана компнаією вода є прісною (показник
мінералізації становить 100 мг/л всього розчинених
твердих речовин)

303-4

Скиди стічних вод

170

Охорона навколишнього середовища

303-5

Cпоживання води

170

Охорона навколишнього середовища

GRI 103: Управлінський підхід 2016

170

Охорона навколишнього середовища

304-2

170

Охорона навколишнього середовища

Суттєві впливи діяльності,
продукції і послуг на
біорізноманіття

170

GRI 305:
Викиди 2016

GRI 300: Показники впливу на довкілля

GRI 302: Енергія
2016

GRI 103: Управлінський підхід 2016

Охорона навколишнього середовища

Розвиток місцевих громад

207-4

Посилання на розділ звіту та коментарі

170

Розвиток місцевих громад

253

Сторінка
у Звіті

Назва показни-ка

GRI 103: Управлінський підхід 2016

164

Частка витрат на місцевих
постачальників

Фінансовий огляд
та звітність

305-7

164

GRI 103: Управлінський підхід 2016

Корпоративна соціальна
відповідальність

Інформація про рівень заробітної плати є
конфіденційною і не розкривається Ком-панією.
Натомість у звіті наведено порівняння приросту
зарплат в Компанії і в Ук-раїні загалом.

203-1

204-1

Корпоративне
врядування

Управління персоналом

GRI 103: Управлінський підхід 2016
Інвестиції в інфраструктуру
та сервіси, що підтримуються
компанією

Номер
показника

Трансформація:
Як ми працюємо

GRI 401:
Зайнятість 2016

GRI 402: Відносини між трудовим
колективом та керівництвом 2016

GRI 103: Управлінський підхід 2016

128

Управління персоналом

401-1

Найм нових співробітників та
плинність персоналу

128

Управління персоналом

Пільги, що надаються
співробітникам, які
працюють на умовах
повної зайнятості, і які не
надаються співробітникам,
які працюють на умовах
тимчасової або непо-вної
зайнятості

128

Управління персоналом

-

У більшості підприємств Групи Нафтогаз соціальні
пільги надаються штатним пра-цівникам, а також
непрацюючим пенсіонерам компанії. Проте,
працівникам, які пра-цюють на умовах сумісництва,
тимчасової або неповної зайнятості не надаються
або надаються не повністю ті соціальні пільги, що
передбачені для штатних праці-вників (перелічені в
розділі звіту).

GRI 103: Управлінський підхід 2016

128

Управління персоналом

402-1

-

Згідно з чинним законодавством Украйни такий
період становить 2 місяці. Відпо-відна норма
закріплена в колективних угодах

401-2

Мінімальний період повідомлення щодо операційних
змін

Показник розкрито частково

254

Суттєва тема

GRI 403:
Здоров’я та безпека
працівників 2018

Група Нафтогаз

Номер
показника

Річний звіт 2020

Сторінка
у Звіті

Посилання на розділ звіту та коментарі

GRI 103: Управлінський підхід 2016

134

Здоров’я та безпека праці

403-1

Система управління
охороною праці

134

Здоров’я та безпека праці

403-2

Ідентифікація небезпек,
оцінка ризиків і розслідування інцидентів

134

Здоров’я та безпека праці

403-3

Заходи з охорони праці

134

Здоров’я та безпека праці

403-4

Участь, консультування та
комунікації працівників щодо охорони праці

134

Здоров’я та безпека праці

-

Питання здоров’я і безпеки відображені в
окремому розділі колективного договору.

Назва показни-ка

-

Протягом 2020 року за телефоном довіри Групи
Нафтогаз було здійснено 8 звернень від громадян
щодо безпеки праці. На всі звернення компанія
надала обґрунтовані відповіді у встановленому
порядку.

403-5

Тренінги щодо охорони праці

134

Здоров’я та безпека праці

403-6

Сприяння здоров’ю
працівників

134

Здоров’я та безпека праці

403-7

Попередження та
відвернення ризиків для
здоров’я та безпеки, що
виникають при взаємодії у
межах ведення бізнесу

134

Здоров’я та безпека праці

403-8

Працівники, охоплені системою управління охороною
праці та безпекою праці

134

Здоров’я та безпека праці

403-9

Виробничі травми

134

Показник розкритий частково
Здоров’я та безпека праці
Показник розкрито частково

403-10

Захворювання, пов’язані
із виконанням робочих
обов’язків

134

Здоров’я та безпека праці

GRI 103: Управлінський підхід 2016

128

Управління персоналом

404-1

Середня кількість годин навчання на одного працівни-ка
за рік

128

Управління персоналом

-

Показники середньої кількості годин навчання
протягом 2020 року на одного працівника за статтю
по компаніям наведено нижче:
Укртранснафта: чол. – 2,19, жін. – 2,74;
Укргазвидобування: чол. – 8,6, жін. – 3,0;
Укртрансгаз: чол. – 2,7, жін. – 0,8;
Укравтогаз: чол. – 0,6, жін. – 0,9;
ГПК: чол. – 16, жін. – 14.

Програми розвитку навичок
спів-робітників і програми
допомоги під час перехідного періоду (підтримка здатності до подальшого працевлаштування, допомога при
закінченні кар’єри)

128

Управління персоналом

GRI 103: Управлінський підхід 2016
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Управління персоналом

405-1

128

Управління персоналом

GRI 404:
Підготовка і
навчання 2016
404-2

GRI 405:
Різноманіття та рівні
можливості 2016

Різноманіття органів
корпоративного управління і
співробітників

Ринок
та реформи

Стратегія: Як працює
наш бізнес

Суттєва тема
GRI 406: Протидія
дискримінації 2016

GRI 408: Дитяча
праця 2016

Номер
показника

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Сторінка
у Звіті

Посилання на розділ звіту та коментарі

GRI 103: Управлінський підхід 2016

128

Управління персоналом

406-1

-

Потягом звітного періоду не виявлено випадків
дискримінації.

GRI 103: Управлінський підхід 2016

128

Управління персоналом

408-1

-

Не релевантно.
Дитяча праця заборонена в Україні згідно з чинним
законодавством. Компанія не працює в країнах, де
є високий ризик порушень прав людини, в тому
числі щодо використання дитячої праці.

GRI 103: Управлінський підхід 2016

128

Управління персоналом

409-1

-

Не релевантно.
Примусова праця заборонена в Україні згідно з
чинним законодавством. Компанія не працює
в країнах, де є високий ризик порушень прав
людини, в тому числі що-до використання
примусової праці.

GRI 103: Управлінський підхід 2016

164

Розвиток місцевих громад

413-1

164

Розвиток місцевих громад

GRI 409: Примусова
праця 2016

GRI 413: Місцеві
громади 2016

Трансформація:
Як ми працюємо

Назва показни-ка

Випадки дискримінації та
вжиті коригувальні дії
Підрозділи та постачальники
з високим ризиком
використання дитячої праці

Підрозділи та постачальники
з високим ризиком
використання примусової
праці

Підрозділи з реалізованими
програмами залучення
місцевих громад, програмами оцінки впливу та програмами розвитку місцевих
громад
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Контакти
НАК «Нафтогаз України»
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601, Україна
тел.: +380 (44) 586-33-30
+380 (44) 586-39-84
ngu@naftogaz.com, press@naftogaz.com
www.naftogaz.com, www.naftogaz-europe.com
https://www.facebook.com/NaftogazUA
https://twitter.com/naftogazukraine
АТ «Укргазвидобування»
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053, Україна
тел.: +380 (44) 272-31-15
+380 (44) 461-29-25
office@ugv.com.ua
www.ugv.com.ua
ПАТ «Укрнафта»
Несторівський пров. 3-5, м. Київ, 04053, Україна
тел.: 0 800 404 000
office@ukrnafta.com
www.ukrnafta.com
ДАТ «Чорноморнафтогаз»
вул. Богдана Хмельницького,
буд. 26, оф. 505, м. Київ, 01054, Україна
тел. +380 (44) 537-05-56
chernomornaftogas@ukr.net
https://chernomornaftogaz.com.ua/
АТ «Укртрансгаз»
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, Україна
тел.: +380 (44) 461-20-95
forletter@utg.ua
www.utg.ua
АТ «Укртранснафта»
вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, Україна
тел.: +380 (44) 201-57-01/76
office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com
ДК «Газ України»
вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116, Україна
тел: +380 (44) 537-05-38
melnik@gasukraine.com.ua
www.gasukraine.com.ua
ДП «Укравтогаз»
вул. Григоровича-Барського, 2, м. Київ, 03134, Україна
тел.: +380 (44) 291-28-05/11
main@ukravtogaz.com
www.ukravtogaz.com
АТ «Укрспецтрансгаз»
вул. Промислова, 3, м. Долина, 03477, Україна
тел.: +380 (3477) 2-53-10/11
trgaz@ustg.com.ua
www.ustg.com.ua
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Стратегія: Як працює
наш бізнес

Трансформація:
Як ми працюємо

Корпоративне
врядування

Корпоративна соціальна
відповідальність

Фінансовий огляд
та звітність
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Терміни та скорочення
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
вул. Шолуденка, 1, 04116, м. Київ, Україна
тел: +380 (98) 300-28-88; +380 (66) 300-28-88;
+380 (93) 300-28-88
сlient@gas.ua
www.gas.ua
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
вул. Шолуденка, 1, 04116, м. Київ, Україна
тел: +380 (44) 364-76-54
ngt@naftogaztrading.com.ua
www.naftogaztrading.com.ua
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тeпло»
вул. Шолуденка, 1, 04116, м. Київ, Україна
тел: +380 (44) 537-00-43
info@naftogazteplo.com.ua
www.naftogazteplo.com.ua
ДП «Закордоннафтогаз»
вул. Велика Васильківська, 72, м. Київ, 03150, Україна
тел.: +380 (93) 136-51-81
office@nopc.org.ua
Філія в Арабській Республіці Єгипет
bldg. 80, Street 250, Maadi, Cairo, 11728, Egypt
Phone: +20 2 23804290
Fax +20 2 23804255
cell: +2 012 724 7777 2, +2 012 0 592 1111
infoEG@naftogaz.com
www.naftogaz.com
Представництво в Королівстві Бельгія
Rue Breydel, 40, Brussels, 1040, Belgium
тел.: +32 2 235 8645/44
infoEU@naftogaz.com
www.naftogaz.com, www.naftogaz.eu
Представництво у Федеративній Республіці Німеччина
Prinzregentenstraße, 54, 80538, München
тел: +49 (0) 89 5880 8466 2
+49 (0) 89 5880 8466 0
InfoDE@naftogaz.com
Філія в Туркменістані
ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly, Biznes-Merkezi «ABC»
тел.: +99 312 48 01-86; 03-10
infoTN@naftogaz.com
www.naftogaz.com, www.naftogaz-europe.com

Анбандлінг – відокремлення діяльності із транспортування
природного газу від постачання та видобутку
АР Крим – Автономна Республіка Крим
АТ «Укргазвидобування», Укргазвидобування (УГВ) – акціонерне товариство «Укргазвидобування»
АТ «Укрспецтрансгаз», Укрспецтрансгаз – акціонерне товариство «Укрспецтрансгаз»
АТ «Укртрансгаз», Укртрансгаз (УТГ) – акціонерне товариство «Укртрансгаз»
АТ «Укртранснафта», Укртранснафта (УТН) – акціонерне
товариство «Укртранснафта»
ДАТ «Чорноморнафтогаз», Чорноморнафтогаз (ЧНГ) –
акціонерне товариство «Державне акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз»
ВАТ «Кіровоградгаз», Кіровоградгаз (КірГаз) – вiдкрите
акцiонерне товариство з газопостачання та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
ГАЗ – природний газ, якщо не зазначено інакше
Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» (УПУ) – експортний
транзитний газогін, з’єднує Уренгойське газове родовище та
газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом
Газпром – публічне акціонерне товариство «Газпром»
ГВС – газовимірювальні станції
ГПП – регіональні газопостачальні підприємства
ГРП – гідророзрив пласта
ГРС – газорозподільні станції
ГТС – газотранспортна система
ГРУПА – НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування»,
України», ДП «Укрнафтогазкомплект», ДП «Науканафтогаз»,
ДП «Нафтогазобслуговування», ДП «ЛІКВО», ДП «Нафтогазбезпека», ДП «Будівельник», ПАТ «Укрнафта», АТ «ДАТ
«Чорноморнафтогаз», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Тепло», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
ДК «Газ України», Газ України – дочірня компанія Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Газ України»
ДОЛ. – долари США
Дочірні підприємства – дочірні підприємства Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України», серед яких ключовими є: АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», АТ
«Укртранснафта»,
ДК «Газ України», ДП «Укравтогаз», ВАТ «Кіровоградгаз»,
ДП «Закордоннафтогаз», АТ «Укрспецтрансгаз»,
Naftogaz Overseas S.A., ПАТ «Укрнафта»
ДП «Закордоннафтогаз», Закордоннафтогаз – дочірнє
підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» «Закордоннафтогаз»
ДП «Укравтогаз», Укравтогаз (УАГ) – дочірнє підприємство
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
«Укравтогаз»
ДП «Вуглесинтегаз», Вуглесинтезгаз – дочірнє підприємство
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Вуглесинтезгаз»
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку
ЄВРОКОМІСІЯ – Європейська комісія
ЄГНК – Єгипетська генеральна нафтова корпорація
ЄІБ – Європейський інвестиційний банк

ЄС – Європейський Союз
Кабінет міністрів, КМУ, Кабмін – Кабінет Міністрів України
Компанія – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України»
Компресорні станції – станції для стиснення природного
газу при транспортуванні газотранспортною системою
КРС – капітальний ремонт свердловин
Магістральні газогони, Магістральні газопроводи –
трубопроводи, призначені для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів
споживання
МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку
МВФ – Міжнародний валютний фонд (спеціальне агентство
Організації Об’єднаних Націй)
Міністерство, Міненерговугілля – Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності
Нафтогаз (НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») – Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»
Нкрекп, Національна комісія – Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
НПЗ – нафтопереробні заводи
ОЕСР – Організація економічного співробітництва
та розвитку
ПАТ «Укрнафта», Укрнафта (УН) – публічне акціонерне
товариство «Укрнафта»
ПСГ – підземні сховища газу
ПСО – покладені спеціальні обов’язки
РФ – Російська Федерація
СВГ – скраплений вуглеводневий газ
СВІТОВИЙ БАНК – організація, що надає допомогу з метою
розвитку. Складається з Міжнародного банку реконструкції
та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР)
ТГП – теплогенеруючі підприємства
ТЕЦ, Теплоелектроцентраль – теплові електричні станції
ТКЕ, Теплокомуненерго – комунальне підприємство тепловогогосподарства
ВР – нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна
корпорація British Petroleum
EFET – Європейська федерація енерготрейдерів
EUSTREAM – оператор газотранспортної системи Словаччини
NOPLAT – чистий операційний прибуток після сплати податків
Naftogaz overseas S.A. – акціонерна компанія Naftogaz
Overseas (Швейцарія)
Pricewaterhousecoopers (PWC) – Міжнародна аудиторськоконсультаційна компанія PricewaterhouseCoopers
ROIC – рентабельність інвестованого капіталу обчислюється
як відношення чистого операційного прибутку після сплати
податків (NOPLAT)

258

Група Нафтогаз

Річний звіт 2020

