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ВСТУП

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ

МІСІЯ

ЦІННОСТІ

Бути рушійною силою в реформі газового ринку та побудові
конкурентного бізнес‑середовища за європейським
зразком, а також забезпечувати надійність постачання
газу на прийнятних умовах для українських і європейських
споживачів у фінансово-сталий спосіб

пасіонарність
Нафтогаз є локомотивом змін у газовій сфері, де спонукає до
ліквідації корупційних та появи ринкових правил для всієї
газової галузі і в міру просування реформ мінімізує свою роль
на ринку від стану монополіста до рівноправного учасника
ринку
відповідальність
Нафтогаз створює додану вартість для своїх клієнтів та всього
суспільства, намагаючись не завдавати шкоди жодному
з шести капіталів (людського, соціального, інтелектуального/
творчого, індустріального/технологічного, природного та
фінансового)
підзвітність
Нафтогаз керується у своїй діяльності стратегічнодовготерміновими та тактично-короткотерміновими
інтересами всього українського суспільства як одночасно
і власника, і вигодонабувача своєї діяльності
ефективність
Нафтогаз здійснює свою діяльність таким чином, щоб
досягати максимального результату мінімальними ресурсами
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ВСТУП

які дозволили б перетворити Нафтогаз на
локомотив змін в енергетиці. Тому мій підхід
полягав у тому, щоб сформувати команду, яка
включатиме нових і старих працівників, так,
щоб ми отримали прагнення та спроможність
до реформ, помножені на багатий професійний
досвід у нафтогазовій галузі.

ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Андрій Коболєв

НАШІ ПЕРШІ КРОКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Шановні читачі!
Я вдячний вам за увагу до річного звіту НАК
«Нафтогаз України», який є досить нетиповим
для стандартного корпоративного документу.

ЩО ВИ ЗНАЙДЕТЕ У ЗВІТІ І ЧОМУ
ВІН ТАКИЙ ВЕЛИКИЙ
Цей звіт нетиповий, по‑перше, тому, що
обговорення власне результатів діяльності
Нафтогазу в 2014 році – це лише частина
документу. Його більша частина пояснює
обрану нами стратегію розвитку компанії та її
місце в загальному контексті реформи газового
ринку України.
Цей звіт також є нетиповим, бо ми, напевно,
вперше не лише розповідаємо про результати
діяльності компанії за останні півтора
роки, а й намагаємося дати цю інформацію
в зрозумілому для суспільства контексті. Цей
звіт містить інформацію про наші ключові
ринки (видобування, транспортування
і постачання газу та нафти), а також про наше
місце та роль на кожному з них.
Крім того, ми вперше розповідаємо про
корпоративне управління в компанії (яким
воно є та яким має бути, на нашу думку), про
зміни в підходах до управління персоналом,
про нову інформаційну політику Нафтогазу, про
наші соціальні ініціативи, а також про наше
незмінне прагнення дотримуватися найвищих
стандартів промислової та екологічної безпеки.
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В останній частині звіту ви знайдете
консолідовану фінансову звітність групи
за 2014 рік з примітками менеджменту та
аналізом ключових результатів, а також
аудиторський висновок міжнародної компанії
Deloitte щодо цієї звітності. Вона базується

на нових оцінках запасів вуглеводнів та
основних засобів, зроблених на наше
замовлення міжнародними компаніями Ryder
Scott та EY.

ХТО Є АВТОРАМИ ЦЬОГО ЗВІТУ
В останні дні березня 2014 року я повернувся
до Нафтогазу, очоливши правління компанії.
Я знав організацію зсередини, пропрацювавши
в ній свого часу 8 років, і не мав ілюзій щодо
складності завдань, які стоятимуть перед
новою командою.
Я знав про сильні сторони Нафтогазу,
передусім, про професіоналізм технічних
фахівців, які протягом вже багатьох
десятиліть, деколи в екстремальних умовах,
роблять все, аби газотранспортна система
України функціонувала безперебійно,
а транспортування газу європейським
споживачам залишалося бездоганним.
Нам було дуже важливо не втратити цю
технологічну вправність. Наша команда
докладала зусиль, щоб найбільш досвідчені
спеціалісти залишилися в компанії та
продовжували забезпечувати безперебійну
роботу кожної з ділянок.

Та я також усвідомлював,
що Нафтогаз потребує
глибоких змін, які
неможливі без нових людей
в керівництві компанії
Нам критично потрібно було принести нові
цінності та найкращі управлінські практики,

Долати доводилося одночасно і системні,
і операційні проблеми. Це – корупція,
застаріла корпоративна модель, побудована
ще на радянських управлінських практиках,
викривлене ціноутворення, продиктоване
політичною чи корупційною доцільністю
і далеке від ринкової реальності. Крім того –
рекордний дефіцит бюджету Нафтогазу у майже
109 млрд грн, залежність від імпорту з Росії,
а відтак можливість для Газпрому диктувати нам
неринкові умови постачання.

Ми не мали розкоші
обирати пріоритети.
Доводилося займатися
всіма проблемами майже
одночасно
Головна причина дефіциту Нафтогазу –
накопичені та поточні збитки від торгівлі газом
для потреб населення, який продавався за
абсурдно заниженими цінами багато років
поспіль. Це призвело до цілої низки критично
негативних наслідків. Власний видобуток
знаходиться у стагнації, домогосподарства
не мають стимулів споживати газ і тепло
ефективно, а держава покриває величезні
збитки Нафтогазу.
До минулого року вигравала від цього передусім
Росія, оскільки це давало їй можливість
продавати нам більше газу за ціною на 30‑50%
вище, ніж своїм європейським клієнтам. Це
виснажувало Україну і робило її залежною від
Кремля.
Аби виправити цю ситуацію, ми в першу чергу
взялися за наведення ладу у наших відносинах
з Газпромом: залучили до переговорів
Європейську Комісію, звернулися до суду,
відкрили новий маршрут постачання газу зі
Словаччини.

Крім створення нових маршрутів, ми
також значно розширили коло наших
постачальників. Зокрема, розпочали
співробітництво з найбільшим європейським
видобувником газу – норвезькою компанією
Statoil, а також з провідними постачальниками
газу з Німеччини, Франції, США.

Нафтогаз вперше
забезпечив реальну
диверсифікацію імпорту
газу в Україну
В результаті частка російського газу
в імпорті знизилася з 92% в 2013 році
до 74% в 2014 році, а у першій половині
2015 року склала лише 37%. Більшість нашого
імпортованого газу цього року ми купуємо
в Європі.
Щойно стало зрозуміло, що ми можемо
заміщувати російський газ поставками
з Європи, росіяни запропонували нам ціни
на рівні європейських. Запрацювали ринкові
механізми, і газ став звичайним товаром.
Наше наступне складне завдання – виправити
застарілі проблеми всередині України та
домогтися впровадження ринкових механізмів
на внутрішньому ринку газу.

РЕФОРМА НАФТОГАЗУ ТА
ГАЗОВОГО РИНКУ
Зміни в Нафтогазі нерозривні з реформою
газового сектору, яка має зробити український
ринок газу європейським: конкурентним,
прозорим і ефективним.

Для того, щоб ринок став
конкурентним, Нафтогаз
має поступитися своїм
монопольним становищем,
ставши просто одним з
учасників ринку
Цей ключовий перехід, без якого реформа
не буде цілісною, має відбутися впродовж
найближчих років. В цьому звіті ми
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ВСТУП

розповідаємо, що для цього вже зроблено і що
ще треба зробити, зокрема, про новий Закон
України «Про ринок природного газу».

РИНКОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА
АДРЕСНІ СУБСИДІЇ НЕЗАМОЖНИМ –
ЄДИНЕ РІШЕННЯ
Невід’ємною частиною процесу реформи
є також перехід на ринкову модель
ціноутворення, де ціна газу є результатом
балансу між попитом та пропозицією. При
цій моделі держава підтримує незахищених,
а заможні платять повну ринкову ціну за себе
самостійно.
За останні півтора року практично кожна
українська родина відчула суттєве погіршення
матеріального становища. Девальвація та
зростання цін, економічна криза й безробіття,
війна і невпевненість щодо майбутнього стали
справжнім випробуванням для всіх українців.
Коли на цьому тлі ще й підіймаються ціни
на комунальні послуги – це дуже неприємно
і здається несправедливим.

Але біда в тому, що, якщо не
вирішувати питання цін
зараз, далі буде ще гірше
В цьому звіті ми пояснюємо, чому перехід
на ринкові ціни на газ та адресні субсидії
незаможним – це єдина можлива стратегія,
доступна зараз Україні.
Це створить справжні стимули для інвестицій
в енергозбереження та збільшення
видобування газу. Буде ліквідовано самі
передумови для корупції на різниці цін.
Учасники ринку конкуруватимуть за споживачів,
пропонуючи їм кращі умови. Так це працює
в інших сферах, де є чесна конкуренція, так має
бути і на ринку газу.
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які мають можливість оплачувати свій газ
самостійно, повинні його оплачувати.
Тоді держава зможе допомогти тим, хто
потребує, – і з оплатою комунальних рахунків,
і з встановленням лічильників, заміною котлів
та утепленням будинків. Це знизить попит на
імпортований газ та дозволить сподіватися на
стабільний курс гривні.
Якщо ми хочемо, щоб Україна залишилась на
карті як суверенна держава, альтернативи цьому
вибору немає, питання лише в часі. Що більше
часу пройде до переходу на повні ринкові ціни –
то дорожче цей перехід обійдеться кожному з нас.
Це надзвичайно важливе питання для успіху
реформи, тому ми присвятили йому окремий
розділ у цьому документі.

ЩО ЗРОБИЛИ МИ, АБИ ЗАСЛУЖИТИ
ВАШУ ДОВІРУ?
З перших днів роботи нової команди ми
розпочали боротьбу з корупцією в нашій галузі.
Це дуже складне завдання, бо не існує, напевно,
такої фінансово‑промислової групи в Україні, яка
не мала б певного інтересу в збереженні старої
непрозорої структури газового ринку.
Протягом декількох місяців ми змінили майже
весь керівний склад Нафтогазу, залучивши нових
керівників без газової «історії» на всі напрямки,
які не вимагають технічних знань в нафтогазовій
галузі. Цей процес нині відбувається
і в найбільших дочірніх компаніях групи.
Запрошення до участі у наших тендерах тепер
публікуються не тільки на державному ресурсі
для спеціалістів, а й розповсюджуються в ЗМІ.
Нещодавно Нафтогаз та Укргазвидобування
приєдналися до державної системи електронних
закупівель ProZorro. До цього готуються й інші
підприємства групи.

Нашій країні є за що боротися. На відміну від
більшості європейських держав, у найближчі
десять років Україна може взагалі відмовитися
від імпорту газу. Для цього необхідно вкласти
кошти в збільшення видобування газу та
залучити інвестиції в енергозбереження.

У деяких випадках завдяки
зміні підрядників та
постачальників нам
вдалося зменшити
витрати в п’ять разів

Для виконання обох цих стратегічних
завдань ринкові ціни на газ для всіх категорій
споживачів є необхідною умовою. Люди,

Стратегія збільшення прозорості допомагає
нам в роботі не лише на внутрішньому

ринку, а і у відносинах із західними
партнерами. Нафтогаз почав співпрацювати
з контрагентами цивілізовано, без
непрозорих посередників, і став набагато
більш відкритим для зовнішнього світу.
Завдяки цьому ми отримуємо на Заході
значну підтримку в реформуванні Нафтогазу
і питаннях інтеграції з ЄС.
Ми продовжуємо боротьбу за те, щоб Україна
платила справедливу ціну за імпортований
газ. Ця робота ведеться не лише на
комерційному, а й на дипломатичному
рівнях, а також у судах.
Україна згаяла дуже багато часу.
Десять років тому ми заявили про свій
європейський вибір, але не стали на шлях
енергоощадності, яка нині є інтегральною
частиною європейської культури. Уряди
один за одним продовжували імітувати стару
конструкцію, аби сподобатися виборцю.
Через багаторічний популізм та корупцію
у критичному стані опинилась українська
газовидобувна галузь.
Сьогодні ми маємо ще один шанс здійснити
цю визначальну для України реформу, що
наблизить нас до Європи – і за правилами
гри, і, в результаті, за рівнем життя.
Було б надзвичайним перебільшенням
сказати, що все йде легко і без несподіваних,
інколи дуже неприємних, збоїв. Але
неможливо також заперечувати, що сьогодні
в усіх органах державної влади та найбільших
державних підприємствах є більше, ніж
будь‑коли, людей, налаштованих зробити
нарешті якісний – без іронії – євроремонт
в Україні.

Ми закладаємо
фундамент для
стабільного росту
в наступні роки, завдяки
якому Україна буде
сильною і самостійною

ПОДЯКА
Я вдячний всім, хто впродовж всього часу
роботи був і залишається причетним.
Я вдячний керівництву країни за довіру. Ця
довіра означає, що нам часом доводиться
брати участь у гострих і тривалих суперечках.
Але вона також означає нашу впевненість
у незмінності курсу реформ. З наявною
політичною підтримкою ми можемо
розраховувати свої кроки і планувати наперед.
Це велика розкіш у теперішніх умовах, і я дуже
ціную кожен прояв цієї підтримки.
Я вдячний команді за роботу. Недоспані ночі,
пізні наради, несподівані виклики – це наша
рутина. Нам є заради чого жертвувати своїм
особистим життям і комфортом: наш успіх –
це безпека і можливості кращого завтра для
кожного українця.
Я вдячний активістам і експертам, які нас
критикують та підтримують.

Критика допомагала нам
ухвалювати більш зважені
рішення. Підтримка
надихала й окрилювала
і часом була визначальною
в боротьбі з непростими
обставинами
Я дякую споживачам за розуміння. Україна
настільки сильна, наскільки сильною її робить
кожен з нас. Дотримання правил, ощадливе
використання газу, сплачені рахунки – це
сучасні прояви патріотизму, справжньої любові
до України.
Разом ми все зможемо!

АНДРІЙ КОБОЛЄВ

голова правління
НАК «Нафтогаз України»
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ВАЖЛИВІ ПОДІЇ

2013

2014

21 листопада 17 грудня 16 –19 сiчня 18 – 20 лютого 23 – 27 лютого Лютий – березень 21 березня 26 березня

ПОДІЇ
В УКРАЇНІ

Рішення уряду
про відмову від
підписання
Угоди про
асоціацію з ЄС
та початок
Революції
гідності

Погодження
випуску
«російського
євробонду»
на 3 млрд дол.
до кінця
2013 року

Незаконне Розстріли
ухвалення
протестувальників
«Законів
в центрі Києва
16 січня» та
початок
активних
протистоянь

14 квітня

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ПОСТАВОК:
ІНТЕГРАЦІЯ З ЄС

Підписано доповнення до
операторської угоди, що
уточнює порядок передачі
виробничо-технічної
інформації між
Укртрансгазом та польскою
Gaz-System S.A.

17 грудня
Знижено ціну
на російський
газ для
Нафтогазу
до
268,5 дол./ткм

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ПОСТАВОК:
ВІДНОСИНИ
З РОСІЄЮ

28 квітня

1 – 2 квітня

17 березня
Окупаційна влада
Криму конфіскувала
активи ПАТ ДАТ
«Чорноморнафтогаз»
та створила "КРП
«Черноморнєфтєгаз»
для управління цими
активами , яке
згодом змінило
назву на ДУП
«Черноморнєфтєгаз»

28 березня

ОПЕРАЦІЙНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

31 березня

Укртрансгаз долучився до
платформи прозорості
AGSI+
для відображення
залишків газу в ПСГ за
стандартами асоціації
європейських операторів
підземних газових
сховищ (GSE)

16 квітня 28 квітня

КРП
Газпром
«Черноморзаявляє про
підняття ціни нєфтєгаз»
для Нафтогазу включено
до переліку
більш ніж на
США та ЄС
80% – до
майже
500 дол./ткм.
Ціна газу з
Європи – менше
370 дол./ткм

Нафтогаз
направив
Газпрому
передарбітражну
ноту з
пропозицією
врегулювати
спірні питання
щодо положень
договору
купівлі-продажу
газу

2 вересня

Зміна складу
правління
Нафтогазу.
Кількість членів
правління
скорочено
з 14 до 5

Кабінет
Міністрів
України
призначив
нове
керівництво
Нафтогазу

27 березня

Квітень

30 квітня 25 травня 27 червня Серпень

Генеральна
асамблея ООН
прийняла
резолюцію про
підтримку
територіальної
цілісності
України

Початок
російської
збройної
агресії на
сході
України

Отримано
3,2 млрд дол.
в рамках
першого
траншу
програми
stand-by з
МВФ

25 вересня

Жовтень

Угорщина
припинила
постачання
газу до
України після
візиту
представників
Газпрому

Нафтогаз
підписав
угоду зі
Statoil
(Норвегія)
щодо
поставок
газу
в Україну

1 – 2 травня

16 червня

17 – 23 червня

Проведено
перший раунд
переговорів у
форматі
Україна-ЄС-Росія
щодо
врегулювання
питань поставки
російського газу до
України. Протягом
наступних 5
місяців проведено
близько 10 раундів
переговорів в
цьому форматі

Нафтогаз ініціював
арбітражне
провадження в
Арбітражному
інституті при
Торгівельній палаті
Стокгольму з
вимогою
встановлення
справедливої та
ринкової ціни на
газ Газпрому.
Газпром ініціював
провадження щодо
цього контракту
того ж дня

Газпром
відмовився від
угоди про
балансування з
Укртрансгазом,
яка регулювала
можливість
використання
газу з
українських
ПСГ для
забезпечення
транзиту
російського
газу до Європи

8 серпня

В Нафтогазі створено
Зміна
керівництва департамент з
Укртрансгазу реформування та
розвитку бізнесу та
департамент з
енергоефективності
та енергозбереження

16 жовтня

Жовтень

Жовтень
Проведено аналіз
системи
корпоративного
управління
Нафтогазом,
запропоновано
план дій з реформи
для приведення до
стандартів ОСЕР
(OECD)

Підписано
економічну
частину
Угоди про
асоціацію з
ЄС

1 – 15 грудня

31 жовтня

Нафтогаз ініціював В Брюсселі
арбітражне
підписано
провадження в
тристоронній
Арбітражному
«зимовий
інституті при
пакет» щодо
торгівельній палаті перехідних
Стокгольма щодо
умов
внесення змін до
постачання
контракту між
російського
Нафтогазом та
газу для
Газпромом на
України до
транзит газу.
31 березня
Вимоги включають, 2015 року
зокрема,
приведення
відносин у
відповідність до 3-го
Енергопакету ЄС

Листопад
Укртрансгаз
приєднався до
європейської
платформи
прозорості
ENTSOG, де
щоденно
розкриваються
дані про обсяги
газу, який
транспортується
територією
України
з Росії до ЄС

Січень

Березень
Опубліковано
консолідовану
звітність
Нафтогазу за
2012-2013
роки,
перевірену
аудитором

Відбулися
вибори до
Верховної
Ради
України

17 грудня

Грудень

Залишки газу в
українських ПСГ
після завершення
опалювального
періоду склали
7,6 млрд куб. м

3 березня

10 січня

19 березня

Кількаразові
порушення умов
Брюссельского
«зимового пакету» з
боку Газпрому:
невиконання заявки
Нафтогазу протягом
декількох днів,
понаднормове
збільшення заявки на
транзит протягом
доби. Ситуацію
вирішено за
допомогою
механізмів швидкого
реагування,
закладених в
Брюссельских угодах

14 травня
Ухвалено
закон про
стабілізацію
фінансового
стану
Нафтогазу,
спрямований
на
скорочення
дефіциту
компанії та
покращення
платіжної
дисципліни
споживачів

Липень

1 квітня
Нафтогаз та
Газпром
підписали
додаткову
угоду до
контракту на
постачання
газу, за якою
дію «зимового
пакету»
подовжено на
ІІ квартал 2015
року. Ціну
встановлено
на рівні
європейської

17 червня
Нафтогаз
приєднався до
системи
державних
електронних
закупівель
Prozorro, яка
створена для
забезпечення
прозорості
закупівель,
збільшення
конкуренції та
економії
коштів під час
допорогових
закупівель

Віце-президент
Єврокомісії Марош
Шефчович заявив,
що плани Росії
відмовитися від
транзиту газу через
Україну ставлять під
загрозу енергетичну
безпеку Європи і
неприйнятні для
Євросоюзу

30 червня
Зустріч у
форматі
Україна-ЄС-Росія
щодо
перехідних умов
постачання
російського газу
в Україну до
31 березня 2016
року
завершилась
безрезультатно:
сторони не
дійшли згоди

1 липня
Нафтогаз
припинив
закупівлю газу в
Газпрому через
невизначеність
умов постачання.
Транспортування
газу Україною
для
європейських
клієнтів
Газпрому
здійснюється в
повному обсязі
згідно з
контрактними
умовами

14 липня

Нафтогаз та Frontera Resources
підписали меморандум про
порозуміння щодо співпраці в сфері
розвідки та розробки нафти та газу в
Україні, реалізації проекту імпорту LNG з
потужностей Frontera Resources у Грузії

Червень

Отримано
1,7 млрд дол.
в рамках
другого
траншу нової
програми
stand-by з
МВФ

15 липня

В Хорватії 15 країн
ЄС та Енергетичного
співтовариства країн
Центральної, Східної,
Південно-Східної
Європи, в тому числі
Україна, підписали
Меморандум про
інтеграцію газових
ринків та
диверсифікацію
джерел постачання

14 липня

Зміна керівництва в
Укргазвидобуванні,
призначення
нового голови за
новою прозорою
процедурою за
участі
Номінаційного
комітету КМУ

Серпень

Відбувся перший
Американо-український
бізнес-форум у
Вашингтоні

10 липня

Лютий – березень

Газпром заявляє
про початок
несанкціонованих
поставок газу на
окуповану
територію Донбасу

Закон «Про ринок природного
газу» набрав чинності після
підписання Президентом.
Основні положення починають
застосовуватись
з 1 жовтня 2015 року

Квітень

Квітень
Відбулася
Міжнародна
конференція
на підтримку
України в
Києві

Укртрансгаз та угорський
оператор FGSZ підписали
договір про сполучення
транскордонних
газопроводів між Україною
та Угорщиною. Договір
стосується всіх
газопроводів та повністю
відповідає новому
європейському кодексу
мереж

7 травня

Ухвалено
Зміна
закон, яким
керівництва в
внесено зміни Укртранснафті
до питання
кворуму при
проведенні
зборів
акціонерів.
Закон
відкриває
шлях до
відновлення
контролю над
Укрнафтою

Березень

Отримано
5 млрд дол. в
рамках
першого
траншу нової
програми
stand-by з
МВФ

29 травня

Відновлено
постачання
газу з Європи
за угорським
маршрутом

Лютий

Нафтогаз оплатив
відкриті рахунки за
постачання газу на
суму 1,65 млрд дол.
на виконання
Брюссельских угод,
повністю
виконавши свою
частину зобов'язань.
Рахунки оскаржено в
позові Нафтогазу до
Газпрому

10 квітня

НКРЕКП
ухвалила
Постанову
№ 583, якою
скорочується
дефіцит між
роздрібною та
закупівельною
ціною газу для
населення
з 1 квітня
2015 року та ТКЕ
для потреб
населення
з 1 травня
2015 року

21 листопада

Підписано Угоду про Коаліцію
депутатських фракцій,
зобов'язання провести структурні
реформи в енергетичному
секторі, зокрема, лібералізацію
ринку газу та впровадження
механізмів, що стимулюватимуть
енергоефективність

Укртрансгаз та Gaz-System
підписали Угоду щодо
інтеграції ГТС Польщі та
України, зокрема, про
будівництво нового
інтерконектору між
країнами. Проект
дозволить збільшити
імпорт газу в Україну,
забезпечити зберігання
газу європейськими
компаніями в ПСГ України

Листопад
Нафтогаз оплатив
відкриті рахунки за
постачання
російського газу на
суму 1,45 млрд дол.
на виконання
Брюссельских угод.
Рахунки оскаржено в
позові Нафтогазу до
Газпрому

Верховна Рада ухвалила Закон
«Про ринок природного газу»,
що закріплює економічно
обґрунтовані підходи до
організації роботи газового
ринку України та відповідає
3-му Енергопакету ЄС

Оголошено
тендери на
проведення
оцінки
запасів
вуглеводнів
та основних
засобів

26 жовтня

Отримано
1,4 млрд дол.
в рамках
другого
траншу
програми
stand-by з
МВФ

Підписано угоди з ЄБРР та
ЄІБ на 300 млн євро для
реконструкції української
частини газопроводу
Уренгой-Помари-Ужгород,
складової Прямого потоку.
Тендерні процедури за
проектом відбуватимуться
за стандартами ЄБРР. В
попередні кредитні умови
включено положення про
реформування Нафтогазу
та Укртрансгазу

9 квітня

Уряд ухвалив контраверсійну постанову №647,
якою на три місяці ввів обмеження на ринку
оптової торгівлі газом, покликані забезпечити
енергетичну безпеку українських споживачів в
критичний період

Виплачено
Євробонд та
купонний
платіж на
суму
1,7 млрд дол.

Відбулися
вибори
Президента
України

9 жовтня
Уряд ухвалив Постанову
№510, яка дозволяє
привести договірні
відносини щодо транзиту
російського газу до
Європи у відповідність із
нормами 3-го
Енергопакету ЄС

26 листопада

В українських ПСГ перед
початком опалювального
сезону накопичено
16,8 млрд куб. м газу

Березень – серпень 10 липня

НКРЕКП
встановила
економічно
обрґунтовані
ціни на газ для
бюджетних
установ

Підписання
політичної
частини Угоди
про асоціацію
з ЄС

Відкрито словацький
реверсний маршрут для
постачання газу в Україну
з Європи. Підписано
перший прямий договір
інтерконекту між
Укртрансгазом та
європейським
оператором Eustream, по
окремому газопроводу

19 жовтня

Парламент ухвалив закон про
реформування системи управління
Єдиною газотранспортною системою
України. Відкрито можливості для
створення партнерства з компаніями з ЄС
та США щодо управління українською ГТС

Виплачено
купонний платіж
за
єврооблігаціями
у сумі
75,8 млн дол.

Інтервенція
російських
військ та
окупація Криму

6 травня

У Братиславі
підписано
меморандум щодо
організації реверсу
природного газу з
Словаччини до
України

14 серпня

РЕФОРМА
РИНКУ ГАЗУ

Зміна влади
та
призначення
нового уряду

2015

24 липня
Ухвалено закон
про зміни
регулювання
у сфері
комунальних
послуг, що має
покращити
рівень
розрахунків
споживачів
(боржників) з
Нафтогазом

Американська компанія Trailstone
заявила про намір вийти на
український ринок газу після
впровадження нового Закону «Про
ринок природного газу» у жовтні
2015 року

Липень
Baker & McKenzie
та PWC
представили
Проект плану
дій щодо
реформи
корпоративного
управління
Нафтогазу
згідно з
стандартами
OECР, а також
проекти
нормативних
документів для
реалізації цієї
реформи

Липень
Обрання
нового
керівника
Укрнафти
на зборах
акціонерів,
призначення
за прозорою
процедурою
за участі
державних та
незалежних
експертів
у складі
Номінаційного
комітету КМУ

СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

працювати наша команда, можна згрупувати за
чотирма стратегічними напрямами:

ЗВЕРНЕННЯ
ДИРЕКТОРА
З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

1. диверсифікація постачання імпортованого
газу в Україну: з одного боку, тісна співпраця
з ЄС, з іншого – приведення відносин з Газ‑
промом та Росією до європейских ринкових
стандартів;

Юрій Вітренко

2. реформа ринку газу в Україні: відхід від руч‑
ного управління, неефективних монополій та
адміністративно встановлених цін на газ – до
вільного ринку, свободи вибору постачаль‑
ника та доступу до інфраструктури;
3. боротьба з українськими «ускладненнями»:
корупцією нагорі, запитом на патерналізм
внизу і, як наслідок – фінансовим дефіцитом
та неефективністю діяльності Нафтогазу;
4. газова незалежність України: підвищення рів‑
ня енергоефективності та розвиток власного
видобутку, які дозволять Україні відмовитися
від імпорту газу.
Вітаю, шановні читачі!
Як в нашій державі, так і поза її межами в суспіль‑
ному уявленні міцно засіла думка, що українська
газова сфера – це галузь економіки, глибоко
вражена масштабною корупцією, що спричиняє
неконтрольовані розкрадання.
Змінити це уявлення та завоювати довіру суспіль‑
ства – надзвичайно важливе та складне завдання
для всіх, хто зараз займається реформою Нафто‑
газу та побудовою ринку газу в Україні.

Які б європейські закони
не приймав парламент
та якими б позитивними
не були наслідки
запропонованих нами змін
для України, без підтримки
суспільства газова реформа
буде нелегітимною та
ніколи не відбудеться
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Наслідком корупції є популізм. Політики старої
формації, які десятиліттями крали у своєї
держави, у свого народу, заради збереження

свого становища давали можливість красти
й іншим – прямо чи опосередковано.
З іншого боку, народ, який відчував неспра‑
ведливість влади і не довіряв її поясненням,
просто вимагав знизити ціни на певні блага
та збільшити соціальні виплати. І нема сенсу
в такій ситуації пояснювати суспільству, чому
це неможливо, бо нема довіри до цих пояс‑
нень.
Маємо замкнене коло: народ обирає популістів,
популісти ці, як правило, – корупціонери; ці
корупціонери своєю діяльністю у владі зумов‑
люють недовіру суспільства та чергове обрання
популістів.
Половинність дій та нерішучі спроби змін не
працюють. Навпаки, вони викликають у су‑
спільства роздратування та лише посилюють
недовіру, а відповідно, і запит на популізм.
Розірвати це зачароване коло – неабиякий ви‑
клик. Я усвідомлюю, що аби завоювати довіру,
ми маємо менше говорити про необхідність
змінювати ціни на газ та більше про ті рефор‑
ми, які ми самі впроваджуємо в Нафтогазі.
Нова управлінська команда, яка минулого року
прийшла в Нафтогаз, змогла досягнути успіху
в декількох напрямках та розпочала рух до
результатів в інших.
Завдання, над якими працювала і продовжує

Для Нафтогазу 2014 рік став, певне, найскладні‑
шим за всю історію. Навесні минулого року зі‑
йшлися декілька критичних негативних обставин:

•

накопичені мільярдні незакриті рахунки за
спожитий газ;

•

спочатку раптове та політично мотивоване
збільшення ціни російського газу на 80% при
майже повній залежності від поставок Газ‑
прому, а потім повне припинення поставок
російського газу на майже півроку;

•
•

час виплати величезних кредитів;

•

втрата значної частини газовидобувних акти‑
вів через російську агресію;

•

стрімка девальвація гривні при більшості
витрат в доларах, а доходів – в гривні;

•

величезний розрив між ціною закупівлі та
реалізації газу для потреб населення та не‑
обхідність скорочувати цю різницю в умовах
економічного спаду та війни;

•

політична невизначеність та низка вибо‑
рів, що негативно позначилися на темпі та
глибині змін;

•

наслідки багаторічних корупційних прак‑
тик, що призвели до критичного браку

вибрані авансом в попередні роки доходи за
транзит;

довіри до Нафтогазу як з боку українського
суспільства, так і з боку міжнародних парт‑
нерів.

В 2014 році Нафтогаз був
близьким до банкрутства
як ніколи
Власне, банкрутство було базовим варіантом,
який запропонувала наша команда, коли при‑
ймалося рішення щодо зміни керівництва та
майбутнього Нафтогазу.
Але було критично важливо забезпечити
вчасну підготовку до опалювального сезону
2014‑2015 та надійний транзит газу європей‑
ським споживачам. Зважаючи на ці обставини
та після консультацій з міжнародними партне‑
рами і кредиторами, було прийнято рішення
спробувати втримати Нафтогаз.
Одразу після приходу нової управлінської
команди з Андрієм Коболєвим частина з нас
зайнялася стабілізацією операційної діяльності
Нафтогазу, щоб компанія змогла розрахуватися
за своїми зобов'язаннями та забезпечити необ‑
хідні обсяги газу для українських споживачів.
Підрозділ, який я очолюю, відповідав за постав‑
ки газу в Україну з Європи. Зокрема, ми вели пе‑
реговори з європейськими постачальниками та
налагоджували функцію закупівлі газу на євро‑
пейських ринках, а також брали активну участь
в організації будівництва нового інтерконектора
з Європи до України, який дав нам можливість
покривати більшість потреб України в імпорто‑
ваному газі за рахунок поставок з Європи.

Але найважливіша частина
нашої роботи орієнтована
на майбутнє – це
підготовка до зміни правил
гри за кожним з наших
стратегічних напрямків
Збільшення видобування газу, боротьба
з корупцією, створення ефективного ринку
газу в Україні та інтеграція з ринком газу ЄС,
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енергоефективність, відносини з Газпромом,
загальне підвищення ефективності Нафтога‑
зу та підприємств групи – для кожного з цих
напрямків ми зараз спільно з міжнародними
партнерами створюємо міцну основу.
Коли (або якщо) розроблені таким чином
законодавчі акти стануть чинними, а запропо‑
новані концепції будуть впроваджені, наш ри‑
нок стане не менш ефективним, ніж в країнах
ЄС. Але найбільш важливо, що ці зміни будуть
системними та сталими. Вони будуть захища‑
ти інтереси громадян України як споживачів
та кінцевих власників державних активів. Тоді
буде практично неважливо, хто саме зараз
керує урядом або Нафтогазом.
Зупинюсь на вкрай важливій складовій цього
процесу – реформі корпоративного управ‑
ління, що є невід’ємною частиною боротьби
з корупцією та підвищення операційної ефек‑
тивності групи. Як і в інших підприємствах, що
належать державі, принципи корпоративного
управління Нафтогазом вимагають терміно‑
вого вдосконалення.
В межах старої, корупційної місії Нафтогазу на
керівні посади обирали людей здебільшого
за принципом лояльності, а не професійності.
Контроль над Нафтогазом та його складовими
був поділений між різними групами, кожна
з яких намагалася максимально збагатитись
за рахунок свого тимчасового контролю.
Типова для приватного бізнесу мета – ефек‑
тивність та максимізація прибутку в інтересах
власників – ще ніколи не була офіційним
пріоритетом Нафтогазу. Навпаки, збитковість
компанії не викликала питань – вона була
«плановою» через старий суспільний договір,
орієнтований на патерналізм та «дешевизну»
для споживача. Фактично всі збитки покривав
державний бюджет, а зрештою громадяни
України, хоча вони не були цього свідомі.
Радянський підхід здебільшого ще й досі
зберігається в централізованості системи:
і правила гри на газовому ринку, і саме по‑
стачання газу забезпечується через держа‑
ву. В умовах відсутності підзвітності влади
суспільству та культури служіння в державній
службі це створює хрестоматійний приклад
подвійної агентської проблеми (double agency
problem).

16

На більш високому рівні можновладці вико‑
ристовували Нафтогаз в своїх власних цілях,

які далеко не завжди збігалися з інтересами
українського народу.
На нижчому рівні менеджмент Нафтогазу,
крім інтересів можновладців, реалізовував
ще й свої власні інтереси, які також не від‑
повідали інтересам суспільства.
Така практика була звичною раніше і відкри‑
вала величезні перспективи для зловживань.
Сьогодні в Нафтогазі безпрецедентно рефор‑
маторський склад управлінців, які найвище
ставлять свої зобов’язання перед громадянами
України. Однак, це не знімає ризику згортання
позитивних змін у разі послаблення політичної
волі до реформи й зміни команди.
Раніше більшість бізнес‑функцій в Нафтогазі
формувалися внаслідок волі – або сваволі – не‑
багатьох людей, які не були підзвітними перед
українським суспільством.

Ці бізнес-функції мають
бути передані набагато
досконалішій системі
узгодження інтересів –
вільному ринку, де
конкуренція примушує
учасників створювати
якнайбільшу цінність за
якнайменші ресурси
Щоб такий ринок не став «диким», потрібно
створити набір правил, які стимулюватимуть
конкуренцію, нижчі ціни і сумлінне виконання
своїх обов’язків всіма постачальниками газу.
Рамковий законопроект «Про ринок природ‑
ного газу» був написаний нашими європей‑
ськими колегами, але він мав мало шансів
пройти через державний апарат та Верховну
Раду.
Проти були представники старих інтересів
в енергетиці, проти були популісти, кількість
освічених реформаторів була недостатньою
для результативного голосування. Тому ми
взяли на себе роботу з пояснення та захисту
положень цього закону. Сумарні зусилля гро‑
мадянського суспільства, низки налаштованих
на реформи депутатів, партнерів з ЄС та США

дали результат: закон був поданий Кабінетом
міністрів, прийнятий Верховною Радою та
підписаний Президентом. З 1 жовтня 2015 року
ми матимемо нові правила гри.
Регулятор (НКРЕКП) взагалі не матиме повнова‑
жень встановлювати ціни на газ – він встанов‑
люватиме тільки тарифи на транспортування
магістральними (Укртрансгаз) та розподільчими
(облгази) газогонами та здійснюватиме загальне
регулювання ринку, в першу чергу, – захищати‑
ме вільну конкуренцію.
Це перетворює газ із суспільного блага, яке
розподілялося непрозоро та несправедливо, на
«commodity» – товар, ціна якого встановлюється
попитом і пропозицією. І хоча труба до кожного
домогосподарства підведена тільки одна – це і є
природна монополія, за якою повинен наглядати
державний орган – в кожної сім’ї має з’явитися
можливість самостійно обирати собі постачаль‑
ника газу. Так само, як ми на свій розсуд обирає‑
мо оператора мобільного зв’язку. Це величезна
зміна, яка ламає основу для корупції в енергетич‑
ному секторі і розвертає енергетику обличчям до
споживача.
Вже прийнятий Закон про ринок газу створив
необхідну рамку, але потрібні ще десятки підза‑
конних нормативних актів – нових чи змінених,
які припасують цей закон до наявного контексту.
І саме над цим все літо активно працювала наша
команда разом з міжнародними та українськими
експертами.
Європейська практика показує, що шанси на
успіх реформи різко зростають, якщо найбільша
компанія ринку активно підтримує реформу.
Нафтогаз є одним з локомотивів реформ. Мину‑
лого року ми заклали основи, які зараз почина‑
ють трансформувати ринок.
Вкрай важливо, щоб в самому Нафтогазі та його
дочірніх компаніях політична доцільність посту‑
пилася процедурам, які дозволять ухвалювати
рішення на користь суспільства і в межах місії
Нафтогазу.
Для цього ми запропонували уряду та парламен‑
ту нову концепцію корпоративного управління
Нафтогазу, підготовлену міжнародними екс‑
пертами на основі кращих стандартів корпора‑
тивного управління ОЕСР. Ці зміни створюють
системи стримувань і противаг, які забезпечать

узгодженість інтересів при прийнятті рішень, не
паралізуючи при цьому управління групою.
Наглядова рада має стежити за тим, щоб керів‑
ництво Нафтогазу відстоювало інтереси кінцевих
власників – громадян України, а не альтерна‑
тивні інтереси вузького кола осіб, як відбувалося
багато разів впродовж історії компанії.

Ми вважаємо за необхідне
сформувати дієву незалежну
наглядову раду, яка
включала б незалежних
експертів з багаторічним
професійним досвідом,
бездоганною репутацією та
високим рівнем суспільної
довіри
Ще якийсь час Нафтогаз муситиме залишатися
у сьогоднішній юридичній оболонці. По‑перше,
доки ціни на газ стануть ринковими для всіх спо‑
живачів та відкриють шлях розвитку конкуренції.
По‑друге, доки триває арбітражне провадження
з Газпромом щодо мільярдів доларів – надлиш‑
ково сплачених, або недоотриманих, – які ми
вимагаємо повернути Нафтогазу.
А далі, якщо ми все зробимо правильно, за
кілька років сьогоднішній Нафтогаз еволюціонує
в систему правил ринку. Українці матимуть надій‑
не постачання газу, яке не вимагатиме взамін
відмови від частини суверенітету держави. Наші
європейські партнери матимуть надійного і про‑
гнозованого партнера, з яким можна відкрити
нову сторінку відносин і будувати нові інтеграцій‑
ні плани.
Це – майбутнє, заради якого варто змінюватися
і за яке варто боротися.

ЮРІЙ ВІТРЕНКО

директор з розвитку бізнесу
НАК «Нафтогаз України»
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
НАФТОГАЗУ
Розділити Нафтогаз у
відповідності до нового Закону
України “Про ринок природного
газу”, виділивши оператора
газотранспортної системи (ГТС)
у незалежну компанію та
забезпечити всім учасникам
ринку рівний доступ до ГТС

СТВОРЕННЯ
ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ
ГАЗУ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ
ЗРАЗКОМ

БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ:
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ,
ІНТЕГРАЦІЯ З ЄС,
ВІДНОСИНИ З
РОСІЙСЬКОЮ
ФЕДЕРАЦІЄЮ

ОПЕРАЦІЙНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ:
ПРОЗОРІСТЬ,
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ,
ВПОРЯДКУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

ГАЗОВА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
УКРАЇНИ

Забезпечити надійність
постачання газу українським
споживачам та безперебійний
транзит газу для європейських
країн

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
ЦІН НА ГАЗ ТА
ПЕРЕХІД НА АДРЕСНІ
СУБСИДІЇ

РЕФОРМА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Створити можливості для
диверсифікації джерел
постачання імпортованого газу

Провести оптимізацію
внутрішніх бізнес-процесів,
усунути потенційно корупційні
практики
Впровадити нові стандарти
прозорості, регулярно
розкривати фінансову звітність,
ключові операційні дані та
інформацію щодо стратегії
розвитку та її перегляду

Розробити та впровадити план
дій для скорочення споживання
газу підприємствами групи
Розробити та розгорнути
програму заміни застарілих
систем опалення у споживачів,
що використовують газ
найменш ефективно

Стимулювати лібералізацію
ціноутворення, ліквідність та
вільну конкуренцію в усіх
сегментах ринку, що не є
природними монополіями

Допомогти реформувати систему
захисту малозабезпечених
споживачів

Забезпечити впровадження
інших норм нового Закону
України “Про ринок природного
газу”, які стосуються Нафтогазу

Відстояти інтереси Нафтогазу в
судових спорах з Газпромом –
привести поточні контракти з
Газпромом у відповідність з
європейською практикою та
релевантним законодавством;
отримати компенсацію за
недоотримані доходи від
транзиту газу та компенсацію за
переплати при придбанні газу

Забезпечити інтеграцію з
європейськими ринками через
політичні, законодавчі,
інфраструктурні, маркетингові
процеси

Всебічно підтримувати розробку
та впровадження реформи
корпоративного управління в
Нафтогазі та інших необхідних
регуляторних змін

Впорядкувати дебіторську та
кредиторську заборгованість
компаній групи

Втримати обсяг власного
видобування газу на якомога
вищому рівні до переходу на
ринкові роздрібні ціни на газ

Розробити програму збільшення
власного видобування у разі,
якщо будуть створені умови для
залучення інвестицій

Залучити партнерів до
управління ГТС та ПСГ на
оптимальних для України умовах

Сприяти використанню
альтернативних джерел газу

СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

СТВОРЕННЯ РИНКУ ГАЗУ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ

Порядок роботи газової галузі, який
склався за минулі роки, є недосконалим
та потребує змін – ця теза як, мабуть,
жодна інша об’єднує представників
громадськості, політиків, експертів та
учасників ринку.
Метою реформи газового ринку, адво‑
катом та лідером якої виступає На‑
фтогаз, є створення умов для стійкого
розвитку галузі та підвищення добро‑
буту громадян як кінцевих бенефіціарів
такого розвитку. Новий порядок має
зробити неможливим існування пере‑
пон, що раніше стримували розвиток та
приводили до непрозорого й неефек‑
тивного використання ресурсів.

Реформа полягає
у впровадженні
прозорих правил гри
для всіх учасників
за зразком правил,
що діють на
енергетичних
ринках ЄС. Як
і в Європі, в основу
реформи покладено
інтерес споживача
і громадянина

20

Реалізація реформи вимагає соціально
чутливих та непопулярних змін, зокрема

відмови від регулювання роздрібної
ціни на газ. Тому ці зміни будуть впро‑
ваджуватися поетапно з одночасною
реформою системи державної підтрим‑
ки малозабезпечених споживачів та
розгортанням програм з підвищення
енергоефективності в житлово‑кому‑
нальному господарстві.
Успішне впровадження реформи мати‑
ме декілька важливих наслідків.
По‑перше, з’явиться конкурентна бо‑
ротьба за споживача в усіх сегментах
ринку. Неефективні компанії муситимуть
трансформуватись або піти з ринку.
По‑друге, оператори магістральних газо‑
проводів та розподільчих мереж будуть
відділені від постачальників газу. Від‑
критий ринок з прозорими правилами
доступу до інфраструктури забезпечу‑
ватиме диверсифікацію постачальників
та зміцнюватиме надійність постачання
газу українським споживачам.
По‑третє, будуть створені механізми,
що чітко розмежують функції ринку та
держави і запобігатимуть використанню
сектора в інтересах будь‑якої політичної
сили. Невластиві ринку функції держави,
зокрема підтримка малозабезпечених
споживачів, виконуватимуться лише
в чітко визначених випадках та на
прозорих умовах в межах механізму ви‑
конання суспільних зобов’язань (public
service obligation, PSO). Непрямі субсидії
у вигляді занижених цін на газ, які отри‑
мували і заможні, і незаможні родини,
буде замінено на підтримку лише
малозабезпечених споживачів у вигляді
державних адресних субсидій.

Нарешті, прозорі, стандартні для
європейського ринку та захищені від
політичної нестабільності нові правила
гри сприятимуть приходу довгостроко‑
вих інвестицій в галузі видобування газу
та енергоефективності.
Проведення такої реформи є части‑
ною умов Угоди про асоціацію з ЄС та
відповідає міжнародним зобов’язанням
України як члена Енергетичного співто‑
вариства.
Важливі перші кроки на цьому шляху
було зроблено весною 2015 року, коли
Верховна Рада України ухвалила, а Пре‑
зидент України підписав новий Закон
України «Про ринок природного газу
в Україні». В розробці цього документу
брали безпосередню участь представ‑
ники Секретаріату Енергетичного спів‑
товариства та галузевих організацій,
Нафтогаз, інші учасники українського
ринку газу. Закон повністю відпові‑
дає вимогам Третього енергетичного
пакету ЄС.
Більшість положень нового зако‑
ну набувають чинності з 1 жовтня
2015 року. Цей рамковий документ
ґрунтовно змінює правила функці‑
онування ринку газу, тому вимагає
зміни або розробки декількох десят‑
ків підзаконних актів, що мають бути
затверджені відповідним чином до
цієї дати. Команда Нафтогазу бере
активну участь в підготовці необхідних
документів разом з представниками
уряду, НКРЕКП, Секретаріату Енерге‑
тичного співтовариства та експертної
спільноти.

СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ:
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
МАРШРУТІВ ТА
ДЖЕРЕЛ, ІНТЕГРАЦІЯ
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СОЮЗОМ, ВІДНОСИНИ З
РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

Безпека постачання газу є щоденним
викликом не лише для України, а й для
країн ЄС. Об’єднана Європа працює над
зміцненням своєї енергетичної безпеки,
створюючи єдиний ринок газу, а також
усуваючи фізичні та адміністративні
обмеження між газотранспортними
системами країн‑членів ЄС. Метою цьо‑
го процесу є вільний доступ будь‑якої
країни до щонайменше трьох незалеж‑
них один від одного ресурсів блакитного
палива.
Така диверсифікація джерел дозволяє
знизити політичні, техногенні та безпе‑
кові ризики постачання газу. В серед‑
ньостроковому періоді диверсифікація
також неминуче призводить до посилен‑
ня конкурентної боротьби за споживача,
а відтак – до найбільш прийнятних цін.
В короткостроковій перспективі націле‑
ність на диверсифікацію може вимагати
інвестицій в інфраструктуру чи обме‑
жень обсягів закупівлі з одного джерела.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МАРШРУТІВ
ПОСТАЧАННЯ ІМПОРТОВАНОГО ГАЗУ
До 2014 року Україна мала можливість
імпортувати газ з Європи за двома
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напрямками: польським (до 1,5 млрд
куб. м на рік) та угорським (до 5,5 млрд
куб. м на рік). Ці маршрути, з одного
боку, обмежені відносно невеликою
пропускною здатністю потужностей,
які можуть бути перервані в будь‑якій
час, а з іншого – не надають Україні
доступу до ліквідних ринків Західної
Європи.

В 2014 році завдяки
співпраці між
операторами ГТС
Словаччини та
України, а також
активній підтримці
Єврокомісії
було відкрито
новий маршрут
постачання газу
в Україну з території
Словаччини

Поточна потужність цього маршруту
складає 15 млрд куб. м газу на рік. Він
поєднує Україну з ліквідними ринками
газу Західної Європи та є головним
маршрутом, за яким Нафтогаз імпортує
газ в 2015 році.
Порівнюючи потужність маршрутів
газу з Європи із загальною потребою
України в імпортованому газі, яка наразі
становить 15‑18 млрд куб. м на рік, мож‑
на констатувати, що Україна фактично
позбулася критичної залежності від
поставок російського газу. Тепер Росій‑
ська Федерація не може шантажувати
Україну припиненням поставок газу,
та змушена пропонувати ціну на рівні
європейської, або нижче.
При цьому Нафтогаз та Укртрансгаз про‑
довжують роботу зі збільшення потуж‑
ності маршрутів постачання газу в Украї‑
ну з Європи. В червні 2015 року було
підписано договір інтерконекту між Укр‑
трансгазом та оператором угорської ГТС
FGSZ. Цей договір повністю відповідає
новому європейському кодексу мереж.
Він є першим кроком до використання
повної потужності інтерконектору між
Україною та Угорщиною, включно з по‑
слугою віртуального реверсу.

Кінцевою метою Нафтогазу є підписання
та впровадження стандартних європей‑
ських договорів інтерконекту між Укр‑
трансгазом та операторами Словаччини,
Польщі та Румунії. Для налагодження
повноцінної взаємодії між оператора‑
ми, крім підписання прямих договорів,
необхідне впорядкування відносин
Нафтогазу та Укртрансгазу з Газпромом,
а також внесення змін до українського
законодавства.

Попит на газ є нерівномірним протягом
року. Наприклад, на нього значно впли‑
ває поточна температура в конкретному
регіоні. Якщо інфраструктура дозволяє
швидко переміщувати значні обсяги
газу для покриття пікового споживан‑
ня – це робить ринок більш ефективним
для споживачів та інших його учасників.
Саме така робота ринку є однією з ба‑
зових цілей створення Енергетичного
союзу ЄС.

Ще одним напрямком роботи групи
є збільшення фізичної потужності інтер‑
конектору між Польщею та Україною.
Укртрансгаз та оператор польської ГТС
Gaz‑System проводять технічний та
економічний аналіз будівництва додат‑
кової нитки газопроводу, що дозволить
збільшити постачання газу з польського
напрямку на 8 млрд куб. м на рік до
9,5 млрд куб. м на рік.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ІМПОРТОВАНОГО ГАЗУ

Збільшення газотранспортних потуж‑
ностей з Європи необхідне, щоб значно
підвищити ліквідність українського рин‑
ку, його інтегрованість з ринком Європи
та безпеку постачання газу. Від викори‑
стання інтерконекторів між Україною та
країнами ЄС на повну потужність виграє
не лише Україна, а й інші країни регіону.

Крім організації альтернативних
маршрутів постачання газу важливою
складовою диверсифікації є збільшення
кількості постачальників. Найголовні‑
шим інструментом для досягнення цієї
мети є реформа внутрішнього ринку
газу України. Лібералізація цін на газ
для всіх категорій споживачів, а також
зрозумілі та стабільні умови роботи на
українському ринку призведуть до поя‑
ви нових постачальників. Зокрема, про
свій намір вийти на український ринок
після впровадження нового закону «Про
ринок природного газу» заявив амери‑
канський газовий трейдер TrailStone, що

нині є одним з постачальників Нафтога‑
зу на європейському ринку.

В 2014 році Нафтогаз
значно розширив
кількість своїх
постачальників
газу з європейського
напрямку. Зокрема,
було започатковано
співпрацю
з норвезькою
компанією Statoil
Прямими постачальниками газу для
Нафтогазу є також компанії з Німеччини,
Франції та США, які працюють на євро‑
пейському газовому ринку.
Крім того, минулого року Нафтогаз
перейшов на роботу за стандартизова‑
ними європейськими контрактами EFET
з поставкою на VTP та в енергетичних
одиницях. Це зробило Нафтогаз зрозу‑
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провадження. Нафтогаз вимагає, зо‑
крема, повернення переплати в обсязі
понад 12 млрд дол. за газ, закуплений
в Газпрому протягом 2010‑2014 років за
цінами вище ринкових, тобто за період
після першого звернення Нафтогазу до
Газпрому з пропозицією привести ціну
у відповідність до поточного ринкового
рівня згідно з умовами контракту.

мілим контрагентом для європейських
партнерів та розширило коло потенцій‑
них постачальників компанії.
Можливим новим джерелом газу для
України може стати LNG. Зважаючи на
поточну позицію Туреччини, яка забо‑
роняє проходження LNG‑танкерів через
Босфор, маршрути постачання такого
газу для України можуть проходити
через країни Чорноморського басейну.
Альтернативною можливістю є поставки
газу з терміналів у Польщі та Литві, за
умови створення відповідної газотран‑
спортної інфраструктури. Наразі Нафто‑
газ вивчає всі наявні можливості.

ВІДНОСИНИ З ГАЗПРОМОМ ТА
РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
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Відносини з Газпромом та Російською
Федерацією мають надзвичайно вели‑
кий вплив на енергетичну безпеку Укра‑
їни та роботу Нафтогазу. До 2014 року
Газпром був практично єдиним по‑
стачальником імпортованого газу для
України (див. розділ Імпорт та оптове
постачання газу). Газотранспортна
система України є основним маршрутом
доставки російського газу в ЄС, найбіль‑
шого експортного ринку Газпрому (див.
розділ Транспортування газу). Внаслідок

збройної агресії Російської Федерації
Нафтогаз втратив контроль над части‑
ною своїх активів, а Газпром заявив про
початок несанкціонованого постачання
газу на окуповані території (див. розділ
Війна). Метою Нафтогазу є приведення
роботи з Газпромом до стандартних
ринкових практик та, за можливості, до
мінімізації політичної складової в цих
відносинах.
Між Нафтогазом та Газпромом укла‑
дені два контракти: на постачання
газу в Україну та на транспортування
російського газу для європейських
споживачів. Обидва договори вимага‑
ють перегляду з огляду на зобов’язання
України як члена Енергетичного Співто‑
вариства, зміни у чинному законодав‑
стві та ринковому середовищі. Крім того,
обидві компанії мають претензії щодо
виконання або застосування положень
цих контрактів.
Контракт на постачання газу
Не досягнувши згоди щодо контракту на
постачання газу шляхом переговорів,
в червні 2014 року сторони ініціювали
арбітражні провадження в Арбітражно‑
му інституті Торгової палати Стокгольму.
Ці позови були згодом об’єднані в одне

Газпром вимагає від Нафтогазу близь‑
ко 26,7 млрд дол., з яких близько
2,1 млрд дол. – спірна різниця між
обґрунтованою, на погляд Нафтогазу,
ціною за газ, імпортований в 4 кварталі
2013 року та 2 кварталі 2014 року, та
ціною, сформованою згідно з контрак‑
тною формулою, оскаржуваною Нафто‑
газом. Решта претензії Газпрому пов’я‑
зана з положенням «бери або плати» та
є вимогою постачальника сплатити за
товар, який фактично не було поставле‑
но. Нафтогаз наполягає, що положення
«бери або плати» в поєднанні з іншими
положеннями контракту (зокрема, спо‑
собом встановлення ціни та забороною
реекспорту газу) є дискримінаційним та
не може застосовуватися до Нафтогазу.
Контракт на транзит газу
Суттєвих змін вимагає також і контракт
на транспортування російського газу
в ЄС, необхідність чого неодноразово
обговорювалась на рівні двох компа‑
ній, профільних міністерств України та
Російської Федерації, а також під час
тристоронніх переговорів за участі
Європейської комісії. Нафтогаз ініцію‑
вав провадження щодо цього контр‑
акту в Арбітражному інституті Торгової
палати Стокгольму в жовтні 2014 року та
надав детальні позовні вимоги в квітні
2015 року.
Вимоги Нафтогазу в цьому провадженні
стосуються, по‑перше, зміни та замі‑
щення певних положень контракту.
Зокрема, права та обов'язки Нафтогазу
за транзитним договором мають бути
передані Укртрансгазу як оператору
газотранспортної системи згідно з вимо‑
гами Третього енергопакету. По‑друге,
методики розрахунку транзитного та‑
рифу мають бути змінені у відповідності
до європейських стандартів та поло‑

жень енергетичного та антимонополь‑
ного законодавства України і ЄС.
Крім того, Нафтогаз вимагає призначен‑
ня компенсації за недопоставку обсягів
газу для транзиту, в т.ч. з урахуванням
того, що тариф на транзит газу зале‑
жить від обсягу транспортованого газу.
Мінімальний обсяг газу, що Газпром має
транзитувати територією України щоріч‑
но, складає 110 млрд куб. м. Натомість,
річний обсяг транзиту в 2009‑2013 роках
дорівнював в середньому 94 млрд куб.
м. У 2014 році Газпром транзитував
українським маршрутом 62 млрд куб. м
газу. Грошові вимоги Нафтогазу до Газ‑
прому у арбітражі стосовно контракту на
транзит газу складають загалом понад
11,7 млрд дол. Ці вимоги стосуються не‑
виконання умов контракту до 2015 року
та будуть розширені з урахуванням
претензій за 2015 рік.
Нафтогаз готовий продовжувати перего‑
вори щодо обох контрактів.
Тимчасові домовленості щодо умов
постачання російського газу для
України
До завершення судового розгляду
умови постачання російського газу для
України визначаються тимчасовими до‑
мовленостями, в яких арбітром та гаран‑
том виконання виступає Європейська
комісія. 31 жовтня 2014 року в Брюсселі
було підписано так званий «зимовий
пакет» – міжурядовий тристоронній
протокол за участі представників Росій‑
ської Федерації, України та Єврокомісії,
а також додаткову угоду до контракту
між Нафтогазом та Газпромом. Ці домов‑
леності регулювали умови постачання
російського газу в Україну до кінця бе‑
резня 2015 року та були згодом подов‑
жені до кінця червня 2015 року.
В рамках цих домовленостей Нафтогаз
сплатив 3,1 млрд дол. за 11,5 млрд куб. м
газу, поставленого Газпромом у чет‑
вертому кварталі 2013 року і другому
кварталі 2014 року з розрахунку ціни
268,5 дол. за тис. куб. м. Російська сторо‑
на зі свого боку встановила тимчасову
ціну на газ для України та зобов`язалася
постачати до 114 млн куб. м газу на добу

згідно із заявкою Нафтогазу. Підписані
в Брюсселі тимчасові домовленості
дозволили Нафтогазу замовляти газ за
гнучким графіком та без умови «бери
або плати».
Рішення про остаточні розрахунки між
Газпромом та Нафтогазом буде при‑
йнято трибуналом при Арбітражному
інституті Торгової палати Стокгольма.
Брюссельські домовленості є тимчасо‑
вим рішенням і не впливають на позиції
сторін у суді.
Зимовий пакет був важливим та дієвим
інструментом, завдяки якому вдалося
запобігти ризику припинення постачан‑
ня газу Росією європейським спожива‑
чам та забезпечити необхідний ресурс
газу для України. Сторони продовжують
переговори щодо нового тристорон‑
нього пакету умов на зимовий сезон
2015‑2016 років.

ІНТЕГРАЦІЯ З РИНКОМ ГАЗУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Відносини України з Європейським Со‑
юзом та іншими країнами Європи щодо
газових питань ґрунтуються на принци‑
пі взаємовигідного партнерства.
Україна зацікавлена у використанні
досвіду і практик організації ринку газу,
які були успішно випробувані в ЄС. Ре‑
форма ринку газу в Україні здійснюється
за тими ж принципами, за якими цей
ринок реформувався в інших країнах
Європи – від Великої Британії до Словач‑
чини.
Реалізація цієї реформи та повна інте‑
грація українського газового ринку з єв‑
ропейським відкриває нові можливості
для західних партнерів щонайменше на
чотирьох нових ринках.
Постачання газу
Україна є одним з найбільших ринків
збуту природного газу в Європі: обсяг
імпорту в 2014 році склав 19,5 млрд
куб. м газу, споживання – 42,6 млрд куб.
м. Зважаючи на прагнення України ди‑
версифікувати постачання газу в умовах
російської збройної агресії, європейські
постачальники мають можливість збіль‑
шити свою частку на цьому ринку.

Транспортування та зберігання газу
Українська ГТС, оператором якої
є Укртрансгаз, залишається зручним та
надійним маршрутом транспортування
російського газу в ЄС: в 2014 році понад
40% російського газу було поставлено
до Європи та Туреччини саме цим шля‑
хом. Українські підземні газові сховища
можуть містити понад 30 млрд куб. м
газу та є найбільшими в Європі. Найпо‑
тужніші з них розташовані на кордоні
України з ЄС.
Крім того, українська ГТС здатна за‑
безпечити транспортування газу від
постачальників із Західної Європи до
споживачів у Центральній, Східній та
Південній Європі. Це дозволить поєдна‑
ти інфраструктурно роз’єднані ринки та
зміцнити енергетичну безпеку найбільш
вразливих країн регіону.
Україна зацікавлена в оптимальному
використанні своєї газової інфраструк‑
тури і запрошує західних партнерів до
спільного управління ГТС та підземними
сховищами. Відповідні зміни до законо‑
давства були внесені у 2014 році.
Видобування газу
Україна володіє одними з найбільших до‑
ведених запасів традиційного газу в Єв‑
ропі. Укргазвидобування є найбільшим
гравцем на цьому ринку. Реформа ринку
газу відкриє підприємству можливості
для залучення інвестицій у збільшення
ефективності видобування газу та роз‑
робки нових родовищ. Обсяг інвестицій
у видобування газу в Україні оцінюється
у 5‑6 млрд дол. на наступні 5 років.
Енергоефективність
Крім ринків, пов’язаних з торгівлею,
транспортуванням та видобуванням
газу, започаткована реформа відкриває
ще один важливий ринок для міжнарод‑
них компаній, а саме ринок енергозбе‑
реження. Україна вкрай неефективно
споживає газ та має значний потенціал
зниження потреби в цьому ресурсі за
умови використання сучасних техно‑
логій. Обсяг ринку енергозбереження
оцінюється на рівні 10‑15 млрд дол.
протягом наступних 5 років.
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ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ:
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА
ПРОЗОРІСТЬ, ВПОРЯДКУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

Важливою складовою реформи є ство‑
рення ефективного конкурентного
середовища в кожному сегменті ринку
газу. Зважаючи на майбутні зміни,
одним зі стратегічних напрямків роботи
Нафтогазу є збільшення операційної
ефективності підприємств групи.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА
ПРОЗОРІСТЬ
Довгий час Нафтогаз був синонімом
корупції як для зовнішніх контраген‑
тів, так і для споживачів та учасників
українського ринку газу. Цей стан
є результатом внутрішніх та зовнішніх
чинників. Відповідно, для виправлення
ситуації необхідні системні зміни як все‑
редині підприємств групи, так і в серед‑
овищі, в якому працюють компанії.
Результативність запобігання корупції
в Нафтогазі, а також доведення та від‑
шкодування понесених збитків залежать
від декількох факторів, на які менедж‑
мент групи має різний рівень впливу.
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Деякі з цих факторів знаходяться поза
межами контролю Нафтогазу та нале‑
жать до компетенції, зокрема, право‑
охоронної та судової систем. Частину
необхідних змін Нафтогаз відстоює для

виконання своєї стратегії з побудови
ефективного ринку газу в Україні – зо‑
крема, зміну правил організації ринку та
реформу корпоративного управління.
Рішення, на які керівництво групи має
безпосередній вплив, вже впроваджені
або впроваджуються. Ці рішення стосу‑
ються, зокрема, ліквідації посередників
у торгівлі газом, створення передумов
для зниження закупівельних цін на
імпортований газ, захисту інтересів
Нафтогазу в судах та дії з відновлення
керованості підприємств групи.

Нафтогаз співпрацює
з правоохоронними
органами України за
низкою проваджень,
пов’язаних з діями
попереднього
керівництва групи.
Також реалізуються дії для усунення
дрібніших проявів корупції та зловжи‑

вань. Оголошення про проведення
конкурсних торгів на закупівлю послуг
або товарів Нафтогазом тепер не лише
публікуються на спеціалізованих ресур‑
сах, а й розповсюджуються в засобах ма‑
сової інформації для залучення якомога
більшої кількості учасників. В 2015 році
Нафтогаз та Укргазвидобування долучи‑
лись до системи електронних держав‑
них закупівель PROZORRO для здійснен‑
ня допорогових закупівель.
За півтора роки роботи нової команди
суттєво підвищені стандарти прозорості
групи, що стосуються розкриття фінансо‑
вої та операційної інформації. Підготовле‑
но та опубліковано аудиторську звітність
групи за 2012‑2013 роки та за 2014 рік.
Впроваджуються внутрішні стандарти,
які уможливлять оперативну підготовку
щоквартальної консолідованої звітності
за МСФО починаючи з 2016 року (деталь‑
ніше див. Звернення заступника голови
правління Сергія Коновця).
Нафтогаз почав публічне обговорення
своїх планів та дій з громадськістю та
експертним середовищем в Україні та
на Заході. Започатковано публікацію
аналітичних даних щодо імпорту, видо‑
бування, транспортування, зберігання

та споживання газу на веб‑сторінках
Нафтогазу та провідних європейських
платформах прозорості.
Нафтогаз вперше опублікував дані щодо
керівного складу групи та винагороди
членів правління. Відкритим став процес
пошуку та відбору нових працівників,
в тому числі на керівні посади в підпри‑
ємствах групи (детальніше див. в розділі
Персонал).
Завдяки кардинально новим підходам
до прозорості та впровадження євро‑
пейських стандартів роботи, Нафтогазу
вдалося отримати підтримку Євро‑
пейської комісії та завоювати довіру
партнерів з Європи та США. Набагато
прагматичнішими стали також відноси‑
ни з Газпромом.

ВПОРЯДКУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ
Управління підприємствами Нафтогазу
в інтересах громадян України як кінце‑
вих власників групи має базуватися на
підвищенні ринкової вартості активів
групи. Зважаючи на цей принцип, а та‑
кож на майбутні зміни на ринку газу, для
кожного підприємства групи має бути
розроблено та впроваджено оптимальну
стратегію, яка може включати розвиток
на поточному ринку, вихід на нові ринки,
реорганізацію, приватизацію, ліквіда‑
цію та ін.
Реалізація стратегії, націленої на підви‑
щення ринкової вартості активів, можли‑
ва за умови докорінних змін в правилах
роботи ринку газу та реформи корпора‑

тивного управління. Поточна бізнес‑мо‑
дель Нафтогазу включає реалізацію
частини газу за цінами нижче від заку‑
півельних, що призводить до значних
збитків та робить компанію залежною
від державної підтримки. Ціни реалізації
для Укргазвидобування встановлюються
на рівні нижче ринкового, і компанія
не може залучити необхідні інвестиції
для нарощування видобування. Схожі
системні виклики наявні і в інших вели‑
ких підприємствах групи. Започаткована
реформа ринку газу має створити умови
для розвитку цих активів.
Іншим важливим викликом є управлін‑
ня та контроль рівня дебіторської та
кредиторської заборгованості компаній
групи. За рахунок погашення євробондів
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в 2014 році Нафтогаз суттєво зменшив
рівень своїх поточних зобов’язань, біль‑
шість інших кредитів було реструктуризо‑
вано в 2014‑2015 роках (детальніше див.
в розділі Аналіз фінансової звітності).
Станом на кінець 2014 року накопичена
заборгованість споживачів газу перед
Нафтогазом та Газом України складала
38,7 млрд грн 60% цієї заборгованості
виникло до 2014 року.
72% заборгованості припадає на
теплокомуненерго та ТЕЦ, а також на
регіональні газорозподільні та газопо‑
стачальні підприємства (облгази). В цій
категорії найбільшу заборгованість
мають споживачі з Дніпропетровської,
Харківської областей, міста Києва,

а також розташовані в зоні проведення
АТО та в АР Крим. 18% заборгованості
сформовано промисловими спожива‑
чами, з яких 2/3 складає заборгованість
підприємств хімічної галузі з Луганської,
Рівненської та Черкаської областей. Ще
10% заборгованості пов’язано з тор‑
говцями газом та іншими компаніями,
при чому найбільшим боржником в цій
категорії є ТОВ «ГазУкраїна‑Коммерс»,
зареєстроване в АР Крим.
У 2010‑2015 роках Нафтогаз та Газ
України подали понад 5 000 судових
позовів щодо заборгованості на суму
38,8 млрд грн та додатково 10,7 млрд грн
штрафних санкцій за затримку платежів.
Майже половина суми цих претензій

ЗАБОРГОВАННІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД НАФТОГАЗОМ ТА
ГАЗОМ УКРАЇНИ, ЗА ТЕРМІНОМ ВИНИКНЕННЯ БОРГУ
60% до 2014 року

40%

в 2014 році

ЗАБОРГОВАННІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД НАФТОГАЗОМ ТА ГАЗОМ
УКРАЇНИ, ЗА КАТЕГОРІЯМИ СПОЖИВАЧІВ
10%

Інші

18%

Промисловість

51% ТКЕ

21% Облгази

ЗАБОРГОВАННІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД НАФТОГАЗОМ ТА ГАЗОМ
УКРАЇНИ, МЛРД ГРН
16,4
3,5
9% заборгованності
2298 боржників
менше 50 млн грн
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Заборгованість станом на 31 грудня 2014 року

42% заборгованності
98 боржників

50-500 млн грн
18,8
49% заборгованності
21 боржник
Більше 500 млн грн

стосується 21 боржника, кожний з яких
має заборгованість понад 0,5 млрд грн.
Близько 100 боржників із заборговані‑
стю від 0,05 млрд грн до 0,5 млрд грн
відповідають за 42% сумарної заборго‑
ваності. На решту боржників (близько
2 300 підприємств із заборгованістю
менше 50 млн грн) припадає менше 10%
сумарної заборгованості.
За цей період судові рішення отримано
за позовами на суму близько 36,7 млрд
грн, причому суд задовольнив вимо‑
ги Нафтогазу та Газу України на суму
27,7 млрд грн або 67% від заявленого
обсягу претензій. З цієї суми станом на
липень 2015 року було отримано близь‑
ко 5,2 млрд грн.
Вирішення проблеми заборгованості
споживачів газу перед Нафтогазом
та Газом України вимагає не лише
активних дій з боку компаній групи, а й
вдосконалення чинного законодавства.
З одного боку, Нафтогаз є гарантованим
постачальником газу та має певні зо‑
бов’язання щодо укладання правочинів
та постачання газу споживачам. З іншо‑
го – він не має ефективних інструментів
для стягнення заборгованості з недо‑
бросовісних споживачів. Це призводить
до збільшення дефіциту Нафтогазу та,
відповідно, додаткової потреби в під‑
тримці з державного бюджету.
В травні 2015 року Верховна Рада Укра‑
їни ухвалила зміни до деяких законів
України, спрямовані на виправлення
ситуації та стабілізацію фінансового
стану Нафтогазу. Згідно з ухваленими
рішеннями, Нафтогаз муситиме припи‑
няти постачання газу споживачам, які
мають заборгованість, зможе відмови‑
тись укладати договори та постачати газ
підприємствам‑банкротам, продавати
прострочену заборгованість, буде скасо‑
вано мораторій на примусову реалізацію
майна підприємств теплокомуненерго
для погашення боргів за газ, а також вдо‑
сконалено процедуру виконання рішень
суду. Для повного впровадження цих
змін необхідне прийняття деяких підза‑
конних актів та рішень Кабінету Міністрів
України, зокрема, порядку проведення
аукціонів з реалізації простроченої забор‑
гованості.

ГАЗОВА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

На відміну від багатьох країн Європи
Україна має потенційну можливість
повністю відмовитися від імпорту газу та
забезпечувати свої потреби за рахунок
внутрішніх ресурсів. Для цього необхідно
залучити інвестиції за двома напрямками:
підвищення енергоефективності та збіль‑
шення внутрішнього видобування газу.
Реалізація цього завдання залежить від
успіху реформи газового ринку та інших
кроків держави для створення сприятли‑
вого інвестиційного клімату. За оцінками
міжнародних експертів, обсяг інвестицій
в енергозбереження та видобування газу,
який дозволив би Україні відмовитися
від імпорту газу протягом десяти років,
складає близько 40 млрд дол. Для порів‑
няння, за попередні десять років Україна
заплатила за російський газ понад 80
млрд дол.
Дії, спрямовані на реалізацію реформи
ринку газу, нині є пріоритетним завдан‑
ням Нафтогазу у прагненні до газової
незалежності України. Крім того, підрозділ
компанії з енергоефективності розробляє
програми для підвищення ефективності
використання газу на підприємствах
групи, а також програму щодо заміни
застарілих приладів опалення в найменш
забезпечених споживачів. Укргазвидо‑
бування проводить аналіз можливостей
щодо збільшення видобування газу та
оцінку інвестиційних потреб. Нафтогаз
також підтримує використання альтерна‑
тивних джерел газу (зокрема, біогазу) та
альтернативних джерел палива.
За оцінками Нафтогазу, комплексні заходи
з енергоефективності дозволять скороти‑
ти потреби в газі для населення з близько

22 млрд куб. м в 2014 році до 10 млрд куб.
м в 2025 році. Необхідні інвестиції для
заміни приладів опалення, модернізацію
тепломереж, встановлення лічильників та
утеплення будинків, за попередніми оцін‑
ками, складають близько 36 млрд дол.
Резерви та запаси традиційного при‑
родного газу в Україні оцінюються на
рівні більше 1 трлн куб. м та є одними з
найбільших в Європі. При цьому співвід‑
ношення резервів газу до рівня вироб‑

ництва в Україні складає більше 30. Це
найвищий рівень в континентальній
Європі, і він означає, що Україна порівня‑
но повільно використовує свої ресурси.
Потреба в інвестиціях, які дозволять
збільшити виробництво газу на 12-14
млрд куб. м на рік до 2020 року оцінюєть‑
ся на рівні 5-6 млрд дол. З врахуванням
виснаження родовищ, що розробляють‑
ся, завдяки таким інвестиціям до 2020
року Україна зможе добувати 27-29 млрд
куб. м газу на рік.
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СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

РИЗИКИ
ТА ВИКЛИКИ РЕФОРМИ

Запропонована реформа стосується не лише змін
всередині самого Нафтогазу чи енергетичної галузі.
Вона вимагає суттєвих змін у підході до державного
управління, перетворюючи керівництво в
регулювання. Ці зміни покликані стимулювати
бізнеси запроваджувати нові бізнес‑моделі, які
є більш ефективними та мають ширший горизонт
планування.
Реформа також залежить від зміни роками
сформованих звичок енергетичного споживання
для мільйонів українських громадян. Найскладніша
частина реформи – це потреба перенести центр
відповідальності за споживання енергії згори вниз,
визначивши громадянина тим, хто формує власні
пріоритети та ухвалює кінцеві рішення разом з усіма
перевагами чи тягарем наслідків, що настають.
Нафтогаз бачить три ключові виклики для реформи,
в яких криються основні ризики. Це суспільний запит
на патерналізм, незлагодженість дій різних гілок та
органів влади, а також корупційний спротив на всіх
рівнях реалізації реформи.

СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ НА ПАТЕРНАЛІЗМ
Запит значної частини українського суспільства
на патерналізм є наслідком тривалого періоду як
колоніальних, так і радянських утисків. Протягом
цих періодів громадяни не мали ефективних важелів
впливу на управління державою, внаслідок чого
сформувалися і стали нормальними моделі поведінки,
при яких громадяни уникають відповідальності за
свої дії або повністю чи частково перекладають
відповідальність на інших. Глибоко субсидовані
державою ціни на основні блага, вибірковість
правосуддя, непідзвітність влади, яка ухвалює
політичні рішення замість правових – це складові
культури, що розвивалася впродовж століть.
Так званий європейський вибір, який зараз декларує
Україна, вимагає зовсім іншої моделі поведінки,
і перехід на цю модель є складним. Необхідність
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інвестувати у власну енергоефективність, повна
фінансова відповідальність за споживання
є дискомфортними для громадян, бо означають нові
витрати на тлі економіки, що зменшується.

Ситуацію ускладнює те, що,
покладаючись на державу,
українці їй не довіряють
Соціологічні заміри інституційної довіри показують,
що показники довіри до державних органів
вимірюються одиничними відсотками. В той самий
час швидкість, з якою відбувається ця реформа, та
невизначеність, породжена браком і суперечливістю
комунікацій, створюють відчуття стресу для громадян.
На цьому тлі можна очікувати, що популістські
політичні лідери будуть опонувати реформі, вбачаючи
в цьому шанс для збільшення свого політичного
впливу. Вони можуть закликати до протидії як реформі
в цілому, так і окремим її елементам, руйнуючи
цілісність змін, які провадить Нафтогаз.
Водночас, українське суспільство не є одностайно
патерналістським. Майдан був актом відповідальності
громадян. Реформи Нафтогазу мають підтримку
значної частини громадянського суспільства.
Посилення комунікацій реформи та її однозначна
підтримка особами, що несуть відповідальність
за прийняття ключових рішень в державі, мають
послабити невизначеність. Осінь 2015 року та зима
2016 року будуть, ймовірно, найскладнішим періодом
адаптації до нових умов.

НЕЗЛАГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ РІЗНИХ ГІЛОК ТА
ОРГАНІВ ВЛАДИ
Незлагодженість дій влади є другим вагомим
ризиком для реформи. Правляча коаліція включає
в себе політичні сили, що мають значні відмінності
у баченні і щодо реформи, і щодо її необхідності

взагалі. Щонайменше один учасник коаліції відверто
протиставляє себе реформаторським намаганням
Нафтогазу.

з великими фінансовими потоками та доступом
до інфраструктури і має ключове значення для
функціонування економіки держави.

Є відмінності як в уявленнях
про реформу, так і щодо
конкретних її положень
всередині виконавчої влади

Використовуючи
енергетичний сектор,
корупційні групи впливали на
політичний, економічний та
суспільний устрій країни

Не завершено конституційне розмежування впливу на
уряд між парламентською коаліцією та Президентом.
Реформа децентралізації відбувається на тлі
нерівномірної спроможності на місцях взяти на себе
відповідальність за власне самоврядування.
В такій ситуації надзвичайно важливою є участь
внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін.
Українське громадянське суспільство звужує коридор
дій для влади та забезпечує постійний контроль її
кроків. Зовнішні кредитори України та партнери
з країн демократичного світу зараз чітко артикулюють
умови своєї підтримки, особливо зважаючи на
неодноразові провалені спроби зробити цю важливу
реформу в минулому. Нереформована енергетична
сфера в Україні створює безпекові ризики для Європи
та України як її невід’ємної складової. Брак ресурсів та
брак часу додає рішучості на найвищому рівні.
Зменшити вплив цього ризику мають також
ініціативи, що об’єднують різні гілки влади та
забезпечують координацію дій різних міністерств
та організацій, залучених до проведення реформи.
Зокрема, важливим для просування реформи органом
є Національна рада реформ при Президенті України,
до складу якої входять представники парламенту,
уряду й адміністрації Президента, а також громадські
організації та експерти.
Крім того, в липні 2015 року за підтримки
міжнародних партнерів України в уряді створено
Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації заходів
з енергоефективності та спрощення порядку надання
житлових субсидій.

КОРУПЦІЯ ГЛИБОКО ВКОРІНЕНА
НА ВСІХ РІВНЯХ
Третім ключовим викликом для газової реформи
залишається корупція. Енергетичний сектор завжди
приваблював корупціонерів, бо він пов’язаний

Великі обсяги імпорту газу та неринкові ціни були
інструментами живлення корупційної системи.
Без контролю над Нафтогазом та підприємствами,
що йому належать, олігархічні групи стають більш
вразливими та менш конкурентними порівняно
з ефективними приватними гравцями ринку.
Форми протидії реформі різні – від публічної
дискредитації, до спроб саботажу, блокування
змін в судах, політичного блокування необхідних
законопроектів, боротьби за окремі посади та погроз
фізичної розправи над людьми, які безпосередньо
відповідають за реалізацію реформи.
Наявність твердої політичної волі є важливою
складовою успіху просування реформи. Важливим
є голос західних партнерів України. Зростання ролі
громадянського суспільства після Майдану зменшує
влив корупції на прийняття ключових політичних та
економічних рішень, хоч і не ліквідує цей вплив.
В умовах слабких державних інститутів, які мають
низьку підтримку в суспільстві, сплав корупційних
інтересів та популістських очікувань може нести
загрозу не тільки реформі, але й країні загалом.
Комунікація цих загроз суспільству і роз’яснення
реформи є частиною відповіді на цей виклик.
Але одним з найпотужніших способів протидії
корупції Нафтогаз вважає реформу системи
корпоративного управління державними
компаніями за міжнародними стандартами.
Така система дозволить відбирати керівників
підприємств за принципом професійності,
а не балансу політичних інтересів, забезпечить
прийняття управлінських рішень в інтересах
громадян України як кінцевих власників цих
активів та убезпечить компанії від неправомірного
політичного втручання.
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Результати реформування ринку газу
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ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЦІНА НА ГАЗ
ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ?

нити реформу є найбільшим. Його
необхідно використати, надаючи грома‑
дянам інформацію про справжній стан
речей. Фактично, суспільство вже зараз
сплачує повну вартість газу, а подекуди
й надмірну (за рахунок корупційного
тягаря та неефективного використання
енергії). Проте ця оплата здійснюється
в непрямий спосіб – через державний
бюджет. Кошти, які могли би бути ви‑
користані на закупівлю медикаментів,
оснащення лікарень, ремонт шкіл, доріг
чи на потреби армії, натомість вимива‑
ються на покриття різниці між фактич‑
ною та роздрібною ціною на газ.

Ціни на газ, їх розмір, справедливість та
обґрунтованість належать до найбільш
обговорюваних тем в українському
суспільстві. Питання тарифів часто слугує
основою для безвідповідального популіз‑
му й маніпуляцій громадською думкою.
Очікування дешевих цін на газ вже впро‑
довж десятиліть стоїть на заваді справж‑
ньої енергетичної незалежності України,
підміняючи її тимчасовими нестійкими
політичними домовленостями.
Українських громадян не влаштовує
непрозорість газового сектору, пов’я‑
зані з ним корупційні скандали, а також
незадовільна якість комунальних послуг.
Значна частина споживачів отримує газ
та тепло за нормативами, без точного
обліку. Величезні кошти з бюджету Укра‑
їни спрямовуються на покриття дефіциту
Нафтогазу, в той час як низка нагальних
потреб в державі взагалі не задовольня‑
ються. Внаслідок багаторічного недо‑
фінансування скорочується обсяг газу,
видобутого державною компанією.
Галузь потребує нагальних та ґрунтовних
змін. Нафтогаз запропонував та реалізує
реформу, яка впроваджує в Україні стан‑
дартні європейські правила роботи га‑
зового ринку. Існує багато причин, чому
було обрано саме цей шлях. Передусім це
забезпечення надійного постачання газу
для українських споживачів у фінансово
сталий спосіб, ліквідація корупційних
можливостей та створення умов для
розвитку видобування газу в Україні (див.
розділ Створення ринку газу в Україні).
Запропонована реформа – це мета, досяг‑
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нення якої має свою ціну. Для Нафтогазу
ця ціна – значне скорочення його ролі
на ринку. Для інших учасників ринку –
прозорість та робота в умовах жорсткої
конкуренції. Для керівництва держави –
відмова від неринкових інструментів, що
дозволяють швидко вирішувати нагальні
задачі.

Для споживачів, крім
малозабезпечених
громадян, – це
необхідність платити
ринкову ціну за газ

Час для реалізації реформи обмежений.
Україна вже декілька разів намагала‑
ся здійснити перехід на європейські
правила гри на газовому ринку, але
невдало. Патерналістські очікування
значної частини громадян стимулюють
нездійсненні обіцянки політиків і стоять
на заваді переходу до відповідального
і ощадного споживання енергоресурсів
з обґрунтованою сплатою за спожиту
енергію. Різні ціни на газ для різних ка‑
тегорій споживачів створюють можли‑
вість для махінацій під час постачання
газу. Ця ситуація ускладнюється поточ‑
ними викликами в роботі правоохорон‑
ної та судової систем.
Тим не менше, цього разу шанс здійс‑

ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВИХ ЦІН: НА «ЧЕСНЕ СЛОВО» БІЛЬШЕ НЕ ПРАЦЮЄ
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Питання ринкових цін на газ для насе‑
лення має дві принципові складові.
Перша, менш дискусійна: роздрібна
ціна має покривати витрати на заку‑
півлю газу та його доставку споживачу.
Перша частина цього розділу містить
детальну інформацію про витрати та
доходи Нафтогазу, пов’язані з постачан‑
ням газу для потреб населення.
Друга складова, яка є звичною в Європі,
але викликає багато питань в Україні:
ціна українського газу має формуватись
попитом та пропозицією, в результаті
чого вона неминуче зрівняється із ці‑
ною найдешевшого імпортованого газу.
Про собівартість газу українського видо‑
бування та справедливу ціну на нього
йдеться у другій частині цього розділу.

ВИТРАТИ ТА ДОХОДИ
НАФТОГАЗУ, ПОВ’ЯЗАНІ
З ПОСТАЧАННЯМ ГАЗУ ДЛЯ
НАСЕЛЕННЯ

200
100
0

01.2007

Однією з найважливіших функцій дер‑
жави є захист та підтримка найбільш
вразливих верств населення, але така
підтримка має надаватися адресно тим,
хто її потребує. Тому разом з перехо‑
дом до ринкових цін розроблюється та
впроваджується нова система отриман‑
ня адресних субсидій на придбання газу
для вразливих категорій споживачів.

11.2008
Дійсність

09.2010
Уряд обіцяв МВФ

03.2015

05.2017

Вже понад 10 років витрати Нафтога‑
зу на придбання газу для населення
перевищують ціну реалізації цього газу
споживачам. Навіть за умови 100% роз‑
рахунків перед Нафтогазом, компанія

потребувала б додаткових коштів для
фінансування закупівлі газу для потреб
населення.

Нафтогаз постачає 100% газу для потреб
населення, в тому числі для індивідуаль‑
ного використання населенням, а також
для централізованого виробництва
тепла для населення підприємствами
теплокомуненерго (ТКЕ).

За минуле десятиріччя різниця між
ціною, за якою українці оплачували
спожитий ними газ (користуючись
газом безпосередньо чи через центра‑
лізоване постачання тепла) та реаль‑
ною закупівельною вартістю цього
газу перевищила 20 млрд дол. Рівень

Близько 60% цього обсягу складає
газ українського видобування, який
Нафтогаз купує в свого дочірнього
підприємства Укргазвидобування за
зниженою ціною та на реалізації якого
має позитивну різницю.

розрахунків при цьому був далеким від
100%, що додатково ускладнило пробле‑
му. Цю різницю громадяни заплатили
з бюджету своїми податками і будуть
продовжувати платити, коли Україні
доведеться віддавати кредити, які було
залучено в минулі роки для придбання
цього газу.

Дефіцит Нафтогазу виникає при закупів‑
лі решти 40% газу для потреб населення
за ринковою ціною. Реалізуючи імпор‑
тований газ споживачам за пільговою
ціною, Нафтогаз втрачає більше, ніж
заробляє на торгівлі українським газом.
Зокрема, в 2014 році від’ємна різниця
між витратами Нафтогазу на закупівлю
газу для потреб населення та ціною
його продажу склала 18,7 млрд грн.

СКІЛЬКИ НАФТОГАЗ
ВИТРАЧАЄ ТА СКІЛЬКИ
ОТРИМУЄ НА ПОСТАВКАХ ГАЗУ
ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ?

ВИТРАТИ НА ЗАКУПІВЛЮ ГАЗУ* ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ДОХОДИ ВІД
ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ, 2014 РІК
млрд куб. м

Доходи від
продажу,
млрд грн

13,9

6,7

4,9

1,8

8,2

6

26,5

-20,5

22,1

12,7

31,4

-18,7

Український газ
Імпортований газ
Разом

Витрати
на закупівлю, млрд
грн

Доходивитрати,
млрд грн

*Не враховує корегування вартості відповідно до МСБО 2

ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ: СКІЛЬКИ ВКЛЮЧЕНО
В РАХУНОК СПОЖИВАЧІА, МЛРД ДОЛ. США
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За рахунок бюджетної підтримки або кредитів
За рахунок споживачів (за умови 100% оплати)

2013
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2014

1,6
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ВИТРАТИ НА ЗАКУПІВЛЮ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ДОХОДИ ВІД
ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ, І КВАРТАЛ 2015 РОКУ
млрд куб. м

Витрати
на закупівлю, млрд
грн

Доходи від
продажу,
млрд грн

Доходивитрати,
млрд грн

Український газ

3,2

1,1

1,9

0,8

Імпортований газ

5,4

22,9

3,6

-19,3

Разом

8,6

24,0

5,5

-18,5

РЕЗУЛЬТАТ І КВАРТАЛ 2015 РОКУ, ЯКБИ 10% ГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ
НАСЕЛЕННЯ ПРОДАВАЛОСЯ ЗА РИНКОВОЮ ЦІНОЮ
млрд куб. м

Споживачі, що сплачують

Витрати
на закупівлю, млрд
грн

Доходи від
продажу,
млрд грн

Доходивитрати,
млрд грн

19,9

28,3

11,4

-16,8

2,2

3,1

11,2

8,1

22,1

31,4

22,6

-8,8

субсидовану ціну, 90% всього
обсягу газу
Споживачі, що сплачують повну
ціну, 10% всього обсягу газу
Разом

ВІДПУСКНА ЦІНА ГАЗУ ЯК ТОВАРУ, ГРН/ТКМ
7 000
6 000

5 900

Промислові та інші

5 000

~30%

(9,1 млрд куб. м)

4 000
3 000

Бюджетні та ТКЕ для бюджетних

2 000
1 000
0

Обсяги реалізації
за категоріями

ТКЕ для населення

01.14

~70%

(22,1 млрд куб. м)

Населення

(середньозважена)

07.14

710
580

12.14

ДЖЕРЕЛА ГАЗУ ДЛЯ НАФТОГАЗУ
Газ українського
видобування
постачається виключно
для населення
(13,9 млрд куб. м)

~40%
~60%
Імпортований газ
постачається
для населення, ТКЕ
для населення та інших
спожівачів

Українського газу
за низькою ціною
не вистачає для
потреб населення
в газі та теплі

Дефіцит на закупівлі імпортованого
газу в 11 разів перевищив позитивну
різницю на закупівлі газу українського
видобування.
Близько 70% всього обсягу газу, який
реалізує Нафтогаз, продається для
потреб населення. Ціна газу, закладена
в роздрібну ціну для населення та ТКЕ
в 2014 році, була подекуди в 8‑10 разів
нижча за ринкову.
Якби хоча б 10% газу для потреб насе‑
лення продавалося найбагатшим спо‑
живачам за повною ринковою ціною,
а решта 90% газу – за старою пільговою
ціною тим, хто отримує субсидії, доходи
Нафтогазу від цього сегменту збільши‑
лися б більше ніж на 10 млрд грн. Це
покрило б понад половину дефіциту
компанії. Згідно з розрахунками міжна‑
родних аналітичних компаній, субси‑
дій можуть потребувати близько 45%
споживачів.
При тому, що за рахунок українського
газу Нафтогаз може забезпечити лише
40% своїх загальних обсягів реалізації,
за поточних цін дефіцит від продажу
імпортованого газу для потреб населен‑
ня неможливо перекрити за рахунок
позитивної різниці від продажу україн‑
ського газу.
Інші категорії споживачів (промис‑
ловість, бюджетні та інші установи)
оплачують газ за ціною, що перекриває
витрати на закупівлю імпортованого
газу. Нафтогаз має позитивний резуль‑
тат від постачання газу для цих спо‑
живачів, але цей результат не здатний
повністю перекрити дефіцит від торгівлі
газом для потреб населення.
Нафтогаз купує імпортований газ за
валюту, тому у випадку, коли гривня
девальвує, а ціни реалізації газу не
переглядаються, дефіцит Нафтогазу
суттєво збільшується. В першому квар‑
талі 2015 року дефіцит Нафтогазу від
постачання газу для населення склав
майже стільки ж, скільки за 12 місяців
2014 року – 18,5 млрд грн.
Закупівля імпортованого газу є най‑
більшою статтею імпорту України та,

відповідно, суттєвим чинником, що
впливає на платіжний баланс держави.
Золотовалютні резерви Національного
банку України в січні‑лютому 2015 року
зменшилися до більш ніж 10‑річного
мінімуму. Курс гривні сягнув 30 грн/
дол. Загострився ризик недофінансу‑
вання не лише закупівлі газу, а й інших
бюджетних витрат, в тому числі зарплат
та пенсій. Дефіцит Нафтогазу від заку‑
півлі газу став співставним з дефіцитом
державного бюджету. Тому підвищення
роздрібних цін на газ для населення –
найбільшого споживача газу в Україні –
стало неминучим.
В лютому 2015 року Україна залучила
міжнародне фінансування, яке було кон‑
че необхідне для покриття нагальних
потреб бюджету та стабілізації курсу
гривні. При цьому Уряду вдалося домо‑
витися з кредиторами про впроваджен‑
ня найбільш м’якого варіанту дерегуля‑
ції роздрібних цін на газ.
Згідно з цими домовленостями Україна
зобов’язалася в три етапи перейти від
системи непрямих субсидій (у вигляді
занижених цін на газ для всіх побутових
споживачів) до нерегульованих роз‑
дрібних цін на газ та прямих адресних
субсидій споживачам, які не можуть
оплачувати газ за ринковою ціною.
Навесні 2015 року було встановлено
ціни на газ для потреб населення, що
дозволять покрити близько 60% ринко‑
вої вартості газу.
З квітня 2016 року ціни на газ для цієї
категорії споживачів мають покривати
близько 75% його ринкової вартості.
З цього моменту торгівля газом для
Нафтогазу має стати бездефіцитною,
але ціни на український газ залишаться
регульованими.

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ
РОЗДРІБНА ЦІНА НА ГАЗ ДЛЯ
ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
Нафтогаз отримує від 60 до 70% роздріб‑
ної ціни газу, яку сплачують споживачі
за газ для потреб населення.
Таким чином, за нинішніх роздрібних
цін на газ для населення та ТКЕ в поточ‑

ному газовому році (з 1 квітня 2015 року
по 31 березня 2016 року) Нафтогаз
продаватиме газ для потреб населення
за середньозваженою ціною 2 834 грн/
ткм або 131 дол./ткм.
При цьому середньозважена ціна
закупівлі газу із зовнішніх і внутрішніх
джерел для пільгових категорій за про‑
гнозом складатиме 3 120 грн/ткм. або
144 дол./ткм.
Вона складається з ціни газу внутріш‑
нього видобування, яка згідно з зако‑
нодавством для Нафтогазу є нижчою за
ринкову, для подальшої реалізації насе‑
ленню (1 590 грн/ткм, 60% потреби), та
ціни імпортованого газу, яким покрива‑
ється решта потреб в газі для населення
(за умови прогнозної ціни 250 дол./ткм,
або 5 425 грн/ткм за курсом 21,7 грн/
дол., 40% потреби).

В ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ РОЗДРІБНОЮ ЦІНОЮ ТА ЦІНОЮ
ГАЗУ ЯК ТОВАРУ?
Отримує
бюджет

Отримують
газотранспортні
підприємства

Отримує Нафтогаз
(ціна газу як товару)

Сплачує споживач
(роздрібна ціна)

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ЦІНА ГАЗУ ЯК ТОВАРУ ПІСЛЯ ЗМІНИ
РОЗДРІБНИХ ЦІН НА ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
З 1 КВІТНЯ 2015 р.
ТКЕ для населення
32%
1 803
2 994
(з 1 травня)
Нафтогаз
отримує:
41%
2 167
3 600
Пільговий тариф
2 834
для населення
грн/ткм
Повний тариф
для населення

7 188 27%

5 042
0

4 000

8 000

СТРУКТУРА РОЗДРІБНИХ ЦІН НА ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ, ГРН/ТКМ
Повна ціна

Пільгова ціна

Ціна для ТКЕ

Роздрібна ціна на газ для населення, з ПДВ

7 188

3 600

2 994

з них ПДВ 20%

1198

600

499

з них цільова надбавка в бюджет

202

87

36

з них витрати на доставку споживачу

746

746

656

5 042

2 167

1 803

27%

41%

32%

Ціна за газ, яку отримує Нафтогаз, грн/ткм
Доля категорії в проданому газі для потреб населення
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Нарешті, з квітня 2017 року ціни мають
стати нерегульованими. Це зробить по‑
стачання газу для населення економічно
привабливим для недержавних поста‑
чальників. Нафтогазу доведеться конку‑
рувати за цей ринок з іншими постачаль‑
никами з України та із‑за кордону. В той
же час, Укргазвидобування отримає
можливість продавати свій газ за рин‑
ковою ціною, інвестувати у збільшення
видобування та стати одним з найбіль‑
ших платників податків в Україні.
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ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ
НАСЕЛЕННЯМ

Укргазвидобування встановлено на рівні
70% від ціни реалізації газу.

Потреба населення в газі для опалення,
підігріву води та приготування їжі на
період з 1 квітня 2015 року по 31 березня
2016 року прогнозується на рівні 21,3 млрд
куб. м. з них 12,8 млрд куб. м Нафтогаз
закуповує за ціною нижче за ринкову
(обсяг газу власного видобування), а решту
8,5 млрд куб. м – за ринковою ціною (ім‑
портований газ).

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ГАЗУ ДЛЯ
ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ?*
Обсяги споживання
Населення
14,5

ТКЕ
6,8

Всього
21,3

Імпорт
8,5

Всього
21,3

Звідки брати?
Україна
12,8

* Прогноз на 12 місяців з 1 квітня 2015 р., млрд куб. м

ЧОМУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ВЕСЬ ГАЗ УКРАЇНСЬКОГО
ВИДОБУВАННЯ?
Надра України згідно зі статтею 13 Кон‑
ституції належать народу. Але для того,
щоб скористатися цими надрами, на‑
приклад, знайти, видобути та доставити
газ з‑під землі до будинку споживача,
необхідно інвестувати певні кошти. Тому
держава надає видобувникам газу право
розробляти надра (ліцензію), а за це
стягує з них, крім звичайного податку на
прибуток, ще й додаткову оплату – ренту.
Ця рента поступає до державного бюдже‑
ту та витрачається на потреби громадян:
пенсії, зарплати, армію тощо. Зокрема,
ренту для державного видобувника

Відраховуючи
ренту, видобувники
газу платять
народу України
за використання
надр. Газ, видобутий
в результаті такої
діяльності, належить
видобувнику
Відповідно до законодавства підприєм‑
ства, в яких держава прямо чи опосеред‑
ковано володіє понад 50% акцій, мають
щомісяця продавати весь видобутий
товарний газ Нафтогазу для формуван‑
ня ресурсу газу для потреб населення.
Закупівельну ціну для кожного такого
виробника встановлює НКРЕКП.
Товарний газ визначено як видобутий
газ, за винятком: обсягів виробничо‑тех‑
нологічних витрат газовидобувного під‑
приємства в межах нормативів; обсягів,
які використовуються для забезпечення
власних потреб підприємства; вироб‑
ництва тепла для опалення об'єктів, що
обліковуються на балансі таких підпри‑
ємств; обсягів природного газу, які ви‑
користовують на об'єктах газодобувних
підприємств для виробництва продуктів
нафто‑ та газопереробки.

ГАЗ ВЛАСНОГО ВИДОБУВАННЯ, ДОСТУПНИЙ НАФТОГАЗУ,
ПЕРЕКРИВАЄ БЛИЗЬКО 60% ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
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Імпортований газ поставлений Нафтогазом для покриття потреб населення та ТКЕ
Газ внутрішнього видобування, доступний Нафтогазу
Потреби населення в газі (прямі та ТКЕ)
Потреби населення в газі (прямі)
* прогноз на 12 місяців з 1 квітня 2015 року

Внаслідок окупації АР Крим Нафтогаз не
отримує товарний газ від Чорноморна‑
фтогазу. В 2015 році товарний газ для
формування ресурсу для потреб населен‑
ня за регульованою ціною забезпечує
лише Укргазвидобування.
Окремого коментаря потребує ситуація
з газом, видобутим Укрнафтою. Згідно зі
змінами до законодавства, ухваленими
в червні 2011 року, Укрнафта не має
товарного газу для продажу Нафтогазу
з метою формування ресурсу газу для
потреб населення. Зокрема, частина
видобутого Укрнафтою газу включається
до балансу газу України як технологіч‑
на сировина, що використовується для
виробництва аміаку на орендованих
потужностях у ПАТ «ДніпроАзот». Викори‑
стання цього газу для потреб населення
вимагає внесення змін до нормативних
актів щодо такого використання.
Нафтогаз та Укрнафта мають розбіжності
щодо належного оформлення переда‑
чі і оплати 10,1 млрд куб. м товарного
природного газу, видобутого Укрнафтою
і спожитого населенням в 2006‑2011 ро‑
ках. За оцінками Нафтогазу, вартість цих
обсягів газу складає 3,75 млрд грн, що
відображено у звітності Нафтогазу за
2012‑2013 роки та за 2014 рік. Така оцінка
ґрунтується на цінах, встановлених
регулятором НКРЕ на відповідний період.
З початку 2012 року Нафтогаз не закупо‑
вує газ, видобутий Укрнафтою.
Раніше весь газ в Україні видобувався
державними підприємствами. Почи‑
наючи з 2000 року частину державних
газових активів було продано чи пере‑
дано під зобов’язання вкладати кошти
приватним виробникам. Тепер Нафто‑
газу для продажу населенню за ціною
нижче ринкової доступно лише 2/3 від
усіх обсягів газу, видобутих в Україні.
Решту виробляють приватні компанії та
продають за ринковою ціною промисло‑
вим споживачам.
Така зміна відбулася з двох причин. Пер‑
ша, щодо якої в суспільстві не виникає
сумнівів – корупція. Цілком вірогідно, що
деякі з розвіданих державних родовищ
перейшли до приватних рук за ціною
значно нижчою за ринкову. Більше того,

ЯК ЗМЕНШУВАВСЯ ОБСЯГ ГАЗУ УКРАЇНСЬКОГО ВИДОБУВАННЯ,
ДОСТУПНИЙ НАФТОГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ*
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* Згідно Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

бенефіціари таких угод навіть зараз
мають своїх представників в українсько‑
му парламенті та можуть гальмувати
через них реформу ринку. Рішенням цієї
проблеми є ухвалення закону, який при‑
мусить кінцевих бенефіціарів розкрити
себе, а також проведення незалежного
розслідування всіх підозрілих випадків
передачі державних родовищ.
Друга причина є менш очевидною для
суспільства. Видобування газу вимагає
постійного вкладення коштів. В минулі
десятиріччя через популістську, а деколи
і корупційну політику утримання роздріб‑
них цін на газ на штучно заниженому
рівні, державні підприємства не мали
можливості вкладати достатньо грошей
в розвиток видобування газу.
Аби стимулювати видобування газу
в Україні, частина родовищ була продана
добросовісним інвесторам, здебільшого
іноземним, які багато років сумлінно
вкладали гроші в розвиток цих активів та
досягли суттєвого збільшення видо‑
бування газу. В багатьох випадках це
геологічно складні родовища з високою
собівартістю видобування.
Утримуючи ціну на свій газ низькою,
щоб забезпечити низьку ціну на газ для
населення, держава не мала коштів, щоб
добути цей газ. Саме з цієї причини не
можна просто забрати газ в приватних
видобувників та віддати його населен‑
ню за низькою ціною. В такому випадку

Україна втратить не лише газ, видобува‑
ти який державі задорого, а і міжнародну
підтримку, без якої Україні зараз буде
надзвичайно важко.

Система «дешевого»
газу для населення за
бюджетний кошт
вже багато років
була непід’ємною для
України, але старій
владі бракувало волі
визнати це та почати
реформувати ринок –
бо це вимагало б
докорінних змін в самій
владі
ЧИ Є МОЖЛИВІСТЬ
ПРОФІНАНСУВАТИ ЗАКУПІВЛЮ
ГАЗУ ЗА РАХУНОК ІНШИХ
ДЖЕРЕЛ?
Обмеження ціни встановлюється держа‑
вою, тому різниця між реальною вартіс‑
тю газу та його ціною для споживачів за
законом має покриватися з державного
бюджету України.

Ці компенсації не завжди надходили від
держави вчасно, тому Нафтогазу дово‑
дилося шукати гроші на закупівлю газу
для населення в інший спосіб. Зокрема,
різниця в ціні накопичувалася також
у вигляді валютних кредитів, залучених
Нафтогазом протягом минулих років.
Значну частину цих міжнародних кре‑
дитів, зокрема, єврооблігацій з відсотка‑
ми, Нафтогазу довелося виплачувати
в 2014 році, на що компанія витратила
більше 20 млрд грн.
Інший спосіб профінансувати закупівлю
газу для населення, поки різницю не
компенсував держбюджет – отримати
передплату в своїх клієнтів, наприклад,
за транзит від Газпрому. Такий спо‑
сіб використали у 2010 та 2012 роках,
витративши ці гроші на закупівлю газу
в того ж Газпрому. В результаті, На‑
фтогаз відпрацьовував цю передплату
у 2014 році – аж до жовтня не отримуючи
грошей за транспортування російського
газу європейським споживачам.
Таким чином, ілюзію «дешевого» газу для
населення в попередні роки підтриму‑
вали за рахунок майбутніх надходжень.
Тому в 2014 році Україні довелося шукати
гроші і на закупівлю газу, і на покриття
старих кредитів.

ЧИ МОЖНА ВЗАГАЛІ НЕ
ПЛАТИТИ ЗА ГАЗ, ЯКЩО ДУЖЕ
ВАЖКО ЗНАЙТИ ГРОШІ?
Можна, але в результаті доведеться
заплатити за нього в інший спосіб. Розу‑
міючи, що Україна не має іншого вибору,
ніж купувати газ в Газпрому, росіяни
періодично дозволяли Нафтогазу отри‑
мувати газ «в кредит». Натомість Україні
виставлялися надмірні рахунки за ціною,
що деколи вдвічі перевищувала ціни, за
якими Газпром продавав газ своїм євро‑
пейським клієнтам.
Дуже добре розуміючи, що попередня
українська влада загнала себе в глу‑
хий кут, росіяни використовували цю
ситуацію для отримання політичних
дивідендів: від продовження договору,
що дозволяв перебування російської
армії на території України, до відмови
від європейської інтеграції та переда‑
чі частини українського суверенітету
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ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ

Поточні ціни не покривають витрат Нафтогазу
на закупівлю газу для потреб населення

Прогноз на 12 місяців з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року*

ОБСЯГИ ГАЗУ
ДЛЯ ПОТРЕБ
НАСЕЛЕННЯ

РОЗДРІБНІ ЦІНИ
( ВКЛ. ГАЗ, ДОСТАВКУ,
ПОДАТКИ)

2,5
млрд куб.м

Приготування
їжі та підігрів
води

3,3
млрд куб.м

Опалення
(понад
соціальну
норму
200 куб. м/міс.)

ОБСЯГИ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ

7 188

ДЖЕРЕЛА, ЦІНА
ЗАКУПІВЛІ
ТА ЦІНА РЕАЛІЗАЦІЇ

12,8

грн/ткм

млрд куб. м
товарного газу
українських державних
видобувників

14,5
млрд куб. м
газу для
населення

Середньозважена
ціна реалізації
газу як товару,
грн/ткм

Закупівельна ціна
газу, грн/ткм

Опалення
(в межах
соціальної
норми
200 куб. м/міс.)

3 600
грн/ткм

млрд куб. м
імпортованого
газу

млрд куб. м
газу для ТКЕ
для виробництва
тепла населенню

ПОЗИТИВНА
РІЗНИЦЯ
від продажу
українського
газу

20,4

21,3

2 994
грн/ткм

2 834

46,1

ДЕФІЦИТ

6,1

млрд грн

17,9

8,5

6,7

Витрати

2 834

млрд куб.м
газу необхідно
для населення та
ТКЕ для населення

ЗАГАЛЬНИЙ
ПІДСУМОК

Доходи

42,5
1 590

8,7
млрд куб. м

РЕЗУЛЬТАТИ

НЕГАТИВНА
РІЗНИЦЯ
від продажу
імпортованого
газу

5 425

*Припущення: середньозважена ціна імпортованого газу 250 дол. куб. м, курс 21,7 грн/дол. Скорочення: грн/ткм – гривень за тисячу кубічних метрів

в рамках митного об’єднання з Росій‑
ською Федерацією.
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Замість інвестування мільярдів доларів
у заміну котлів, встановлення лічильни‑
ків і утеплення будинків, Україна роками
платила ці гроші Газпрому. Цей порядок
має бути змінено. В першу чергу для цьо‑
го ті, хто можуть собі дозволити платити
повну ціну на газ, повинні її платити.

ЧИ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ
ДЕФІЦИТУ ЛІКВІДАЦІЯ
НАФТОГАЗУ?
В 2014 році адміністративні витрати
Нафтогазу – включно з зарплатами
працівників, витратами на міжнародних
юристів, аудиторів та оцінщиків, вартістю
оренди та обслуговування приміщень,
інформаційного забезпечення та іншими

витратами – склали близько 0,5 млрд грн.
Ця сума відповідає вартості газу, спожито‑
го українськими споживачами приблизно
за 12 годин в січні 2015 року.
Незважаючи на девальвацію гривні,
в 2014 році адміністративні витрати
Нафтогазу вдалося втримати на рівні по‑
переднього року. При цьому в 2013 році
в структурі адміністративних витрат ком‑

панії були відсутні такі статті, як міжнарод‑
ний аудит та супроводження Нафтогазу
в судах з Газпромом.
В загальній структурі витрат Нафтогазу
власне на утримання компанії в 2014 році
було витрачено менше 0,32% коштів.
Натомість 66% (119 млрд грн) грошових
виплат в 2014 році склали витрати на за‑
купівлю газу для споживачів. Близько 21%

(39 млрд грн) коштів Нафтогаз витратив
на розрахунки з кредиторами за креди‑
тами минулих років. Близько 6% (11 млрд
грн) коштів було витрачено на оплату
транспортування газу та ще 6% (11 млрд
грн) – на сплату податків до бюджету.
Ліквідація Нафтогазу без проведення
реформи, зокрема, переходу на ринко‑
ве ціноутворення, не лише не принесе

якоїсь помітної економії споживачам, але
й не змінить ситуацію. Поки держава до‑
тує газ для всіх споживачів, Нафтогаз або
інша подібна структура будуть існувати,
щоб купувати газ за ринковою ціною та
продавати його дешевше населенню,
отримуючи компенсацію з бюджету аби
знову закупити газ за ринковою ціною.
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СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТИПУ
СВЕРДЛОВИНИ, ДОЛ./ТКМ
250-350
400
180-280
300

ЩО Б ЗМІНИЛОСЯ,
ЯКБИ ЦІНА УКРАЇНСЬКОГО ГАЗУ БУЛА
РИНКОВОЮ

Роздрібні ціни, які діють з весни 2015 року,
могли б покрити повну ціну газу, включно
з ринковою ціною на газ українського
видобування, при курсі гривні приблиз‑
но 11 грн/дол. Це дозволило б вже зараз
зацікавити альтернативних постачальників
газу для населення та розпочати залучення
інвестицій у видобування газу.
За нинішнім курсом встановлені роздрібні
ціни на газ для потреб населення покри‑
вають трохи більше половини поточних
витрат Нафтогазу на закупівлю цього
ресурсу. При цьому закупівельна ціна на
газ Укргазвидобування після виплати 70%
ренти та інших податків не покриває навіть
поточних операційних витрат державного
видобувника та виключає розвиток нових
родовищ.
Ринкова ціна на український газ має декіль‑
ка важливих переваг для громадян України.
Передусім, вона дозволяє збільшити
видобування українського газу протягом
2‑3 років з початку інвестування. Відповід‑
но, зменшуватиметсься потреба в імпорто‑
ваному газі. В тому числі скоротиться попит
на іноземну валюту з боку постачальників
імпортованого ресурсу та зменшиться тиск
на курс національної валюти.
Крім цього гроші, які Нафтогаз платить за
газ українського видобування, залишаться
в державі та продовжать працювати на
українську економіку. Частину цих грошей
держава отримає в бюджет у вигляді ренти
та податків і зможе фінансувати субсидії,
встановлення лічильників або програми
з енергоефективності. Уряд може регулю‑
вати розподіл грошей, отриманих вироб‑
ником за український газ. Так, в 2014 році
рента складала 20%, в 2015 році для дер‑
жавного видобувника – вже 70% від ціни
реалізації.
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Решта коштів витрачається видобувни‑
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0

ком, зокрема, на створення робочих місць
в Україні, розвиток виробництва та закупів‑
лю товарів та послуг у місцевих виробників.

вати газ за ринковою ціною, отримувати‑
муть користь від економічного зростання,
в тому числі в галузі видобування газу.

Із закордонного виробника газу Україна не
може стягти ренту або податок на прибу‑
ток. Гроші, сплачені за імпортований газ,
залишають Україну.

За рахунок зменшення державних витрат
на «дешевий» газ, Уряд матиме змогу збіль‑
шити фінансування інших важливих проек‑
тів, передусім – забезпечення 100% обліку
використання енергоносіїв та програм
з підвищення енергоефективності. Відмо‑
вившись від державних субсидій для всіх та
кожного на користь адресних субсидій для
соціально вразливої частини споживачів,
громадяни зможуть обґрунтовано вимагати
підвищення якості державного управління.

Окремий позитивний ефект від ринкових
цін на газ українського видобування – це
перерозподіл статків від забезпечених
громадян до малозахищених за рахунок
адресних державних субсидій. Громадяни,
фінансові статки яких дозволяють оплачу‑

ЩО ЗМІНИЛОСЯ Б, ЯКБИ ЦІНА УКРАЇНСЬКОГО ГАЗУ БУЛА
РИНКОВОЮ?
В 2014 РОЦІ НАФТОГАЗ ЗАКУПИВ
13,7
млрд куб.
українського
газу
42%
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ЗА ЦЕЙ ГАЗ НАФТОГАЗ ЗАПЛАТИВ
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ЯКБИ ЦІНА БУЛА РИНКОВОЮ, В
2014 РОЦІ НАФТОГАЗ ЗАПЛАТИВ БИ
БІЛЬШЕ УКРАЇНСЬКОМУ ВИРОБНИКУ
з них: 37 млрд грн
додаткових коштів
повернулося б в
бюджет України у
вигляді ренти 20% та
податків
20 млрд грн
додаткових коштів
залишилося б у
Укргазвидобування на
розвиток видобування
газу в Україні (рента
– 70%)

58%

РЕЗУЛЬТАТИ:

з них: 2 млрд грн
повернулося в бюджет
України у вигляді ренти 20% та податків

з них: 0 грн повернулося в бюджет України у вигляді ренти
та податків

4 млрд грн залишилось у Укргазвидобування на покриття
операційних витрат

85 млрд грн сплачені
за кордон та не будуть працювати на
українську економіку

1. Заможні допомогають бідним: наповнення
бюджету України на соціальні потреби, в т.ч.
субсидії та пенсії
2. Розвиваємо власне виробництво та
зменшуємо частку імпорту: час від початку
інвестування до збільшення виробництва – 2-3
роки
3. Держава регулює розподіл грошей між
бюджетом та виробником: в 2014 р. рента була
20%, в 2015 р. – вже 70%

Довідково: на покриття інших витрат Нафтогазу, крім безпосередньої оплати газу за контрактами, закладено
менше 1% роздрібної ціни

25-30

50-80

Видобуток
Видобуток газу із
Видобуток
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існуючих
свердловин
освоєних родовищах

СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ
ГАЗУ В УКРАЇНІ
Існує думка, що роздрібна ціна газу має
залежати від собівартості його видобу‑
вання. Насправді, середня собівартість
видобування зрештою залежить від ціни
реалізації видобутого газу. Що вище очі‑
кувана ціна реалізації, то більше коштів
буде готовий вкладати виробник, то
більше газу він видобуде.
Ціна реалізації газу внутрішнього ви‑
добування на конкурентному ринку, де
частина газу імпортується, обмежується
найнижчою ціною імпортованого газу.
Тобто, якщо внутрішній виробник за‑
пропонує ціну вищу за імпорт, споживач
придбає газ в постачальника імпортова‑
ного газу, та навпаки.
Цей механізм ринкового визначення
роздрібної ціни газу має результатом
максимальний економічно обґрунтова‑
ний рівень видобування газу в країні та
зменшення обсягу імпортованого газу.
Якщо споживач запропонує за газ нижчу
ціну, ніж готові платити інші споживачі,
постачальник продаватиме газ спожива‑
чам, готовим платити більше. Зрештою,
ціна на газ встановиться на компромісно‑
му рівні, прийнятному як для споживачів,
так і для постачальників.
Собівартість видобування газу з різних
типів родовищ є різною.
Видобуток традиційного газу з існуючих
свердловин дійсно не вимагає суттєвих
капітальних інвестицій, тому на видобу‑
вання тисячі кубометрів газу підприєм‑
ство може витрачати 25‑35 дол./ткм. На
жаль, такі свердловини мають обмеже‑
ний термін функціонування. В результаті
відбору газу з часом зменшується рівень
природнього тиску газу у покладі, і обсяг

Видобуток
сланцевого газу
(оцінка)

видобутку знижується.
Для того, щоб певний час продовжувати
видобувати газ з такої свердловини на
попередньому рівні, підприємство може
встановити дожимну компресорну стан‑
цію, яка буде відкачувати газ з підземного
родовища. Можна вжити також інших
заходів для збільшення видобутку. Такі
заходи вимагають додаткових інвестицій.
Згодом свердловина неминуче виснажу‑
ється до такого рівня, коли будь‑які дії зі
збільшення видобутку не є економічно
обґрунтованими.
В такому випадку підтримати рівень
свого видобутку на сталому рівні підпри‑
ємство може лише за рахунок буріння
нових експлуатаційних свердловин. Аби
забезпечити собі можливість буріння на
нових площах, підприємство має заздале‑
гідь, за 2‑3 роки, отримати нові ліцензії та
інвестувати в розвідку і буріння. Не кожна
пробурена свердловина є продуктивною,
навіть на розвіданому родовищі. Тому
частина спроб облаштувати нові свердло‑
вини не будуть вдалими.
Для здійснення такої роботи підпри‑
ємство має вкладати відповідні кошти.

Обсяг таких інвестицій залежить від типу
родовища, глибини залягання продук‑
тивних пластів та інших геологічних
і технічних умов. Менеджмент видо‑
бувної компанії приймає рішення щодо
придбання нових ліцензій та розробки
родовищ в залежності від ціни реалізації
газу, на яку компанія може сподіватися
у майбутньому.
Таким чином, вища ціна реалізації дозво‑
ляє видобувнику облаштовувати свердло‑
вини з вищою собівартістю видобування.
Це, в свою чергу, дозволяє збільшити
обсяги видобування газу.
Для країни, що імпортує газ, економічно
виправданим є розвиток всіх родовищ,
де собівартість видобування буде хоча б
на долар нижче за ціну імпортованого
газу. Надлишкові доходи виробників
з низькою собівартістю видобування
держава вилучає за допомогою стягнен‑
ня плати за ліцензії, ренти або інших
податків та відрахувань.
Дерегуляція цін на видобутий газ сти‑
мулює розробку максимальної кількості
родовищ, де видобування є економічно
виправданим, та забезпечує при цьому
значні податкові надходження до держав‑
ного бюджету.
Якщо ціну на газ утримують на рів‑
ні близько собівартості видобування
з існуючих свердловин, це виключає
будівництво нових свердловин, попри те,
що газ, який можна було видобути з них,
є дешевшим за імпортований. В резуль‑
таті Держава недоотримує значний обсяг
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податкових надходжень та витрачає
додаткові кошти на імпорт газу.

НИЗЬКА СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУТКУ ГАЗУ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ – ПРИЧИНА БИТИ НА
СПОЛОХ
Якщо не робити необхідних інвестицій
та покладатися на видобування лише
з існуючих свердловин, на певний час
можна знизити витрати підприємства та,
відповідно, собівартість поточного видо‑
бування. Але вже за декілька років така
політика неминуче спричинить падіння
видобутку.
Саме в такому становищі протягом
останніх років знаходиться Укргазвидо‑
бування, найбільша за обсягом виробни‑
цтва газу компанія України. Її витрати на

виробництво в рази нижчі, ніж витрати
приватних підприємств, які працюють
в аналогічних геологічних умовах.

на покриття різниці між справжньою ці‑
ною газу й тими сумами, які люди бачили
в своїх рахунках.

СКІЛЬКИ ДОПОМОГИ ВІД ДЕРЖАВИ ОТРИМУЄ ВОЛОДАР
ТИПОВОГО МАЄТКУ

Зокрема, за однією з найбільших статей
витрат – витратами на буріння сверд‑
ловин – показники Укргазвидобування
втричі нижчі за середній рівень у приват‑
них видобувників в Україні та в 4,6 разів
нижче, ніж в інших країнах Європи.

Ці кредити з відсотками доведеться від‑
давати нинішньому поколінню українців
та їхнім дітям. Саме ті популісти, які зараз
знову обіцяють «дешевий газ», заробили
величезні статки на торгівлі газом та на
посередництві між Україною і Газпромом.

Опалювана площа, кв. м
Кількість мешканців

При цьому термін буріння свердловини
глибиною 4500 м засобами Укргазвидо‑
бування складає 9 місяців, обладнання
компанії технічно застаріле та ненадійне.
В приватних українських видобувників
таку свердловину пробурюють в серед‑
ньому за 3 місяці, а у світових компаній‑а‑
налогів – за 1,5 місяці.

КОМУ НАЙБІЛЬШЕ ВИГІДНИЙ
ДЕШЕВИЙ ГАЗ?

Дохід, який Укргазвидобування отримує
після збільшення ренти з 20% до 70%
в 2015 році – трохи більше 20 дол./тис.
куб. м. Такі доходи не здатні покрити на‑
віть операційні витрати на підтримку вже
функціонуючих свердловин. Приватні
видобувники отримують за свій газ до
130 дол./тис. куб. м після відрахування
ренти. Навіть за такого рівня більшість
з приватних компаній заявила про
скорочення інвестиційних програм. Для
порівняння, в другому кварталі 2015 року
Україна закуповувала імпортований газ
за ціною близько 268 дол./тис. куб. м.
Якщо терміново не змінити цінову та
податкову політику щодо найбільшого
виробника газу в Україні, розробка нових
родовищ на майбутнє буде неможливою.
Без інвестицій видобуток Укргазвидобу‑
вання (з урахуванням спільних підпри‑
ємств) знизиться з близько 15 млрд куб. м
газу в 2014 році до 10 млрд куб. м газу
в 2020 році. Середньозважена собівар‑
тість видобутого газу при цьому зали‑
шиться низькою, але Україна витрача‑
тиме значно більші кошти на закупівлю
імпортованого газу.

«ДЕШЕВИЙ» ГАЗ ДЛЯ ВСІХ ЗАНАДТО ДОРОГО ОБХОДИТЬСЯ
УКРАЇНЦЯМ
Теза про «дешевий український газ» для
всіх роками слугувала прикриттям для по‑
літиків‑популістів, які спустошили бюджет
держави та залучили мільярдні кредити

Звіт Світового банку показує, що найза‑
можніші українці отримують в середньо‑
му вдвічі більше державної допомоги
у вигляді дешевого газу, ніж найбідніші.
За даними Нафтогазу цей розрив може
бути значно більшим.
Звичайні українські родини живуть
у будинках розміром до 100 кв. м та
споживають в середньому близько
2500‑3000 куб. м газу на рік. Різниця
між повною ціною газу й тими сумами,
які люди бачили у своїх платіжках до
1 квітня 2015 року, складала приблизно
21 тис. грн на рік (позначено синім кольо‑
ром на графіку).
При переході на повну ціну газу малоза‑
безпечені родини отримують право на
адресну субсидію від держави (позначено
зеленим кольором на графіку нижче).
Заможні люди, зазвичай, живуть в наба‑
гато більших маєтках. У такому маєтку
за рік можуть використати понад 30 тис.
куб. м газу. Відповідно, завдяки дешевому
газу такі люди отримують від держави
допомогу майже вдесятеро більшу, ніж
звичайні споживачі.
Крім того, таким родинам часто належить
декілька маєтків, що збільшує обсяг дер‑
жавної допомоги в рази. При переході на
повні ціни на газ заможні споживачі не
матимуть права на отримання субсидій та
муситимуть платити за свій газ самостій‑
но, без державної допомоги.
Відтак, допомога з держбюджету надава‑
тиметься лише тим родинам, які справді
її потребують. Решта коштів має йти на
заміну систем опалення та утеплення
будинків, а також на збільшення видобу‑
вання газу в Україні.

ПРИПУЩЕННЯ:
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Норми споживання газу
На опалення житла, куб. м газу на 1 кв. м площі
На приготувння їжі та підігрів води, куб. м газу на 1 особу

7
18

Обсяг споживання газув рік, куб. м

ВИТРАТИ АБОНЕНТА НА ОПЛАТУ ГАЗУ, ГРН НА РІК
300 000
80 000
180 000
200 000
100 000

210 000

110 000

0

Роздрібні ціни
травня
2014 р.

Роздрібні ціни
квітня
2015 р.

30 108

290 000
Ринкові
роздрібні
ціни

Допомога держави у вигляді дешевого газу
Оплата споживачем

СКІЛЬКИ ДОПОМОГИ ВІД ДЕРЖАВИ ОТРИМУЄ ВЛАСНИК
ТИПОВОГО БУДИНКУ
ПРИПУЩЕННЯ:

Опалювана площа, кв. м
Кількість мешканців

90
4

Норми споживання газу
На опалення житла, куб. м газу на 1 кв. м площі
На приготувння їжі та підігрів води, куб. м газу на 1 особу, з лічильником
Обсяг споживання газ на рік, куб. м

3,6
9
2 700

СКІЛЬКИ ДОПОМОГИ ВІД ДЕРЖАВИ ОТРИМУЄ ВЛАСНИК
ТИПОВОГО БУДИНКУ
30 000
11 000
20 000
21 000
21 000
10 000
10 000
4 800
4 800
4 800
0
Роздрібні ціни
травня 2014 р.

Ринкові
роздрібні ціни

Роздрібні ціни
квітня 2015 р.

Допомога держави у вигляді дешевого газу (отримують і багаті, і незаможні)
Допомога �держави у вигляді субсидій (отримують лише незаможні споживачі)
Оплата споживачем

ПІДНІМАТИ РОЗДРІБНІ ЦІНИ ДЛЯ ВСІХ ТА ДАВАТИ ПРЯМІ
СУБСИДІЇ ТИМ, ХТО ЇХ ПОТРЕБУЄ, ТРЕБА, АБИ ДЕРЖАВА НЕ
ПЛАТИЛА ЗА БАГАТИХ
ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА МАЄТОК ТА НА БУДИНОК
за рахунок дешевого газу для всіх
за рахунок субсидій незаможним

180 000
грн
на рік

21 000
грн
на рік

Як було до 1 квітня

0

21 000

грн
на рік

грн
на рік

Як має бути
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СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
Проте, з 2005 року цей орган також
контролює Міненерговугілля. Членами
наглядової ради виступають три посадо‑
ві особи профільного міністерства, сім
представників з шести інших міністерств,
а також представник Фонду держмайна.

2014 рік став для Нафтогазу дійсно
трансформаційним. Зміни у діяльності
компанії стали наслідком роботи зде‑
більшого нового керівництва, яке взяло
на себе відповідальність за вирішення
проблем і завдань, які накопичувались
в Нафтогазі впродовж багатьох років.
Але сьогоднішній формат корпоратив‑
ного управління не є оптимальним: на‑
ціональна реформа ринку газу й нафти
вимагає чітких та прозорих механізмів
взаємодії компанії зі своїми кінцевими
власниками (громадянами) та їх пред‑
ставниками (Кабміном та профільним
міністерством).
Більше того, з огляду на її соціальну
і економічну важливість, щоденна
діяльність Нафтогазу може забезпечу‑
ватись лише високою компетентністю
та незалежністю залучених керівників
і членів наглядової ради компанії,
а не їх близькістю до тих чи інших полі‑
тичних сил.
Реформа ринку газу й нафти стане мож‑
ливою лише за умови, що трансфор‑
муватиметься один з основних його
суб’єктів – Нафтогаз. Тому вдосконален‑
ня системи корпоративного управління
компанією є ключовим та невідворот‑
ним елементом реформи усього ринку.
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Нинішня команда керівників Нафтогазу
усвідомлює потребу у змінах і готова
проводити їх разом із іншими суб’єк‑
тами реформи – Кабінетом Міністрів,
Верховною Радою, іншими державни‑
ми органами та міжнародними інститу‑
ціями.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:
СТАН ТА ВИКЛИКИ ПОТОЧНОЇ
СИСТЕМИ
Поточна система корпоративного управ‑
ління Нафтогазу є спадщиною попе‑
редніх років, коли компанія використову‑
валась як інструмент надання державою
соціальних благ і перерозподілу бю‑
джетних коштів, а також була знаряддям
політичного впливу. З дня заснування
компанії і по сьогодні значна частина пи‑
тань діяльності Нафтогазу – як внутріш‑
ніх, так і зовнішніх – регламентується
безпосередньо державними органами
законодавчої та виконавчої влади.
Власники Нафтогазу
Нафтогаз є національною акціонер‑
ною компанією, тобто народ України
є основним та кінцевим акціонером
(власником) Нафтогазу. В свою чергу,
Кабінет Міністрів і Міненерговугілля – це
державні органи, що представляють
інтереси громадян у компанії. Проте на
практиці ці два державні органи діють як
власники Нафтогазу, а по відношенню
до керівництва Нафтогазу – як їхні безпо‑
середні керівники.
У внутрішніх документах Нафтогазу Ка‑
бінет Міністрів формально визначений
як «засновник», а Міненерговугілля – як
«акціонер» компанії. Проте права на
здійснення управління компанією між
двома органами поділені нечітко. Кабмін
має певні виняткові права щодо внесен‑
ня змін до установчих документів, статут‑
ного капіталу і погодження важливих
угод (наприклад, щодо передачі активів).

Більше того, в межах структури дер‑
жавних органів Кабмін формально має
перевагу над міністерством, тому у бага‑
тьох питаннях діяльності Нафтогазу існує
практика підпорядкування рішенням та
політичному впливу Кабінету Міністрів.
Поточне нечітке визначення структури
власності компанії породжує ризик того,
що керівництво Нафтогазу буде схильне
діяти в інтересах уряду і, відповідно, кон‑
кретних політичних сил, а не в інтересах
народу України. Фактично, громадяни
України не мають прямого впливу на
компанію та доступу до загальних зборів
акціонерів чи до наглядової ради, а, отже,
не можуть брати участі у керівництві ком‑
панією та впливати на її стратегію.
Загальні збори акціонерів
Загальні збори відповідають за затвер‑
дження стратегії компанії, обрання
та звільнення членів правління, за‑
твердження річного звіту та бюджету
Нафтогазу. На практиці функції загальних
зборів виконує Міненерговугілля.
Більше того, річні бюджети Нафтогазу та
його дочірніх компаній також обов’яз‑
ково затверджуються Кабміном, що ви‑
могає погодження з низкою міністерств
та інших органів влади. Це фактично
повторює деякі ключові функції загаль‑
них зборів. Таким чином, застосовується
ще один інструмент прямого впливу
державних органів на компанію.
Наглядова рада
Функція моніторингу діяльності Нафто‑
газу офіційно належить наглядовій раді.

Така наглядова рада не є незалежною
через конфлікт інтересів представників
уряду. Регулятивна чи соціальна функ‑
ція, яку вони виконують в уряді, може
не співпадати з інтересами Нафтогазу як
компанії та суб’єкта ринку газу й нафти,
а також громадян України як кінцевих
власників групи.
Крім того, наразі наглядова рада Нафто‑
газу є недієздатною. Поточний склад наг‑
лядової ради було затверджено в серпні
2013 року. Більшість її членів, в т.ч. го‑
лову, було звільнено з роботи в органах
державної виконавчої влади. У зв’язку
з цим протягом 2014 – 2015 років. засі‑
дання наглядової ради не скликалися та
не проводилися. Протягом останнього
періоду питання, віднесені до компетен‑
ції наглядової ради, на практиці вирішу‑
валися загальними зборами акціонерів,
у особі Міненерговугілля.
Керівництво Нафтогазу запропонувало
міністерству прийняти рішення про
припинення повноважень поточного
складу наглядової ради компанії і обрати
новий склад після приведення структури
корпоративного управління Нафтогазу
у відповідність до принципів корпора‑
тивного управління Організації еконо‑
мічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР). Така реформа включена до плану
заходів щодо реформування газового
сектору, затвердженого урядом в берез‑
ні 2015 року.
Ревізійна комісія та аудит
Внаслідок значної суспільної недовіри
з одного боку, та популістських полі‑
тичних рішень з іншого, моніторинг
діяльності Нафтогазу періодично або
постійно здійснює низка різноманітних

державних органів. Ці перевірки та
ревізії часто накладаються та повторю‑
ються. Державна влада в особі Дер‑
жавної фінансової інспекції здійснює
безпосередній контроль за щоденною
діяльністю Нафтогазу. Для цього в при‑
міщенні компанії окремо виділено спе‑
ціальні постійні приміщення – кабінети
посадових осіб Державної фінансової
інспекції.
Згідно з установчими документами
Нафтогазу, перевірка фінансово‑госпо‑
дарської діяльності компанії здійснюєть‑
ся ревізійною комісією, яка обирається
загальними зборами акціонерів у кіль‑
кості 5 осіб строком на 5 років. Поточний
склад ревізійної комісії призначено
в жовтні 2013 року. До складу комісії
входять представники Міненерговугілля,
НКРЕ, Дежфінінспекції та Міністерства
доходів і зборів. У зв’язку зі звільненням
голови ревізійної комісії з Міненерго‑
вугілля, засідання ревізійної комісії не
можуть проводитися.
Керівництво Нафтогазу запропонувало
Міненерговугілля прийняти рішення
про припинення повноважень поточно‑
го складу ревізійної комісії компанії та
приведення структури корпоративного
управління компанією у відповідність
до принципів корпоративного управлін‑
ня ОЕСР.
Для покращення внутрішнього контр‑
олю за діяльністю підприємств групи
нове керівництво компанії створило
департамент внутрішнього аудиту,
підпорядкований безпосередньо
голові правління. Крім того, звітність
щодо результатів діяльності компанії
тепер перевіряє провідна міжнародна
аудиторська група Deloitte, яку обрали
за результатами відкритих конкурсних
торгів.
Керівництво та правління
Операційне керівництво компанією здій‑
снюють голова правління та сім керів‑

ників вищої ланки, які відповідають за
різні функціональні напрями. Троє з них
входять до складу правління компанії,
тобто були узгоджені з Міненерговугіл‑
лям і призначені Кабінетом Міністрів.
Ще четверо топ‑менеджерів мають схожі
обсяги відповідальності з членами прав‑
ління, проте не були включені до складу
правління.
Враховуючи рівень відповідальності
та кваліфікації, яких вимагає поточний
стан групи, залучення топ‑менеджерів
є суттєвим викликом для Нафтогазу.
Це завдання додатково ускладнюється
тим, що поточний рівень винагороди
для членів правління та менеджерів
вищої ланки є набагато нижчим за
ринковий. Після Революції Гідності
Нафтогазу вдалося залучити топ‑мене‑
джерів та інших співробітників високої
кваліфікації, вмотивованих свідомим
бажанням реалізувати вкрай необхідну
реформу газового ринку України. При
цьому зберігається високий ризик того,
що Нафтогаз не зможе втримати цих
співробітників, особливо у разі зміни
державного курсу на здійснення ґрун‑
товних реформ.
Прийняття рішення про затвердження
умов контрактів, які укладатимуться
з членами правління, встановлення
розміру їх винагороди є виключною ком‑
петенцією наглядової ради Нафтогазу.
Умови контрактів з поточними членами
правління Нафтогазу наглядовою радою
не затверджувалися. Умови трудового
контракту з головою правління затвер‑
джені Міненерговугіллям.
Кабінет Міністрів та Міненерговугілля
мають інструменти впливу на щоденне
управління Нафтогазом. Призначення
керівництва дочірніх компаній Нафто‑
газу також безпосередньо залежить
від Кабміну. Це підвищує ризик того,
що вектор розвитку Нафтогазу та його
дочірніх компаній може змінитись
в разі політичних змін чи інтересів.
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
НЕДОСКОНАЛА
СТРУКТУРА

РІВЕНЬ
ВЛАСНОСТІ

Народ України не має
стимулу для захисту
власних інтересів як
кінцевих власників
Нафтогазу:
• Не існує фактичних акцій
(вимірювальної величини)
Нафтогазу

Народ
України

Народ
України
Призначає та звільняє
(через парламент)
Представляє та доповідає,
керуючись здебільшого
короткостроковими політичними,
а не тривалими економічними цілями

• Немає механізму для участі
в процесі прийняття
рішень

Призначає та звільняє
(через парламент)

• Бракує даних та їх
інтерпретації

Незалежні
члени комітету
з бізнессередовища

Кабінет міністрів

РІВЕНЬ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

ВДОСКОНАЛЕНА
СТРУКТУРА

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
Процес прийняття
рішень політизований:
• Нечіткий поділ
повноважень та обов’язків
різних органів
• Ролі засновника та
акціонера суперечливі
• Економічні інтереси
Нафтогазу конфліктують з
соціальними та
регулюючими функціями
держави
• Висока ймовірність
незапланованого
втручання в управління
компанією

Призначає своїх
представників
до комітету
(меншість членів)

Комітет з
обрання
наглядової
ради

Представляє
і доповідає

Де-факто
наглядової
ради не існує

Чітко окреслені функції Кабміну
як представника кінцевого
власника

ВИКОНАВЧИЙ
РІВЕНЬ

• Орієнтувати менеджмент на
економічні цілі та стале
збільшення вартості активів
в інтересах громадян
України

Рекомендує
та наглядає

• Виключити втручання,
продиктоване
короткостроковою
політичною доцільністю
• Розділити регуляторні
функції та функції акціонера
Звітує

Правління
Нафтогазу

Звітує про
виконання
поставлених
цілей

Представляє
і доповідає

Незалежна
наглядова
рада

Мета:

• Призначають членів
правління
• Затверджують фінплан
• Надають кошти для
компенсації дефіциту
• Можуть ухвалювати
рішення, продиктовані
короткостроковими
політичними цілями, а не
стратегічними інтересами
народу України

• Здійснює чітко
окреслені законом
заходи для
виконання
Кабміном своїх
соціальних функцій
• Виплачує
дивіденди до
держбюджету

Незалежний
аудитор

Наглядова
рада
Бракує стимулів для
топ-менеджменту:
• Винятково низький рівень
компенсації порівняно з
ринком
• Винятково високий рівень
відповідальності
• Відсутнє страхування
відповідальності
• Низький рівень автономії
• Конфлікт економічних та
політичних інтересів
• Через залежність від зміни
політичної ситуації, немає
мотивації на
довгостроковий розвиток
компанії

• Запровадити структуру
корпоративного управління,
що відповідає найкращим
світовим практикам для
підприємств у власності
держави

Запобігає зловживанням
та неринковим
практикам

Кабінет
міністрів

Призначає наглядову раду
відповідно прозорій процедурі
та оприлюднених заздалегідь
чітких критеріїв

Призначає

Ревізійна
комісія

Незалежний
регулятор

• Відбирає та подає Кабміну
кандидатури членів наглядової ради
• Подає пропозиції по винагороді
членів наглядової ради
• Орієнтується на професіоналізм та
досвід, а не політичні міркування

Інші міністерства
та НКРЕКП

Де-факто
ревізійної
комісії не існує

Представляє та доповідає, витрачає
(в рамках власних повноважень)
отримані дивіденди на потреби
громадян

• Затверджує стратегію
та бізнес-плани
Нафтогазу
• Призначає правління
та визначає його
винагороду
• Контролює
виконання стратегії,
ключові витрати,
закупівлі, умови збуту
• Відповідає за
наявність незалежних
аудиторів та цілісність
системи обліку

• Реалізує
затверджену
стратегію та
бізнес-плани
• Здійснює
операційне
управління
• Звітує

Правління
Нафтогазу

• Якісний та докладний
річний звіт
• Щоквартальна та річна
аудована фінансова
звітність
• Інше регулярне
розкриття інформації
згідно політики з
прозорості за
стандартами ОЕСР

СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

ПРАВЛІННЯ
ТА ЙОГО ВИНАГОРОДА

Сергій Перелома
Перший заступник
голови правління
з серпня 2014 року

Правління Нафтогазу докорінно зміни‑
лось протягом 2014 року. В першому
кварталі до складу правління входили
14 осіб. Після звільнення попереднього
голови правління Нафтогазу Євге‑
на Бакуліна та призначення Андрія
Коболєва в березні 2014 року всі члени
попереднього правління, крім Юрія
Колбушкіна, були усунуті від виконання
обов’язків та покинули компанію.
Натомість до складу правління увійшли
чотири особи з нового складу менедж‑
менту, а саме: Андрій Коболєв, Ігор
Прокопів, Олександр Тодійчук та Сергій
Коновець. В серпні 2014 року Ігор
Прокопів очолив Укртрансгаз, а на його
посаду в Нафтогазі прийшов Сергій
Перелома.
Андрій Коболєв
Голова правління
з 25 березня
2014 року
Починав кар’єру у між‑
народній аудиторській
та консалтинговій
групі PWC, де спеціалі‑
зувався на питаннях стратегічного управ‑
ління та корпоративних перетворень.
З 2002 по 2010 роки працював у Нафто‑
газі, де пройшов шлях від головного
фахівця до радника голови правління.
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Попередній склад
правління
Голова правління: Є. Бакулін
Члени правління:
В Франчук, А. Лопушанський, А. Кацуба,
Д. Мормуль, В. Тріколіч, В. Чупрун, Г. Юр’єв,
В. Винокуров, Р. Загороднiй, П. Полiщук,
Е. Швидкий, С. Вінокуров, Ю. Колбушкін

Новий склад
правління
Голова правління: А. Коболєв
Члени правління:
І. Прокопів (з квітня по серпень 2014 року),
С. Перелома (з серпня 2014 року),
С. Коновець, Ю. Колбушкін, О. Тодійчук*
* На превеликий жаль співробітників
Нафтогазу та професійної спільноти
нафтогазової галузі України, Олександр
Тодійчук помер 3 березня 2015 року

Після призначення Є. Бакуліна головою
правління в 2010 році покинув компанію.
Згодом став співзасновником та партне‑
ром інвестиційно‑банківської групи AYA
Capital, де займався залученням борго‑
вого та акціонерного капіталу, реструк‑
туризаціями кредитної заборгованості та
реорганізацією корпоративної структури
великих підприємств і холдингів.

Отримав ступінь магістра міжнародних
економічних відносин з відзнакою
в Інституті міжнародних відносин Ки‑
ївського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Ігор Прокопів
Перший заступник
голови правління
з квітня по серпень
2014 року
Протягом тривалого
часу обіймав керівні
посади на промис‑
лових підприємствах, в комерційних
структурах та підприємствах жит‑
лово‑комунального господарства
Івано‑Франківської області. Зокрема
очолював Івано‑Франківськтеплокому‑
ненерго, Івано‑Франківськгаз та інші
підприємства галузі.
Під час роботи в Нафтогазі керував на‑
прямками реалізації газу, корпоратив‑
них та майнових відносин, інформацій‑
но‑технічного забезпечення. В серпні
2014 року очолив Укртрансгаз.
Отримав освіту інженера в Івано‑Фран‑
ківському національному технічному
інституті нафти і газу, а також економі‑
ста у Тернопільській академії народно‑
го господарства.

Очолює напрямки
співробітництва
з питань транспор‑
тування і постачан‑
ня природного газу, митного оформ‑
лення, реалізації газу та формування
його балансів.
Має більш ніж 13‑річний досвід
роботи у нафтогазовій галузі. Фахі‑
вець у сфері фінансів та банківської
справи. Є головою наглядової ради
Одеського припортового заводу.
Отримав освіту в Інституті міжна‑
родних відносин Київського націо‑
нального університету імені Тараса
Шевченка.
Сергій Коновець
Заступник голови
правління з квітня
2014 року
Відповідає за фінан‑
сово‑економічний
напрямок в компа‑
нії. Має 20‑річний
професійний досвід роботи у міжна‑
родних компаніях у сферах розробки
стратегії, розвитку бізнесу, фінансів
та аудиту. Працював у провідних
аудиторських компаніях Deloitte та EY.
До призначення в Нафтогаз працював
у міжнародній консалтинговій групі

Boston Consulting Group. Працював
менеджером з розвитку бізнесу та
стратегічного планування в міжна‑
родному агрохолдингу Bunge у Швей‑
царії.
Здобув ступінь магістра управління
бізнесом (MBA) в провідній міжнародній
бізнес‑школі IMD в Лозанні у Швейцарії.
Юрій Колбушкін
Член правління
з лютого 1999 року
Працює в Нафтогазі
з дня заснування
компанії. Відповідає
за податкову та ціно‑
ву політику, бюджетні
розрахунки, формування фінансових
ресурсів та економічне регулювання.
До приходу в нафтогазову сферу 15 ро‑
ків працював в Міністерстві фінансів
України.
Закінчив Київський інститут народного
господарства. Доктор економічних наук,
дійсний член (академік) Української
нафтогазової академії.
Олександр Тодійчук
Заступник голови
правління з квітня
2014 року по березень 2015 року
Визнаний експерт
в галузі нафти і газу
з більш ніж 35‑річ‑
ним досвідом роботи в галузі. Працю‑

вав в Інституті транспорту нафти, був
спеціальним уповноваженим України
з питань реалізації Євро‑Азійського
нафтотранспортного коридору, радни‑
ком державного секретаря Президен‑
та України. Обіймав посаду координа‑
тора з питань реалізації меморандуму
Україна – ЄС у сфері енергетики
(INOGATE) та входив до складу всесвіт‑
ньої експертної ради World Economic
Forum.
Протягом п’яти років очолював Укр‑
транснафту. На посаді заступника
голови правління Нафтогазу очолював
напрямок видобування та надійності
транспортування газу і нафти, відповідав
за інвестиційні програми, а також за між‑
народне співробітництво, дослідження та
промислову безпеку.
Закінчив курс бізнес‑адміністрування
Міжнародного інституту менеджменту
(МІМ‑Київ).
Помер 3 березня 2015 р.

ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ
Сумарна винагорода членів прав‑
ління Нафтогазу за 2014 рік склала
6,2 млн грн. до відрахувань та податків
та була виплачена у вигляді заробіт‑
ної плати та премій. З них 3,3 млн грн.
склала винагорода членів правління, що
працювали в Нафтогазі на початку 2014
року, але були усунуті протягом року.
2,9 млн грн. склала винагорода членів
нового правління.
51
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ІНШІ МЕНЕДЖЕРИ
ВИЩОЇ ЛАНКИ

Юрій Вітренко
Директор з розвитку бізнесу з квітня
2014 року
Відповідає за роз‑
робку ефективної
стратегії розвитку
та реформування
Нафтогазу, розробку пропозицій щодо
нових напрямків бізнесу та диверси‑
фікацію газових поставок в Україну.
Співпрацює з Нафтогазом з 2002 року.
Відповідав за залучення кредитів від
міжнародних банків та реструктуриза‑
цію зобов’язань Нафтогазу, був штат‑
ним та позаштатним радником голови
правління.
Розпочав кар'єру у міжнародній ауди‑
торській та консалтинговій групі PWC,
де консультував найбільші компанії
України з питань фінансового управ‑
ління. Має 12-річний досвід роботи
в інвестиційно-банківській сфері та
фінансах в Україні, Російській Федерації
і Великобританії. Очолював міжнарод‑
ний інвестиційний фонд Amstar Europe,
а також працював в інвестиційному
банку Merrill Lynch у Лондоні. Співза‑
сновник та партнер інвестиційно-бан‑
ківської групи AYA Capital.
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У 2004 році закінчив програму MBA в
бізнес-школі INSEAD (Франція, Сінга‑
пур). Закінчив з відзнакою магістратуру
Київського національного економіч‑
ного університету за спеціальністю
Управління міжнародним бізнесом.
Асоційований член (ASI) Лондонського
інституту цінних паперів та інвестицій
(Securities & Investment Institute).

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Андрій Пасішник
Виконавчий директор, в.о. заступника
голови правління з
липня 2014 року
В Нафтогазі відповідає
за питання, пов’язані
з активами групи на
ринку нафти та нафтопродуктів. Також
очолює напрямки діяльності, пов’язані
з митно-брокерськими, майновими та
інвестиційними питаннями. Має успішний
досвід роботи антикризовим менеджером
у великих корпораціях, в забезпеченні еко‑
номічної безпеки, фінансового контролю,
управлінні системою якості. До призна‑
чення в Нафтогаз працював на керівних
посадах в ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» і ТОВ «Золотий
екватор». Починав свою трудову діяльність
в Укртатнафті, де пропрацював 10 років.
Отримав дипломи з відзнакою за спеціаль‑
ністю Менеджмент організацій в Інституті
економіки та нових технологій, за спе‑
ціальністю Хімічна технологія палива та
вуглеводневих матеріалів в Українському
державному хіміко-технологічному універ‑
ситеті та за спеціальністю Виробництво ор‑
ганічних речовин в Хіміко-технологічному
технікумі Дніпродзержинського державно‑
го технічного університету.

забезпечення, взаємодію з органами
влади та за захист інтересів компа‑
нії в судах та інших установах. Має
15-річний досвід юридичної практики.
Фахівець із захисту інтересів у корпо‑
ративних спорах, у судових справах в
банківській, фінансовій та телекому‑
нікаційній сферах, а також у справах
про банкрутство. До початку кар’єри в
Нафтогазі 8 років працював в юридич‑
ній фірмі «Василь Кісіль і Партнери»,
в тому числі 4 роки в якості партнера.
Раніше працював в ЗАТ «Інтер-Теле‑
ком», ЗАТ «Новий канал» та інших
підприємствах.
Закінчив Інститут міжнародних
відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
де здобув освіту за спеціальністю Між‑
народне право.
Віталій Щербенко
Директор з питань
енергозбереження
та матеріального
забезпечення з
квітня 2015 року

•

Народ України як кінцевий власник
Нафтогазу представлений органами
державної виконавчої влади, що
не гарантує управління компанією
в інтересах кінцевого власника,
а може залежати від інтересів ок‑
ремих політичних сил. За поточних
умов зміна влади у країні де‑факто
означає зміну акціонера компанії.

•

Функції управління нечітко розподі‑
лені між Кабінетом Міністрів Укра‑
їни, Міненерговугіллям, Міністер‑
ством фінансів та іншим органами
державної влади, а також часто
дублюються або перетинаються.
Це, зокрема, стосується функцій
внутрішнього аудиту, ревізійної
комісії.

Очолює напрямки
підвищення енергоефективності та
матеріально-технічного забезпечен‑
ня.

Ярослав Теклюк
Директор з правових питань та
взаємодії з органами влади з квітня
2014 року

Має більш ніж 10-річний досвід робо‑
ти на керівних посадах в фінансовій
сфері. У страховому бізнесі пройшов
шлях від фахівця з перестрахування
до президента страхової компанії.

Відповідає за за‑
гальне юридичне

Отримав освіту економіста у Київ‑
ському національному економічному
університеті.

керує наглядовою радою (яка має бути
незалежною та підзвітною зборам
акціонерів).

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

•

Відсутній прозорий виборчий процес
членів наглядової ради, а також не
працюють механізми та інструменти,
що уможливлювали би залучення
висококомпетентних професіоналів
з бездоганною репутацією. Зокрема,
вимоги до членів наглядової ради міні‑
мальні, а обсяг можливої винагороди
не відповідає ані рівню компетенцій,
ані рівню відповідальності членів якіс‑
ної та незалежної наглядової ради.

У березні 2015 року Кабінет Міністрів
затвердив план реформування газово‑
го сектора, який передбачає, зокрема,
приведення структури корпоративного
управління компаній групи Нафтогаз
у відповідність з принципами корпора‑
тивного управління ОЕСР. Така вимога
міститься і в передумовах надання
кредиту ЄБРР та ЄІБ для модернізації
газогону «Уренгой‑Помари‑Ужгород».

•

Не працює процес визначення і пере‑
гляду стратегії Нафтогазу в інтересах
компанії та її кінцевого акціонера
(народу України).

•

Питання прийняття на посаду та звіль‑
нення керівництва Нафтогазу і його
дочірніх підприємств, а також винаго‑
роди цих осіб вирішується органами
державної влади, а не незалежними
радами, що може впливати на процес
прийняття рішень керівництвом
компанії.

Поточна система корпоративного
управління має декілька важливих
недоліків.

•

Деякі функції, що мають бути не‑
залежними одна від одної, інколи
виконуються одним органом. Зокрема,
Міненерговугілля відіграє роль акці‑
онера на загальних зборах, а також

За підтримки ЄБРР міжнародні компа‑
нії Baker & McKenzie та PWC у 2015 році
провели аналіз поточного стану
корпоративного управління Нафтогазу
та розробили цільову модель корпора‑
тивного управління, а саме рекоменда‑
ції щодо:

•

ефективної корпоративної струк‑
тури

•

створення наглядової ради, біль‑
шість якої становитимуть незалеж‑
ні директори
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(Кабмін або Міненерговугілля), що
визначатиме сфери відповідально‑
сті Нафтогазу, зокрема, виконання
окремих функцій держави (напри‑
клад, постачання газу на соціальні
потреби за регульованою ціною);

•

визначатиме індикатори успішності
для керівників Нафтогазу та відслід‑
ковуватиме їх виконання;

•

здійснюватиме контроль над стра‑
тегічними (за обсягом, характером
контрагентів) витратами, закупівля‑
ми і збутом;

Для забезпечення незалежного та
об’єктивного обрання членів ради,
необхідно створити комітет з обрання
наглядової ради. Комітет повинен
бути незалежним від державних
органів, існуючої наглядової ради та
правління. Його мандат включатиме:

•

обиратиме і призначитиме членів
правління Нафтогазу;

•

визначатиме завдання та винаго‑
роду керівництва Нафтогазу згідно
з довгостроковими інтересами
компанії і народу України;

•

•

управлятиме потенційними конфлік‑
тами інтересів членів правління;

•

нестиме відповідальність за ціліс‑
ність системи обліку та фінансової
звітності, включно з незалежним
аудитом Нафтогазу;

•

•

•

запровадження комітетів наглядової
ради

•

розподілу та співвідношення повно‑
важень органів управління на всіх
рівнях.

Реформа має за мету привести поточну
систему до міжнародних стандартів за
такими напрямами:

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
ВІД ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ
Нафтогаз має перебрати найкращі прак‑
тики функціонування компаній у світо‑
вій нафтогазовій галузі. Це означає:

•
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створити механізми взаємодії, які би
убезпечили Нафтогаз від політично‑
го втручання;

•

•

чітко окреслити роль та відповідаль‑
ність Кабінету Міністрів як легітимно‑
го представника кінцевого власника –
народу України;
чітко визначити сфери впливу
будь‑яких інших державних органів,
а в ідеальному варіанті – абсолютно
обмежити такий вплив.

наглядової ради та керівництва
Нафтогазу;

•

буде розроблено та діятиме прозора
політика обрання кандидатів до наг‑
лядової ради;

•

буде сформовано ефективну нагля‑
дову раду, запроваджено комітети
наглядової ради (зокрема, комітет
з аудиту та комітет з призначень та
винагород), а також службу корпора‑
тивного секретаря;

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНИКА
Згідно з розробленою моделлю функції
власника має виконувати один держав‑
ний орган.

•

Реалізація прав кінцевого акціонера має
забезпечуватись тим, що:

•

існуватиме широкий мандат
діяльності для незалежної

•

буде посилено систему внутрішнього
контролю шляхом створення функцій
управління ризиками, комплайєнса та
внутрішнього фінансового контролю;
буде укладено договір між На‑
фтогазом та державним органом

до найкращих практик подібних
компаній;

буде визначено чіткі індикатори
успішності та результативності
для керівництва Нафтогазу.

представляти подання та реко‑
мендації щодо осіб‑кандидатів
до наглядової ради на розгляд
Кабінету Міністрів, принаймні,
протягом перехідного етапу;
представляти пропозиції щодо ви‑
нагороди членів наглядової ради.

За рекомендаціями незалежних кон‑
сультантів члени комітету з обран‑
ня членів наглядової ради повинні
обиратися на термін до двох років.
Більшість має складатися з фахівців,
які мають досвід в інвестиційному
банкінгу, фінансовій, аудиторській
чи схожих сферах, і лише меншість
протягом перехідного етапу могли би
бути представниками уряду.
Обрання членів наглядової ради
повинно відбуватися відповідно до
прозорих процедур і оприлюднених
заздалегідь чітких критеріїв.

ПОВНОЦІННА ТА
НЕЗАЛЕЖНА НАГЛЯДОВА
РАДА
Новообрана наглядова рада матиме
такі функції:

•

•

розглядатиме та затверджувати‑
ме стратегію Нафтогазу, політику
управління ризиками, бізнес‑пла‑
ни і щорічні бюджети;
контролюватиме ефективність
управління Нафтогазом і адап‑
туватиме його у відповідності

•

•

забезпечуватиме сплановану та
прозору роботу відповідних систем
контролю (включно із системами
управління ризиками, фінансо‑
вим та оперативним контролем,
відповідністю їх законодавству та
стандартам);
здійснюватиме іншу роботу
заради підвищення рівня довіри
до компанії і сприяння співпраці
з національними та міжнародними
партнерами.

В межах трансформаційного періоду
(півтора‑два роки) пропонується, щоби
більшість членів наглядової ради скла‑
дали незалежні члени ради, а також по
одному представнику від Президента
України, Кабінету Міністрів та профспі‑
лок.

РЕГУЛЯТОРНА
ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Проведення реформи системи корпора‑
тивного управління Нафтогазу та його
дочірніх підприємств може бути успіш‑
ним лише за наявності незалежного
національного регулятора галузі, який
би забезпечував рівні умови для усіх

учасників ринку. Для цього необхідно
розробити і впровадити відповідну
законодавчу базу.
При цьому Кабінет міністрів реалізову‑
ватиме свою соціальну функцію і зможе
залучати до цього Нафтогаз шляхом
виключного переліку заходів та інстру‑
ментів (наприклад, забезпечення газом
сфери комунального обслуговування).
Іншими словами, реалізація соціальної
політики уряду має бути досягнута за
допомогою чіткого механізму соціаль‑
них зобов'язань. Протягом перехідного
періоду має поступово відбуватися
перехід від моделі надання непрямих
субсидій всім побутовим споживачам
за рахунок неринкових цін на газ до
вільного ринкового механізму ці‑
ноутворення з одночасним забезпечен‑
ням субсидіями неплатоспроможних
домогосподарств.
Такі три фактори мають суттєвий вплив
на успішність реалізації реформи кор‑
поративного управління:

•

залучення достатньої кількості фа‑
хівців, вмотивованих для проведен‑
ня реформи, як всередині компанії,
так і ззовні (потенційні члени нової
наглядової ради, члени комісії з їх
обрання, представники державних
органів);

•

політична воля чинних державних
органів та міжнародних інституцій
до проведення реформи;

•

час та постійна й віддана робота
учасників процесу реформування.
Якщо процес зміни розпочнеться
вже восени 2015 року, він має закін‑
читись до кінця 2017 року.

Керівництво Нафтогазу усвідомлює
важливість реформування системи
корпоративного управління та продов‑
жуватиме робити усі залежні від нього
кроки для затвердження і втілення
запропонованих змін.
Менеджмент сподівається на таку ж
готовність від інших суб’єктів реформу‑
вання нафтогазової сфери, передусім,
державних органів, та на сприяння
міжнародних партнерів.
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СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ
ІНФОРМАЦІЇ

ПОЛІТИКА ПРОЗОРОСТІ
ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Нафтогаз комунікує з громадянським
суспільством, представниками влади,
професійних, наукових та експертних кіл,
і в такий спосіб залучає їх до аналізу та об‑
говорення своєї стратегії та своїх рішень.
Відповідно, інформація про стратегію
розвитку компанії та суттєві події, що
впливають на реалізацію цієї стратегії або
діяльність групи, повинна бути актуаль‑
ною, достовірною, об'єктивною та повною.

Невід’ємною частиною запропонованих
Нафтогазом реформ є забезпечення
високого рівня прозорості та підзвітності
компанії. Відповідно до стратегічних цілей
нової управлінської команди в Нафтогазі
суттєво змінилися підходи до прозорості та
розкриття інформації.
Кінцевими власниками Нафтогазу
є громадяни України, а його діяльність
значною мірою впливає на енергетичну
безпеку України. Зважаючи на це, керів‑
ництво компанії усвідомлює свій обов’я‑
зок своєчасно та повно інформувати
громадськість про свою сферу відпові‑
дальності.
Менеджмент добровільно впроваджує
політику розкриття інформації, основні по‑
ложення якої базуються на вимогах до роз‑
криття інформації публічними компаніями,
акції яких розміщені на західних фондових
біржах. Таким чином, в інформаційній,
так само як і в інших політиках, Нафтогаз
впроваджує кращі практики OECР.

2. інформація, що розкривається Нафто‑
газом на добровільній основі:

•

•

•

КРИТЕРІЇ СУТТЄВОСТІ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
Публічному розкриттю підлягає інформа‑
ція, що відповідає наступним критеріям:
1. інформація є обов’язковою для
розкриття згідно з чинним законодав‑
ством України. Зокрема це: фінансова
та статистична звітність, інформація
щодо проведення понадпорогових за‑
купівель товарів, робіт та послуг, дані,
що підлягають розкриттю згідно з за‑
конодавством про доступ до публічної
інформації та ін., або
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•

інформація про дії та події, що мають
суттєвий вплив на операційні доходи
або активи групи (можуть призвести до
зменшення або збільшення операцій‑
них доходів або активів групи більше
ніж на 10% від відповідного показника
групи згідно з останньою опублікова‑
ною консолідованою річною звітні‑
стю);
інформація про рішення або події, що,
на думку менеджменту, мають або
можуть мати суттєвий вплив на реалі‑
зацію будь‑якого з ключових напрямів
стратегії холдингової компанії або
будь‑якого з підприємств групи;
регулярна статистична інформація про
діяльність компанії, підприємств групи
та ринку газу та нафти України (в агре‑
гованому або розгорнутому вигляді,
за рішенням менеджменту компанії),
зокрема щодо залишків запасів газу
в ПСГ, транспортування газу територі‑
єю України, обсягів видобування газу,
обсягів та вартості закупівлі імпор‑
тованого газу, обсягів реалізації газу
та динаміки розрахунків за газ з боку
споживачів тощо;
інформація про угоди на постачання
товарів або послуг з пов’язаними осо‑
бами, тобто компаніями, які не входять
до групи Нафтогаз, але власниками/
співвласниками яких є члени прав‑
ління Нафтогазу або члени правління
його дочірніх підприємств, за винятком
випадків, коли такі угоди укладаються

за результатами відкритого конкурсу
або торгів в системі електронних дер‑
жавних закупівель Prozorro;

•

•
•

інформація про зміни в складі правлін‑
ня Нафтогазу або підприємств групи,
вартість активів яких перевищує 5%
від вартості активів групи в останній
опублікованій консолідованій річній
звітності;
щорічна декларація про майновий
стан та доходи голови правління
Нафтогазу;
інформація, що не є суттєвою для
фінансових показників компанії або
реалізації її стратегії, але, на думку
менеджменту, має або може мати
значний суспільний резонанс.

Не підлягає публічному розкриттю:
1. інформація, визначена як конфіден‑
ційна у договорах з контрагентами.
Зокрема, дані про назви контрагентів,
дисагрегована інформація щодо цін та
обсягів закупівлі або продажу газу за
окремими контрагентами, за винятком
ситуацій, коли дозвіл на розкриття
такої інформації був офіційно наданий
контрагентом. Компанія розкриває ін‑
формацію органам контролю та статис‑
тики згідно з чинним законодавством;
2. інша інформація, що не є обов’язко‑
вою для публікації згідно з чинним
законодавством, та розкриття якої,
на обґрунтовану думку менеджменту,
може зашкодити інтересам компанії
в процесі переговорів або ведення
господарської діяльності.

Менеджмент Нафтогазу докладатиме зу‑
силь для викладення інформації у простий,
наочний і зрозумілий для широкого загалу
спосіб.

КАНАЛИ РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
Власні ресурси
Для розкриття інформації Нафтогаз ви‑
користовує власні ресурси: корпоративні
веб‑сайти www.naftogaz.com та www.
naftogaz‑europe.com, а також офіційні
сторінки компанії в соціальних мережах
Facebook та Twitter. Офіційні повідом‑
лення компанії також надсилаються
прес‑службою з адреси press@naftogaz.
com.
Офіційну інформацію про компанію та‑
кож містять річні звіти, фінансові звіти за
МСФЗ, інші періодичні звіти та матеріали,
що оприлюднені на веб‑сайті Нафтогазу.
Інформація, що подається за запитом
в органи контролю та статистики, скла‑
дається з урахуванням раніше поданої
інформації, контексту запиту та специфіч‑
них вимог до подання такої інформації.
Як наслідок, вона може бути неповною та
нерепрезентативною. З цих причин ме‑
неджмент компанії не оприлюднює таку
інформацію, але готовий оперативно
надавати коментарі щодо таких даних,
аби уникнути викривлення фактів та
сприяти об’єктивному інтерпретуванню
такої інформації.
Засоби масової інформації (ЗМІ) та
громадські організації
Ключовим каналом комунікації для
Нафтогазу є ЗМІ. Все більшого значен‑

За 12 місяців з
26 березня 2014 року
(призначення нового
менеджменту)
Опубліковано прес-релізів, інтерв’ю та
власних статей в ЗМІ: 216 (за попередній
період - 35)
Проведено прес-конференцій та виступів на
телебаченні: 25 (за попередній період - 1)
Відкрито новий вебсайт з аналітикою
www.naftogaz-europe.com
Відкрито аккаунти в соцмережах:
www.facebook.com/NaftogazUA,
twitter.com/naftogazukraine
Започатковано публікацію щоквартальної
аудованої звітності за МСФЗ
Започатковано публікацію щоквартальної
інформації по цінам імпорту газу
Відкрито інформацію щодо запасів в ПСГ та
потоків газу
Започатковано публікацію спотових цін на
газ на європейських хабах
Опубліковано установчі документи компанії
та важливі регуляторні акти
Опубліковано декларацію голови правління
Нафтогазу
Опубліковано склад правління та біографії
ключових менеджерів компанії
Відновлено публікацію даних щодо
боржників

ня набуває співпраця з громадськими
організаціями. Уповноважені керівники
Нафтогазу та дочірніх підприємств регу‑
лярно пояснюють стратегію та важливі
події в інтерв’ю провідним друкованим та
онлайн виданням, проводять прес‑кон‑
ференції та беруть участь у тематичних
програмах на телебаченні та радіо. При
роботі зі ЗМІ компанія орієнтується на
обсяг та характеристики аудиторії, ре‑
левантність конкретного повідомлення
для цієї аудиторії та формат видання або
програми.

Нафтогаз з повагою ставиться до вико‑
нання журналістами своїх професійних
обов’язків та намагається створити
відповідні умови для цього під час прове‑
дення подій, відкритих для ЗМІ. Непри‑
пустимими є образливі висловлювання
по відношенню до представників ЗМІ та/
або громадських організацій, а також
необґрунтована критика опублікованих
матеріалів представниками Нафтогазу.
В свою чергу Нафтогаз розраховує на
об’єктивне, обґрунтоване та повне
розкриття інформації в публікаціях ЗМІ
і матеріалах експертних чи громадських
організацій. Компанія також розраховує
на реалізацію свого права надавати
коментарі з приводу інформації, що сто‑
сується діяльності компанії або реформи
газового ринку України.
Співпраця з професійною спільнотою
та галузеві платформи прозорості
Нафтогаз бере участь у релевантних та
найбільш пріоритетних конференціях,
які стосуються розвитку українського
ринку газу та нафти або залучення інвес‑
тицій в ці галузі.
В травні 2014 року Укртрансгаз приєд‑
нався до європейської платформи про‑
зорості https://transparency.gie.eu/. Про‑
відна асоціація європейських операторів
газотранспортних систем, ПСГ та LNG Gas
Infrastructure Europe оприлюднює на цій
платформі, інформацію про залишки газу
в ПСГ на території Європи. Україна стала
першою з країн не членів ЄС, яка почала
публікувати дані щодо залишків в своїх
ПСГ. З серпня 2014 року ця інформація
оновлюється щоденно.
В листопаді 2014 року Укртрансгаз
також долучився до провідної євро‑
пейської платформи прозорості щодо
обсягів транспортування газу https://
transparency.entsog.eu/. Ці дані допо‑
магають відслідкувати, які обсяги газу
та з якого пункту прийняття/передачі
зайшли в Україну та вийшли за її межі.
Інформація оновлюється щоденно.
Нафтогаз відкритий до участі в інших
провідних платформах прозорості,
пов'язаних з діяльністю компанії або її
підрозділів.
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ЗВЕРНЕННЯ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Сергій Перелома

Далекий від 100% рівень розрахунків за спожитий газ був
і залишається критичним операційним викликом для нашої
компанії. Збитки Нафтогазу генерувалися не лише через те,
що дорогий імпортований газ продавався нижче собіварто‑
сті. Значна частина крупних споживачів зловживали недо‑
сконалим законодавством і не розраховувалися за спожитий
газ взагалі, а ми не мали законного права ні припинити
постачання, ні вимагати застави. Тепер, завдяки змінам
у законодавстві, ми матимемо можливість впливати на
боржників – відключати їх, звертатися з позовами про арешт
та продаж майна для розрахунків. Найближчим часом мають
з’явитися боргові аукціони, де можна буде продавати борги.
Таким чином Нафтогаз сподівається отримати кошти для
поповнення обігового капіталу та розрахунків за власними
зобов’язаннями.
Реформи всередині України ми почали із себе, змінивши тон
взаємовідносин з учасниками ринку, зробивши добросовісність
одним з найважливіших критеріїв співпраці як для себе, так
і для наших партнерів. У результаті зупинилися лавини скарг на
Нафтогаз, а нам стало легше доносити свою позицію до наших
партнерів і в Україні, і на Заході.

Шановні читачі!
Останні півтора роки в НАК «Нафто‑
газ України» минули у напруженій
роботі. Коли я приєднався до нової
команди керівництва, стан компа‑
нії був вкрай складним. Нафтогаз
зазнав величезних збитків. Майже
весь газ, який ми купували, надхо‑
див до нас з Росії, при тому, що вже
був анексований Крим і швидко
розгорталися події на Донбасі. Нафтогаз не говорив одним го‑
лосом – менеджмент компанії та інших підприємств групи були
розрізнені. До цього треба додати сформовані в попередні роки
неринкові правила гри.
Ситуація вимагала дуже швидких і рішучих дій. За підтримки
керівництва країни та західних партнерів в компанії почали
складні перетворення.
Ми рухаємося одночасно в двох напрямках. З одного боку,
робимо кроки, щоб споживачі сплачували повну вартість газу,
який вони споживають, – самостійно або за рахунок адресних
субсидій від держави. З другого боку, ми наполегливо працює‑
мо над тим, щоб ця повна вартість зменшувалась, і Україна не
переплачувала за свій газ, як раніше.

Словацький реверс ми відкрили вже
за п’ять місяців з початку роботи
нової команди Нафтогазу
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Перші результати ми можемо бачити вже зараз – це змен‑
шення залежності від Росії. Якщо в 2013 році Росія постачала
нам 92% імпортного газу, то в 2014 році – вже 74%, а в І пів‑
річчі 2015 року – лише 37%. Це потребувало напруженої
роботи всієї команди, щоб створити можливість транспор‑
тувати газ з території Словаччини до України та переконати
наших партнерів в ЄС у важливості та доцільності цього
кроку.
Новий маршрут та можливість обирати постачальників газу
дозволили домогтися суттєвого зниження ціни імпортованого
газу для України. З початку квітня 2014 року і аж до підпи‑
сання тристоронніх угод у Брюсселі в кінці жовтня 2014 року
Росія вимагала від нас ціну, що на 25‑30% перевищувала ціну,
за якою ми купували газ в Європі. Тепер Газпром пропонує
нам газ за тими ж цінами, за якими ми можемо його купити
в Європі. Ми ініціювали арбітражне провадження в Стокголь‑
мі, в якому одна з наших умов – встановлення справедливої
ціни на газ для України на рівні європейських цін мінус тран‑
спортування від кордону України з Росією до європейських
газових хабів.

Паралельно з діями щодо
зменшення ціни імпортованого
газу для України ми активізували
роботу з величезною
заборгованістю українських
споживачів перед Нафтогазом

За минулі півтора роки Нафтогаз налагодив відносини і з влас‑
ними дочірніми компаніями. Укртрансгаз, Укргазвидобування
та Укртранснафта вже отримали нових керівників, які поділяють
цінності нового Нафтогазу. Ми сподіваємося, що незабаром
вдасться нормалізувати ситуацію і з керованістю Укрнафти.

Ключовими завданнями нових
керівників дочірніх підприємств є,
передусім, збільшення операційної
ефективності, а також
підвищення їхньої підзвітності та
прозорості
Кожна з дочірніх компаній відіграє стратегічну роль у своїй
сфері. Добросовісність та професійність в управлінні зараз дають
можливість досягти швидких результатів у зміцненні енергетич‑
ної безпеки країни. Більш прозоре та якісне управління також
покликане забезпечити раціональне використання коштів та
покращення фінансових показників цих компаній.
Нафтогаз є надзвичайно активним адвокатом реформи україн‑
ського ринку газу за зразком європейських країн та просуває

зміни, що неминуче призведуть до скорочення ролі Нафтогазу
на цьому ринку. Лише одиниці державних вертикально інтегро‑
ваних гігантів у Європі активно підтримували подібну демоно‑
полізацію ринку. Але ми розуміємо, що ця реформа є критично
важливою не лише для споживачів, які отримають можливість
обирати своїх постачальників та отримувати найбільш якісні
послуги. Вона необхідна і для енергетичної безпеки України.
Ринкові реформи важливі і для нас самих. За останні роки На‑
фтогаз практично втратив свої позиції на ринку постачання газу
промисловим клієнтам через специфіку законодавства. Влітку,
коли попит на газ найнижчий, приватні трейдери приваблюють
промисловців відчутними знижками. Нафтогаз не може конкуру‑
вати за цих споживачів, бо ризикує потрапити під розслідування
за продаж газу за ціною нижче максимальної, встановленої
регулятором.

Щоденна робота Нафтогазу –
це формування чіткого розуміння,
яким має бути новий ринок,
і впровадження в Україні
цивілізованих європейських
правил гри
З 1 жовтня 2015 року ми очікуємо перехід на ринкове ціноутво‑
рення, яке дасть нам ті самі права, якими користуються інші
учасники ринку. Втручання ж в нашу діяльність відбуватиметь‑
ся лише через покладання на підприємство чітко визначених
«спеціальних обов’язків», наприклад, щодо постачання газу для
потреб населення.
Для нас це означало багато зустрічей, часом із запеклими
дискусіями, з депутатами Парламенту з усією різноманітністю
позицій та уявлень, всередині Кабміну, Адміністрації Президента,
в міжнародних організаціях та з урядами європейських країн.
Крім просування змін у законодавстві, ми докладаємо зусиль до
появи нових інструментів взаємодії в газовій сфері. Біржа газу,
спотовий ринок нарешті почали формуватися. Перші кроки
зроблено. Рухаємось далі.

СЕРГІЙ ПЕРЕЛОМА

перший заступник голови правління
НАК «Нафтогаз України»
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВІЙСЬКОВОГО
КОНФЛІКТУ В 2014 році, %
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У 2012-2013 роках українська промисловість увійшла в
період спаду, а погіршення умов зовнішньої торгівлі та
нарощування державних витрат заклали передумови для
девальвації національної валюти.
Станом на кінець 2013 року економіка України перебувала
в стані рецесії протягом 6 кварталів, а зниження індексу ви‑
робництва базових галузей тривало вже 17 місяців поспіль.
Обсяг виробництва переробної промисловості скоротився
на 9,2%, а падіння в хімічній промисловості, основій індустрії,
яка споживає природний газ, склало 22,5%. Виручка На‑
фтогазу суттєво знизилася. Водночас, погіршилися й умови
зовнішньої торгівлі: уповільнення темпів економічного росту
країн зі зростаючими ринками мало наслідком зниженя вар‑
тості українських експортних товарів. При цьому зберігалася
висока вартість енергоресурсів для України й розпочалися
так звані «торгові війни» з Російської Федерацією.
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У цей період склалася основа для подальшої валютної неста‑
більності, що повною мірою розгорнулася на зламі 20142015 років. Погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури
призвело до зростання дефіциту рахунку поточних операцій
до понад 9% ВВП. В свою чергу, несприятливий бізнес-клімат
та погіршення перспектив економічного зростання призвели
до зменшення обсягу чистих прямих іноземних інвестицій
до менш ніж 2% ВВП. Така комбінація факторів призвела до
значного дефіциту платіжного балансу, посилення деваль‑
ваційних очікувань та зменшення рівня золотовалютних
резервів Національного банку (-35% протягом 2012-2013 рр.),
який виходив на ринок з інтервенціями для утримання курсу
гривні на незмінному рівні. Це теж мало своїм наслідком
посилення девальваційних очікувань.
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Коригування накопичених економічних дисбалансів на тлі
військового вторгнення з боку Російської Федерації у 2014
році призвело до безпрецедентної за своїм масштабом фінан‑
сово-економічної кризи в найновішій історії України.
Військовий конфлікт на Донбасі та окупація АР Крим Росією
призвели до поглиблення економічного спаду, що в свою
чергу негативно відобразилося на попиті на природний газ.
Втрата контролю над частиною територій, зокрема АР Крим,
призвела до зменшення ресурсної бази Нафтогазу через
втрату перспективних запасів.
При цьому, в 2014 році прискорився темп падіння ВВП до
6,8%. За прогнозом МВФ, падіння ВВП в 2015 році продов‑
житься і складе -9% до 2014 року. Падіння виробництва в
переробній промисловості в 2014 році склало понад 9%, що
призвело до ще більшого скорочення попиту на природній
газ з боку промислових споживачів. Відбулася й стрімка
девальвація національної валюти на понад 50%, що також
негативно вплинуло на фінансовий результат Нафтогазу.
Рецесія, девальвація, та удар по реальному сектору внаслі‑
док бойових дій призвели до нестабільності на фінансових
ринках, зростання кредитних ризиків, відтак, до фактичного
закриття зовнішнього та внутрішнього ринків капіталу для
українських компаній. Це значно обмежило можливості
Нафтогазу рефінансувати боргові зобов'язання та збільшило
залежність від державного фінансування.
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З метою виходу з економічної кризи Україна потребує гли‑
боких структурних реформ, програма яких частково відо‑
бражена в меморандумі співпраці уряду з МВФ. Важливою
частиною таких змін також є реформа ринку газу та власне
Нафтогазу.

ЗНИЖЕННЯ СВІТОВИХ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ В
2014-2015 РОКАХ
Позитивним фактором для Нафтогазу як імпортера газу в
Україну стало зниження світових цін на енергоносії в 2014
році. Негативний вплив глобальної корекції цін на нафту та
газ відчувався лише для нафтового бізнесу Укргазвидобува‑
няя та проекту з видобутку нафти та газу в Єгипті, однак він
був несуттєвий у порівнянні з позитивним впливом на інші
напрямки бізнесу.
Водночас, у відносинах із Газпромом протягом більшої ча‑
стини 2014 року Нафтогаз не міг повною мірою скористатися
зниженням світових цін на нафту. Одразу ж після окупації
АР Крим Росія в односторонньому порядку підняла ціну на
газ для Нафтогазу на 100 дол./ткм. Довготривалі перегово‑
ри щодо ціни та інших умов постачання російського газу
в Україну завершилися початком судового провадження
щодо контракту між Нафтогазом та Газпромом, а також
підписанням так званого «зимового пакету», тимчасової
тристоронньої угоди за участі представників України, Росії
та Єврокомісії.
Нафтогаз зумів скористатися зниженням світових цін на
енергоресурси, суттєво розширивши обсяги закупівлі газу
в країнах ЄС в вересні 2014 року. Це дозволило компанії змен‑
шити необхідність у фінансуванні обігового капіталу.

ДИНАМІКА ЦІН НА НАФТУ BRENT
У 2014-2015 РОКАХ, ДОЛ./БАРЕЛЬ
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ПОРІВНЯННЯ РИНКОВИХ ЦІН НА ГАЗ
В ЄВРОПІ ТА ЦІНИ НА РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ
ДЛЯ НАФТОГАЗУ В 2013-2015 РОКАХ,
ДОЛ./ТКМ
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NCG Month Ahead
Ціна за умовами «зимового пакету»
Ціна російського газу за існуючою формулою
(з відміною знижок починаючи з 2 кв. 2014року)

Січень 2013

Вересень 2015

Джерело: Bloomberg, Нафтогаз, інформація з публічних джерел
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ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗУ

СТРУКТУРА БІЗНЕСУ

ДОВЕДЕНІ ТА ЙМОВІРНІ ЗАПАСИ НАФТИ ТА ГАЗУ ГРУПИ НАФТОГАЗ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014
РОКУ, БЕЗ АР КРИМ
Нафта та
конденсат
(млн т)

Природний газ
(млрд куб. м)

Нафта та
конденсат
(млн барелей)1

Природний газ
(млн барелей
нафтового еквіваленту)2

Разом вуглеводнів (млн барелей
нафтового еквіваленту)

Доведені запаси нафти та газу
Доведені розроблені
Україна (без врахування АР Крим)

Нафтогаз – це вертикально інтегрована
група, що охоплює газовий бізнес від ви‑
добування до реалізації. Компанії, в яких
Нафтогазу належать пакети акцій, є знач‑
ними учасниками ринку газу та нафти.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Близько 90% вартості активів та виручки
групи припадає на газовий бізнес. Кожен
напрям бізнесу обслуговують окремі
компанії.

•
•

•

•

•

В 2014 році Нафтогаз поставив на ри‑
нок України обсяг газу, еквівалентний
7% обсягу споживання газу в Європі
Укртрансгаз оперує газотран‑
спортною системою з пропускною
здатністю на вході 287,7 млрд куб. м/
рік, на виході в напрямку європей‑
ських країн – 151,4 млрд куб. м/рік.
Річний обсяг транзиту газу до Європи
у 2014 році – 62,2 млрд куб. м
Укртрансгаз також є оператором
найбільшого в Європі комплексу
з 12 підземних газосховищ із загаль‑
ною ємністю близько 31 млрд куб. м
(понад чверті загальноєвропейських
обсягів) і щоденною потужністю зака‑
чування до 280 млн куб. м
Укргазвидобування є найбільшою
в Україні компанією за обсягом видо‑
бування природного газу. В 2014 році
загальний обсяг видобутку дорівню‑
вав 14,0 млрд куб. м газу, або близько
2/3 всього видобування в Україні
Нафтогаз є однією з найбільших груп
України за рядом показників, зокрема
за виручкою та вартістю активів

256,03

26,35

1 514,94

1 541,30

3,52

255,70

25,60

1 513,02

1 538,62

Нафтогаз

2,67

0,10

0,33

0,75

1,92

Єгипет

0,47

0,30

3,40

1,75

5,16

4,09

256,32

29,76

1 516,70

1 546,45

Газ

Нафта

Разом доведені розроблені

ВИДОБУВАННЯ
Укргазвидобування (УГВ)
Укрнафта1
Чорноморнафтогаз2

ВИДОБУВАННЯ
Укрнафта1
Закордоннафтогаз
Укргазвидобування (УГВ)
Чорноморнафтогаз2

Доведені нерозроблені

ТРАНСПОРТУВАННЯ
Нафтогаз України3
Укртрансгаз (УТГ)3
Укрнафта1

ТРАНСПОРТУВАННЯ
Укртранснафта
Укрспецтрансгаз
Чорноморнафтогаз2

ЗБЕРІГАННЯ
Укртрансгаз (УТГ)
Укрнафта1

ЗБЕРІГАННЯ
Укртранснафта
Укрнафта1

ПЕРЕРОБКА
Укргазвидобування (УГВ)
Укрнафта1

ПЕРЕРОБКА
Укрнафта1
Укртатнафта5
Укргазвидобування (УГВ)

РОЗПОДІЛ
Регіональні постачальники4
Укравтогаз

РОЗПОДІЛ
Укрнафта1
Чорноморнафтогаз2

Нафтогазу належить 50% + 1 акція
прав голосу Укрнафти, але Нафтогаз не
мав фактичного контролю над компані‑
єю та почав відновлювати його у 2015
році
1

В результаті окупації АР Крим Ро‑
сійською Федерацією в 1 кварталі
2014 року Нафтогаз наразі не здійснює
контроль над активами в АР Крим
2

Нафтогаз є стороною контракту
зГ
 азпромом на транспортуван‑
ня російського газу європейським
споживачам. Цей контракт не відпові‑
дає вимогам Т
 ретього енергетичного
3

3,62

Укргазвидобування

пакету, який впроваджує Україна
Нафтогаз вимагає в суді приведення
цього контракту у в
 ідповідність до
чинного законодавства та міжнародних
зобов’язань України, а також до сучас‑
них ринкових практик, що склалися на
ринку Енергетичного с півтовариства,
членом якого є Україна

Україна (без врахування АР Крим)

0,40

11,14

2,94

65,91

68,85

Укргазвидобування

0,18

11,13

1,30

65,88

67,18

Нафтогаз

1,67

0,23

0,00

1,64

0,03

Єгипет

0,35

0,12

2,57

0,69

3,26

Разом доведені нерозроблені

0,76

11,26

5,51

66,60

72,11

Доведені розроблені та неразроблені
Україна (без врахування АР Крим)

4,02

267,16

29,29

1 580,85

1 610,15

Укргазвидобування

3,70

266,83

26,90

1 578,90

1 605,81

Нафтогаз

0,33

0,33

2,39

1,95

4,34

0,82

0,41

5,97

2,44

8,41

4,84

267,58

35,27

1 583,30

1 618,56

Єгипет

Разом доведені розроблені
та нерозроблені
Імовірні запаси нафти та газу
Україна (без врахування АР Крим)

2,16

24,07

15,70

142,43

158,13

Укргазвидобування

0,59

23,91

4,32

141,45

145,78

Нафтогаз

1,56

0,16

11,38

0,98

12,36

Єгипет

0,31

0,19

2,27

1,11

3,38

Разом імовірні

2,47

24,26

17,97

143,54

161,51

Доведені та імовірні запаси нафти та газу
Україна (без врахування АР Крим)

6,18

291,23

45,00

1 723,28

1 768,28

Укргазвидобування

4,29

290,74

31,23

1 720,36

1 751,59

Нафтогаз

1,89

0,49

13,77

2,92

16,69

1,13

0,60

8,24

3,55

11,79

7,31

291,83

53,24

1 726,83

1 780,07

Єгипет

Разом доведені та імовірні

ДОВЕДЕНІ ТА ЙМОВІРНІ ЗАПАСИ НАФТИ ТА ГАЗУ ГРУПИ НАФТОГАЗ В АР КРИМ СТАНОМ
НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ3
Нафта та
конденсат
(млн т)

Природний газ
(млрд куб. м)

Нафта та
конденсат
(млн барелей)1

Доведені нерозроблені

4,27

13,25

Разом доведені

4,70

27,28

Нафтогаз володіє міноритарними
пакетами акцій в деяких з цих підпри‑
ємств, за винятком Кіровоградгазу, де
Нафтогазу належить 51% акцій.
4

Нафтогаз володіє міноритарним паке‑
том акцій
5

Імовірні

Разом доведені та
імовірні
1

Разом вуглеводнів (млн барелей
нафтового еквіваленту)

31,07

78,43

109,50

34,18

161,41

195,60

1,39

14,20

10,14

84,01

94,15

6,09

41,48

44,32

245,43

289,75

Для переводу обсягів нафти і газового конденсату в барелі використано коефіцієнт 7,28 барелей за 1 метричну тону нафти
2
3
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Природний газ
(млн барелей
нафтового еквіваленту)2

Для переводу обсягів природного газу в нафтовий еквівалент використано коефіцієнт 169 куб. м на барель

Оцінити запаси станом на кінець 2014 року було неможливо через окупацію АР Крим Російською Федерацією

Джерело: Звіт з оцінки доведених, ймовірних та можливих запасів вуглеводнів (SPE-PRMS) групи Нафтогаз компанією Ryder Scott Company
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ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗУ: ГАЗ

ІСТОРІЯ РИНКУ ГАЗУ:
ВІД ЕКСПОРТУ ДО ІМПОРТУ

Історія розвитку української газової га‑
лузі та залежних від неї інших секторів
економіки дозволяє краще зрозуміти
сучасну структуру ринку та його поточ‑
ні виклики.
З 1950‑х до середини 1970‑х років Укра‑
їна була однією з провідних газовидо‑
бувних країн регіону та експортером
газу. Це була епоха розквіту галузі.
Український газ використовувався як
для потреб внутрішніх споживачів,
так і для споживачів сучасної Росій‑
ської Федерації, Білорусі, Молдови,
тодішньої Чехословаччини, Австрії,
Угорщини, Румунії, Болгарії та Польщі.
В 1975 році сумарний обсяг видобуван‑
ня з родовищ на заході, сході Укра‑
їни та в тодішній Кримській області
сягнув історичного максимуму та склав
68,1 млрд куб. м.
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Паралельно зі стрімким розвитком
української газовидобувної промис‑
ловості розвивалися й інші галузі,
що інтенсивно використовували газ,
зокрема хімічна та металургійна.
Проводилася також активна газифі‑
кація побутових споживачів – за цим
показником Україна і нині залишаєть‑
ся одним з лідерів серед європейських

країн. В структурі джерел енергії для
домогосподарств в Україні на газ при‑
падає майже 60%, в той час як в краї‑
нах ЄС – менше ніж 40%.
В результаті цього Україна стала одним
з найбільших споживачів газу в світі:
на початку 90-х років за цим показни‑
ком вона була третьою після Російської
Федерації та США. Історичного мак‑

симуму попит на газ в Україні досяг
в 1990 році, коли було спожито майже
119 млрд куб. м.
По мірі вичерпання газових родовищ
в 1970‑х роках і зниження обсягів ви‑
добутку з одночасним ростом спожи‑
вання газу, Україна поступово пере‑
творилася з експортера на імпортера
газу. Ця зміна співпала з активним

ОБСЯГИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
В УКРАЇНІ, МЛРД КУБ. М
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розвитком видобування газу в сучасній
Російській Федерації та Середній Азії,
а також з будівництвом надпотужних
газогонів від цих родовищ до країн
Центральної та Західної Європи.
Ці газогони пройшли через територію
України та не лише зробили її клю‑
човим транзитером російського газу
до Європи, а й забезпечили постійну
можливість купувати газ в практич‑
но необмежених обсягах. Україна
нарощувала споживання газу, але все
більше залежала від імпортованого
ресурсу. Наприкінці існування СРСР
країна забезпечувала лише близько
20% своїх потреб за рахунок власного
газу.
За майже 25 років незалежності
України споживання газу скороти‑
лося приблизно втричі, передусім за
рахунок структурних змін в економіці
держави. Попит на газ з боку насе‑
лення скорочувався значно повіль‑
нішими темпами, і тепер більше
половини спожитого газу в країні
використовується для забезпечен‑
ня потреб населення. Більше того,
внаслідок доступності газу протягом
багатьох десятиріч, в значної частини

суспільства сформувалося ставлення
до нього як до ресурсу, який є майже
безкоштовним.
І промисловий, і споживчий сектори
української економіки розвивалися
в умовах достатку газу. Цей факт пояс‑
нює глибину викликів, які Україні не‑
обхідно подолати на шляху до енерго‑
ефективності та свідомого споживання

цього палива. Україна має значні
ресурси газу та може повернути собі
статус експортера, але для цього вона
мусить створити умови для залучення
інвестицій в цю галузь. Реформа ринку
газу, що включає лібералізацію ці‑
ноутворення, є обов'язковою умовою
для досягнення газової незалежності
України.

Використання природного газу в Україні, 2005-2014 рр. (млрд. куб. м)
-55%

2005

2014

-12%
-49%
-57%
-35%

Промисловість

Населення

ТКЕ та ТЕЦ

Бюджетні
організації

Витрати газу на
транспортування,
транзит та
видобуток
65
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Пільгові ціни для
бюджетних
організацій (а також
на газ для теплової
енергії для них) було
скасовано 3 квітня
2014 року

млрд куб. м

АТОМНА
ЕНЕРГЕТИКА

ПРИРОДНИЙ
ГАЗ

ВУГІЛЛЯ

В 2014 році діяли
пільгові ціни на газ
для населення та
ТКЕ для населення,
що були в 4-10 разів
нижчі за ціну
імпортованого газу

40% газу для
населення та
ТКЕ для
населення
складає
імпортований
газ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИКА

НАФТА

42,6
В 2014 році Нафтогаз
був єдиним
постачальником газу
для населення,
бюджетних організацій
та ТКЕ

ДЖЕРЕЛА
14,0

Укргазвидобування, в т.ч.:
13,4 товарний газ (реалізовано для
потреб населення)

ВИКОРИСТАННЯ
15,1

Населення

8,6

Теплокомуненерго, в т.ч.:

0,7

Бюджетні організації

3,6

ВТВ газодобувних, газотранспортних
та газорозподільчих підприємств

14,2

Інші промислові споживачі

0,4

Несанкціонованний відбір
у зоні АТО

0,6 ВТВ та сировина для скрапленного газу

20,5
Видобування

1,1
1,7
3,7

19,5

14,5

Приватні підприємства,

де Укргазвидобування володіє
часткою менше 50%

Укрнафта
Інші приватні видобувники*

Росія

Імпорт

5,0
2,6
ВТВ – виробничо-технологічні витрати. Суми можуть не співпадати через округлення
*включно з 0,3 млрд куб. м від Чорноморнафтогазу до моменту окупації

Підземні сховища газу

7,1 для населення
1,1 для бюджетних організацій
0,4 для промисловості та торгівлі

Європа

Чиста зміна за рік

Джерело: Нафтогаз

РИНОК ГАЗУ УКРАЇНИ 2014 РІК 1
млрд куб. м

100%
РИНКУ
Призначення газу:

Структура власності

для населення

Частка, що належить
підприємствам
групи Нафтогаз

для ТКЕ для населення

2,8

для бюджетних установ та для
ТКЕ для бюджетних установ

до Молдови

7,1

для виробничих потреб УТГ та УГВ

Частка, що належить
іншим підприємствам

для промисловості та інших потреб

Розмір кола відповідає
обсягам газу
в млрд куб. м

59,4

Висота стовпчика
відповідає частці ринку
групи Нафтогаз

Укртансгаз, транзит разом
до Європи та Молдови
62,2 млрд куб. м

до Європи

потенційно
151 млрд куб. м

0,6
на ВТВ УГВ

1,9
1,8

3,4
13,4
для

населення

до кінцевих
споживачів

4,9

з Європи
Укргазвидобування
14,0 млрд куб. м

10,1

НАК Нафтогаз України
31,2 млрд куб. м,
в т.ч. зовнішнім
споживачам
29,3 млрд куб. м

14,4
з Росії

Укрнафта 2
1,7 млрд куб. м

34,8

15,1
7,1

Залишки в ПСГ
на 31.12.2014:
11,4 млрд куб. м
Потенційно:
31,0 млрд куб. м

до розподільчих
мереж

Укртансгаз,
транспортування
для українських
споживачів
38,2 млрд куб. м

Газорозподільні та
газопостачальні
8
підприємства (облгази)
36,4 млрд куб. м

Укртрансгаз

ВИДОБУВАННЯ
ГАЗУ

ІМПОРТ
ГАЗУ

РАЗОМ ЗА СЕГМЕНТАМИ
млрд куб. м

20,5

ТРАНСПОРТУВАННЯ
МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ

ДЖЕРЕЛА

15,1

0,7

Облагази та інші
підприєвства, що не
входять до групи
Нафтогаз, за прямими
договорами з кінцевими
споживачами
25,9 млрд куб. м

Інші постачальники,
що не входять до
групи Нафтогаз
10,1 млрд куб. м

Інші підприємства,
для укр. споживачів:
1,6 млрд куб. м

ПІДЗЕМНЕ
ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ

ОПТОВА
ТОРГІВЛЯ

102,0

ТРАНСПОРТУВАННЯ
РОЗПОДІЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

ПОСТАЧАННЯ
МІСЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ

Інфтраструктура, що має бути відділеною від функцій постачання згідно 3-го енегропакету

19,5

4

з мереж
Укртрансгазу

10,1

5

Інші імпортери
0,2 млрд куб. м

34,8

з мереж інших
підприємств

перед початком
опалювального сезону
Укртансгаз
Разом:
100,4 млрд куб. м

Інші видобувники 3
4,8 млрд куб. м

1,6

16,8

НАК Нафтогаз України
19,3 млрд куб. м

5,3

НАК Нафтогаз України,
за прямими договорами
15,4 млрд куб. м

Рух газу НАК
Нафтогаз
України

5,3

1,1
1,9

16,8

41,3

6

ІНФРАСТРУКТУРА

Дані по АР Крим до моменту окупації 2Нафтогаз не здійснював контроль над Укрнафтою в 2014 році 3Включно з 1,1 млрд куб. м газу підприємств, де Укргазвидобування володіє
часткою менше 50%; включно з 0,3 млрд куб. м від Чорноморнафтогазу до моменту окупації, цей обсяг було реалізовано Нафтогазом на потреби населення в 2014 році 4Власний газ загальним
обсягом 0,9 млрд куб. м, використаний на ВТВ видобувних підприємств та в якості сировини для виробництва скрапленого газу, не надходить до зовнішніх газотранспортних мереж
1

Джерела: Нафтогаз, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Державна служба статистики, спеціалізовані видання, нафтогазові компанії

7

ТОРГІВЛЯ

36,4
ІНФРАСТРУКТУРА

41,3
ТОРГІВЛЯ

ВТВ Укртрансгазу склали додатково 1,8 млрд куб. м, обсяг транспортування включає 0,4 млрд куб. м газу, несанкціоновано відібраного в зоні АТО 6Максимальний рівень за рік перед початком
опалювального сезону в жовтні 2014 року 7Без врахування 0,4 млрд куб. м, несанкціоновано відібраних в зоні АТО; без врахування можливих обсягів вторинного ринку 8Нафтогаз тримає в
облгазах від 25%+1 акція або менше, за винятком Донецькоблгаз (39%) та Кіровоградгаз (51%). ВТВ облгазів склали додатково 0,9 млрд куб. м, обсяг транспортування включає 0,4 млрд куб. м
газу, несанкціоновано відібраного в зоні АТО. Скорочення: УТГ – Укртрансгаз, УГВ – Укргазвидобування, ВТВ – виробничо-технологічні витрати газу.
Суми можуть не співпадати через округлення.
5

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА АКТИВИ ЗА СЕГМЕНТАМИ В 2014 РОЦІ
млрд грн

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

АКТИВИ

53,3

Оптова та роздрібна
торгівля природним газом

239,7

24,2

Транспортування
газу магістральними
газопроводами

2,4
Бюджетні
та інші
установи

146,2

Транспортування
природного газу

Зберігання
природного
газу

7,4
Внутрішнє
5,3
ТКЕ для
населення

5,7
ТКЕ для
інших

ГАЗ

-13,6

Поправка
на внутрішньогрупові
продажі
(елімінація)

16,8
Міжнародне

24,7
Промисловість

7,4
Населення

0,3
Зовнішні клієнти

7,8
Підприємства
групи

1,1
Підприємства групи

4,8

Зберігання
природного газу

ІНШЕ2

Транспортування сирої нафти

Переробка
сирої нафти
та газового
конденсату

0,3

Видобування сирої нафти і газового конденсату1

0,8

Не включає Укрнафту

1

До активів сегменту включено адміністративні активи, непрофільні активи, інвестиції (в т.ч. частку Нафтогазу в Укрнафті) та активи деяких допоміжних підприємств

2

5,0

2,0

5,2

НАФТА

Оптова
та роздрібна
торгівля
природним
газом

Виробництво
природного
газу

1,4

Виробництво
природного газу

28,3

42,4

Переробка сирої нафти
та газового конденсату

20,0

3,4

Транспортування
сирої нафти

Видобування сирої нафти
і газового конденсату1

30,0

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗУ: ГАЗ

ІМПОРТ
ТА ОПТОВЕ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

Нафтогаз є основним імпортером росій‑
ського та європейського газу в Україну.
Весь товарний газ, видобутий Укргазви‑
добуванням, закуповується Нафтогазом
для формування ресурсу для потреб
населення.
Нафтогаз реалізує цей та імпортований
газ газопостачальним підприємствам
(облгазам) для подальшого продажу
домогосподарствам та бюджетним
установам. Нафтогаз також реалізує газ
72

У 2014 році обсяг використання
природного газу в Україні зменшився
на 15% до 42,6 млрд куб. м порівняно
з 50,4 млрд куб. м у 2013 році. Без ура‑
хування даних з АР Крим за 12 місяців
2013 року та 2 місяці 2014 року, скоро‑
чення ринку становило 14%. Попит на
газ скоротився в усіх регіонах України
за всіма категоріями споживачів.
Без врахування обсягів споживання
газу в АР Крим, найбільше скорочення
попиту (близько 20%) відбулося в сег‑
менті промислових споживачів у зв’язку
з військовими діями на Донбасі та
загальним зниженням економічної ак‑
тивності. Через значне падіння обсягів
транспортування для українських та
європейських споживачів, технологічні
витрати на виробництво та транспорту‑
вання газу скоротилися на 10%.
У 2014 році побутові споживачі
(не враховуючи АР Крим) використали
на 8% менше газу, ніж роком раніше:

В 2014 році частка Нафтогазу в загальних
обсягах імпортованого газу в Україну
склала 99% (19,3 млрд куб. м). Ще 0,2 млрд
куб. м імпортували в Україну приватні
постачальники.

ІМПОРТ ГАЗУ

В лютому 2014 року Україна офіційно
відновила процес євроінтеграції, і в друго‑
му кварталі 2014 року ціну на російський
газ для України було збільшено на 80%
до рівня, що на 25‑30% перевищував ціну
газу в ЄС. Після відмови Нафтогазу розра‑
ховуватися за завищеними рахунками,
Газпром припинив постачання газу для
України майже на півроку.

Відповідно до зменшення попиту на
газ в Україні, скоротився й імпорт цьо‑
го ресурсу. В порівнянні з 2013 роком
у 2014 році він зменшився майже на
третину: з 28 млрд куб. м до 19,5 млрд
куб. м. При цьому обсяги імпорту
з Європи збільшились у 2,5 рази:
з 2,1 млрд куб. м в 2013 році до
5,0 млрд куб. м в 2014 році, а з Росій‑
ської Федерації навпаки, зменшились
майже наполовину: з 25,8 млрд куб. м
до 14,5 млрд куб. м.

В 2013 році Україна закупила 92% імпор‑
тованого газу в Газпрому, решту – в єв‑
ропейських постачальників. Надмірна
залежність від одного постачальника
зробила газ інструментом політичного та
економічного тиску на Україну. Через за‑
вищені, порівняно з європейськими, ціни
Нафтогаз протягом чотирьох років пере‑
платив Газпрому мільярди доларів. Цю
позицію Нафтогаз зараз відстоює в суді.

Завдяки відкриттю словацького маршруту
в вересні 2014 року імпорт з Російської
Федерації за цей рік скоротився до 75% від
загального обсягу.

ОБСЯГИ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
2014 РІК, МЛРД КУБ. М
90
76,2
71,5
80
70
60,7
60
47,5
42,6 38,6
50
34,8
40
27,9
30
16,0
20
10
0

15,0

Іт
ал
Ту
ія
ре
чч
ин
а
Ук
ра
їн
а
Ф
ра
нц
Н
ія
ід
ер
ла
нд
и
Іс
па
ні
я
П
ол
ьщ
а
Бе
ль
гі
я

СКОРОЧЕННЯ РИНКУ
В 2014 РОЦІ

14,9 млрд куб. м порівняно з 16,2 млрд
куб. м. Це перше суттєве скорочення
споживання в цій категорії за останні
10 років. Підприємства теплокому‑
ненерго (без врахування АР Крим) за
минулий рік скоротили використання
газу для виробництва тепла для всіх
категорій споживачів на 14%. Вра‑
ховуючи те, що фактичні дані щодо
температури в різних регіонах України
не підтверджують, що зимові місяці
2014 року були в середньому суттєво
теплішими за зимові місяці 2013 року,
скорочення споживання в цих катего‑
ріях, імовірно, можна пояснити більш
ощадним використанням газу.
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Нафтогаз є найбільшим гравцем майже
в кожному сегменті українського ринку
газу, за винятком транспортування газу
розподільними мережами та роздріб‑
ного постачання газу (див. інфографіку
Ринок газу України).

теплогенеруючим підприємствам (ТКЕ)
і промисловим споживачам за прями‑
ми контрактами.

Ве
л

Зараз Україна посідає п’яте місце в Єв‑
ропі (включно з Туреччиною) за обсяга‑
ми використання газу. В 2014 році укра‑
їнські споживачі придбали 42,6 млрд
куб. м газу. Близько половини цього
обсягу (19,5 млрд куб. м) було імпорто‑
вано. За 2014 рік державні та приватні
компанії видобули в Україні близько
20,5 млрд куб. м газу. Решту потреб
було забезпечено за рахунок запасів
в підземних сховищах газу.

Джерело: Eurogas, Нафтогаз

ЗМЕНШЕННЯ ПОПИТУ НА ГАЗ В УКРАЇНІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ
СПОЖИВАЧІВ
Разом використання газу в Україні
Разом використання газу в Україні (без АР Крим)
в т.ч. населення
в т.ч. населення (без АР Крим)
в т.ч. ТКЕ для всіх категорій
в т.ч. ТКЕ (без АР Крим)
в т.ч. промислові споживачі
в т.ч. промислові споживачі (без АР Крим)

2013

2014

%

50,4
48,7
16,8
16,2
10,2
9,8
18,2
17,6

42,6
42,1
15,1
14,9
8,6
8,4
14,2
14,0

-15%
-14%
-10%
-8%
-16%
-14%
-22%
-20%
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ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ІМПОРТОВАНОГО ГАЗУ В УКРАЇНУ, %
2013
2014
Скорочення
імпорту
Росія

Росія
Європа

Росія
Європа
Разом

92%
8%
100%

74%
26%
100%

В першому півріччі 2015 року Україна
закупила в Російської Федерації 37%
всього імпортованого газу.

решти потреб цих категорій Нафтогаз
імпортував близько 8,2 млрд куб. м
газу, придбаного за ринковою ціною.

З метою диверсифікувати джерела
постачання, у жовтні 2014 року На‑
фтогаз започаткував співробітництво
з норвезькою компанією Statoil – най‑
більшим видобувником газу в Європі.
Завдяки переходу на традиційні для
європейського ринку правила роботи,
зокрема EFET‑контракти, роботу на
VTP, компанія змогла значно розшири‑
ти коло своїх постачальників в Європі
та купувати газ для України на най‑
більш привабливих умовах.

Іншим категоріям покупців (промисло‑
вості, ТКЕ, бюджетним підприємствам
та релігійним установам) Нафтогаз
поставив близько 7,2 млрд куб. м газу.

В другому кварталі 2015 року Газпром
запропонував Нафтогазу постачати
російський газ за ціною, що відповідає
рівню цін європейських постачальників.

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ГАЗОМ
На ринку оптової торгівлі газом частка
Нафтогазу в 2014 році складала близь‑
ко 75%. При цьому майже 70% обсягів
газу компанія реалізувала за ціною,
що не покривала середньозважених
витрат на закупівлю цього газу.
Нафтогаз був єдиним постачальни‑
ком ресурсу для потреб населення
(15,1 млрд куб. м для індивідуального
використання та 7,1 млрд куб. м для
використання ТКЕ з метою центра‑
лізованого виробництва тепла для
населення). З цього обсягу Нафтогаз
отримав лише 13,9 млрд куб. м від
українських виробників за ціною
нижче ринкової. Для забезпечення
74

Росія
Європа
Разом

В 1 кварталі 2014 року ціни на газ
для потреб бюджетних установ були
приблизно на 20% нижчими за ціни
для промислових споживачів. З квітня
2014 року регулятор НКРЕКП збільшив
ціни на газ для бюджетних установ
та ТКЕ, що виробляють тепло для
бюджетних установ, до рівня цін для
промислових споживачів.
Обсяг ринку оптової реалізації газу
для промисловості та інших спожива‑
чів, які оплачували газ за ціною для
промисловості протягом 2014 року та
які не є підприємствами групи Нафто‑
газ, становив близько 15,4 млрд куб.
м. Частка Нафтогазу на цьому ринку

склала менше 35% (реалізований обсяг
дорівнює 5,3 млрд куб. м). Інші поста‑
чальники поставили цим категоріям
споживачів 10,1 млрд куб. м газу.

ким скороченням обсягів видобутого
підприємством газу в найближчі роки
(див. розділ Видобування газу).

Ще близько 1,9 млрд куб. м Нафто‑
газ продав підприємствам групи для
покриття їхніх технічних та виробни‑
чих потреб, зокрема, Укртрансгазу
для забезпечення транспортування
газу українським та європейським
споживачам. Цей газ реалізується за
ціною, встановленою для промислових
споживачів.

Незважаючи на
наявність дешевого
газу реалізація газу
для потреб населення
(включно з ТКЕ для
населення) є найбільш
збитковим видом
діяльності для
Нафтогазу.

ТОРГІВЛЯ ГАЗОМ
Є ЗБИТКОВИМ ВИДОМ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАФТОГАЗУ
Нафтогаз купує товарний газ україн‑
ських державних компаній для фор‑
мування ресурсу газу для населення.
Для зменшення обсягів фінансування
з держбюджету, необхідних для по‑
криття дефіциту Нафтогазу на торгівлі
газом для населення, відпускна ціна на
товарний газ українських виробників
історично встановлювалась регулято‑
ром на рівні значно нижче ринкового.
Так, для найбільшого державного
видобувника Укргазвидобування
в 2014 році було встановлено ціну
реалізації в десять разів нижчу за ціну
імпортованого газу. Через занижену
ціну реалізації Укргазвидобування не
мало змоги нарощувати виробництво
на рівні з приватними видобувника‑
ми. Більше того, багаторічне недофі‑
нансування капітальних інвестицій
в Укргазвидобуванні загрожує стрім‑

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ЦІНА ГАЗУ, ІМПОРТОВАНОГО НАФТОГАЗОМ,
ПОКВАРТАЛЬНО, ДОЛ./ТИС. КУБ. М
Період, в
якому був
поставлений
газ

Середньозважена вартість газу,
імпортованого з усіх
напрямків, включно з
транспортуванням
до кордону України,
дол./ткм

Середньозважена
вартість газу, імпортованого з Європи,
включно з транспортуванням до кордону
України, дол./ткм

Середньозважена ціна
закупівлі газу в
Європі (в пункті поставки),
дол./ткм
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Причина негативного результату
в цьому сегменті – значні обсяги
імпортованого газу, який Нафтогаз
змушений купувати для цієї категорії
споживачів.
Ситуація додатково погіршилася
в 2014 році внаслідок окупації АР Крим.
В попередні роки Нафтогаз купував
товарний газ, видобутий Чорноморна‑
фтогазом, за низькою регульованою
ціною для задоволення потреб насе‑
лення. Частина цього газу постачалась
населенню АР Крим. Решту Нафтогаз
використовував для забезпечення
потреб населення в інших регіонах
України. Через втрату цього ресурсу
в 2014 році Нафтогазу довелося заку‑
пити для потреб населення на 1,3 млрд
куб. м імпортованого газу більше, ніж
планувалося на початку року.
Незважаючи на те, що для центра‑
лізованого виробництва тепла для
населення використовується лише
імпортований газ, в 2014 році регульо‑
вані ціни продажу цього газу як товару
були більше ніж в 5 разів нижче його
закупівельної ціни.
На постачанні українського газу На‑
фтогаз отримує позитивну різницю:
в 2014 році вона склала 1,8 млрд грн.
Проте ця різниця покриває лише 9%
негативної різниці від постачання

імпортованого газу, яка в 2014 році
склала 20,5 млрд грн. Таким чи‑
ном, в 2014 році Нафтогаз втратив
18,7 млрд грн від закупівель і продажу
газу для потреб населення. Ці втрати
неможливо було перекрити навіть по‑
зитивним результатом від постачання
газу комерційним споживачам.

Після впровадження нового Закону
України «Про ринок природного газу»
ціни на газ для промисловості мають
стати нерегульованими, що дозво‑
лить Нафтогазу конкурувати за спо‑
живачів в цьому сегменті на прозорих
ринкових умовах.

НКРЕКП встановлює також максималь‑
ні ціни на газ для інших споживачів.
В більшості випадків такі ціни покри‑
вають витрати Нафтогазу на закупівлю
газу, але це не змінює того факту, що
ціни є регульованими.

Крім того, в 2014 році діяли старі
законодавчі норми, за якими Нафто‑
газ як гарантований постачальник
був зобов’язаний укладати угоди
з будь‑яким покупцем, незалежно
від його фінансового стану та історії
розрахунків.

Через особливості тлумачення україн‑
ського законодавства контролюючими
органами, Нафтогаз не може продава‑
ти газ промисловим споживачам за ці‑
ною нижче максимально встановленої.
Це суттєво послаблює позиції Нафтога‑
зу на комерційному ринку газу та при‑
зводить до скорочення долі компанії
в сегменті ринку, який є прибутковим.

Зміни, внесені до законодавства
у 2015 році, дозволять Нафтогазу ви‑
магати підтвердження платоспромож‑
ності покупця, відмовляти боржникам
в укладанні нових договорів та під‑
вищити результативність стягнення
боргів. Ці заходи покликані скоротити
дефіцит Нафтогазу та стабілізувати
фінансовий стан компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ СПОЖИВАЧІВ
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ТРАНСПОРТУВАННЯ
МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ

ВИМІРЮВАННЯ ГАЗУ НА ВХОДІ
ТА ВИХОДІ ДО УКРАЇНСЬКОЇ
ГТС
Українська газотранспортна система є од‑
нією з найпотужніших у світі. Її пропускна
здатність на вході сягає 287,7 млрд куб. м/
рік, на виході в напрямку європейських
країн – 151,4 млрд куб. м/рік. ГТС України
тісно пов’язана із системами газогонів
сусідніх держав – Російської Федерації, Бі‑
лорусі, Польщі, Румунії, Молдови, Угорщи‑
ни, Словаччини, і через них інтегрована
в загальноєвропейську газову мережу.
Оператором газотранспортної системи
України є Укртрансгаз, 100% акцій якого
належать Нафтогазу. В результаті впро‑
вадження нового Закону України «Про
ринок природного газу» оператор ГТС має
бути відокремлений від Нафтогазу. Згідно
з положеннями закону, оператор ГТС має
бути юридично та організаційно незалеж‑
ним від інших видів діяльності на ринку
природного газу. Ця вимога має бути
виконана до 1 липня 2016 року.

УКРТРАНСГАЗ
Довжина магістральних газопроводів
української ГТС та їх відгалужень складає
38,6 тис. км. ГТС налічує 1 458 газорозпо‑
дільних станцій. Парк газоперекачуваль‑
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них агрегатів компанії налічує 702 одиниці
загальною потужністю 5 448 МВт. Вони
розміщені на 72 компресорних станціях,
у складі яких знаходиться 110 компресор‑
них цехів.
В Укртрансгазі впроваджено інтегровану
систему управління якістю та екологічного
керування відповідно до вимог ISO 9001,
OHSAS 18000 та ISO 14001.
В листопаді 2014 року Укртрансгаз
розпочав публікацію даних щодо обсягів
транспортування газу через територію
України на європейській платформі
прозорості ENTSOG. Інформація оновлю‑
ється щоденно та доступна за посиланям
https://transparency.entsog.eu/.
Транзитне транспортування газу територі‑
єю України в 2014 році зменшилося майже
на 25%, з 86,1 млрд куб. м у 2013 році до
62,2 млрд куб. м у 2014 році. Через падіння
попиту на внутрішньому ринку суттєво
скоротився й обсяг транспортування газу
українським споживачам. У 2014 році він
склав близько 40 млрд куб. м.
Незважаючи на значне зменшення
протранспортованих обсягів газу як для

зовнішніх, так і для внутрішніх споживачів
в 2014 році, українська ГТС залишається
завантаженою на рівні іспанської Enagás
або французької TIGF.
Більшість робіт з експлуатації ГТС прово‑
дяться внутрішніми силами Укртрансгазу.
Зокрема, внутрішні підрозділи підприєм‑
ства здійснюють:
•

експлуатацію, реконструкцію і сервісне
обслуговування магістральних газо‑
проводів і об’єктів на них;

•

діагностування, атестування і серти‑
фікацію основного та допоміжного
обладнання;

•

будівництво і монтаж газогонів висо‑
кого і низького тисків та об’єктів на
них;

•

науково‑дослідні, конструкторські
і проектні роботи в галузі транспорту‑
вання і зберігання газу.

Враховуючи, що компанія здійснює
значну частку робіт за рахунок внутрішніх
ресурсів, її операційні витрати залиша‑
ються помірними порівняно з подібними
європейськими компаніями.

Обсяги і фізико‑технічні характеристики
газу, що надходить до України, ретельно
вимірюються. Так само контролюється
обсяг та якість газу на виході з української
ГТС до ГТС країн ЄС. Всі ГВС оснащені су‑
часними високоточними автоматичними
приладами вимірювання витрат газу та
автоматичними приладами для визна‑
чення фізико‑хімічних показників газу.
Вимірювання обсягів газу та його якісних
показників на вході в ГТС України з боку
Російської Федерації здійснюють ГВС,
розташовані на території РФ в безпо‑
середній близькості від українського
кордону. Україна визнає лише ті обсяги
газу, вимірювання яких здійснюють ГВС,
на яких постійно присутні представники
Укртрансгазу. Це дозволяє проконтро‑
лювати обсяги та якість отриманого газу.
Через відсутність представників Укртран‑
сгазу на ГВС Платово та ГВС Прохорівка,
на яких здійснюється вимірювання газу,
який начебто поставляється Російською
Федерацією на окуповану територію на
сході України, ці обсяги газу не визнають‑
ся Україною в межах контракту на поста‑
чання російського газу між Газпромом та
Нафтогазом.

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОТРАНСПОРТОВАНОГО
ГАЗУ, ДОЛ./ТИС. КУБ. М
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Довжина газопроводів, тис. км (права шкала)
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Підземні сховища газу
Газові хаби
Діючі газопроводи
Планові газопроводи
Ключовий інтерконектор, заблокований Газпромом
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1 ПІВРІЧЧЯ 2015

74%

37%
63%

РОСІЯ

один постачальник

ЄВРОПА

кілька постачальників

8%

26%

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗУ: ГАЗ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
МАРШРУТІВ ПОСТАЧАННЯ
ІМПОРТОВАНОГО ГАЗУ ДЛЯ
УКРАЇНИ
Зважаючи на залежність України від
постачання газу з Російської Федерації
та неринкові умови постачання цього
газу, одним з пріоритетів нової команди
Нафтогазу в 2014 році стало відкриття
так званого Словацького реверсу – по‑
тужного нового маршруту постачання
газу в Україну. Словацька ГТС є найбільш
надійною та потужною ланкою, що
поєднує Україну з ліквідними газовими
хабами Західної Європи.
28 квітня 2014 року за участі Єврокомісії
було підписано меморандум зі словаць‑
ким оператором ГТС Eustream про робо‑
ту з розблокування існуючого інтерко‑
нектору між Україною та Словаччиною, а
також, у якості більш швидкого рішення,
будівництво нового інтерконектору для
фізичного постачання газу в Україну зі
словацького напрямку.
2 вересня 2014 року було відкрито фізич‑
не постачання газу до України за новим
маршрутом – газопроводом Вояни-Ужго‑
род. За декілька наступних місяців його
потужність було збільшено з початкових
8 млрд куб. м на рік до 10 млрд куб. м
на рік, а з січня 2015 року – до поточних
15 млрд куб. м на рік. Завдяки цьому
маршруту Україна може покрити до 90%
своїх річних потреб в імпортованому
газі.
Нафтогаз продовжує роботу над ство‑
ренням додаткових газотранспортних
коридорів та розширенням тих маршру‑
тів, якими вже користується Україна.
Це необхідно з огляду на нерівномір‑
ність попиту на газ протягом року.
Розблокування основного інтерконекто‑
ру дозволить Україні покривати навіть
піковий попит за рахунок імпорту газу з
європейського напрямку.
Зокрема ведеться робота щодо повно‑
го використання всіх транскордонних
пунктів, де українська ГТС поєднується
з ГТС країн ЄС, на комерційному, дипло‑
матичному та судовому рівнях. Наразі
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ТРАНСПОРТУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ
В ЄВРОПУ ЗА НАПРЯМАМИ, млрд куб. м, 2000-2014 роки
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повноцінна робота цих інтерконекторів
заблокована Газпромом.
Крім того, у грудні 2014 року було під‑
писано меморандум про взаємодію між
Укртрансгазом та оператором польської
ГТС GAZ‑SYSTEM S.A. щодо інтеграції
газотранспортних систем обох держав
з метою збільшення обсягів імпорту газу
в Україну з Європи через польську ГТС
з 8 млрд куб. м на рік до 9,5 млрд куб. м
на рік. В меморандумі також йдеться про
намір сторін забезпечити зберігання
європейського газу в підземних газових
сховищах України та його постачання
споживачам в країнах ЄС.

ОБХІДНІ ГАЗОПРОВОДИ
ГАЗПРОМУ – ЗАГРОЗА ДЛЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
ПОСТАЧАННЯ
Протягом майже 50 років українська
ГТС є головним шляхом транспорту‑
вання природного газу з України та
Російської Федерації до країн Європи.
В 1980‑х роках були побудовані нові
газопроводи для транспортування газу
з Західного Сибіру і Середньої Азії до
країн Центральної та Східної Європи.
Вони значно збільшили потужність ГТС
України. Низький рівень аварійності,
гнучкість та стійкість української ГТС до
надзвичайних подій робить її оптималь‑
ним маршрутом для постачання газу
з Російської Федерації та Середньої Азії
до країн Європи та Туреччини.
В грудні 2014 року було підписано угоди
з ЄБРР та ЄІБ на 300 млн євро для модер‑
нізації української частини газопроводу

«Уренгой‑Помари‑Ужгород». Це фінан‑
сування допоможе, зокрема, збільшити
енергоефективність української ГТС, і як
наслідок зробити транспортування газу
більш вигідним для споживачів.
Керуючись радше політичними, аніж
економічними міркуваннями, з 2011
року Російська Федерація постійно змен‑
шує обсяги транспортування газу до ЄС
через територію України. Для цього Газ‑
пром вже побудував обхідний маршрут
Північний потік та намагається реалізу‑
вати ще два альтернативні проекти, що
мають дублювати українську ГТС. Крім
того, Російська Федерація фактично
заблокувала постачання середньоа‑
зійського газу до України та країн ЄС.
Побудова альтернативних газогонів
зменшує значення традиційних кра‑
їн‑транзитерів російського газу, таких
як Україна, Словаччина і Польща. Проте
головна загроза обхідних газогонів
полягає в тому, що європейські покупці
наразі не мають можливості самостій‑
но обирати зручні для них маршрути
доставки російського газу.
Українська ГТС – прямий, надійний та
цілком конкурентоспроможний маршрут
постачання російського газу в ЄС. Він
також є єдиним маршрутом доставки
російського газу в ЄС, непідконтрольним
Газпрому.

РОЗБЛОКУВАННЯ
ІНТЕРКОНЕКТОРІВ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄС ПОСИЛИТЬ
БЕЗПЕКУ ПОСТАЧАННЯ
В РЕГІОНІ

Десятиріччя тому склалася система
постачання радянського газу в Європу,
за якої покупці укладали угоди з ра‑
дянською державною компанією та
отримували газ на кордоні з СРСР. Після
розпаду СРСР європейці стали купувати
газ в Російської Федерації, але отриму‑
ють його, як і раніше, на колишньому
кордоні з СРСР –нині кордоні з Україною.
Газпром не надає українській стороні
так звані шипер‑коди, або інформацію
про окремі партії газу, які транспорту‑
ється ним через територію України. На
газовимірювальних станціях на захід‑
ному кордоні України весь обсяг газу
передається компанії Gazprom Export,
дочірньому підприємству Газпрома.
Після цього Газпром передає газ сусіднім
з Україною операторам ГТС, розкриваю‑
чи їм шипер‑коди.
Таким чином, Газпром перебрав на
себе ряд важливих функцій оператора
ГТС. Це є порушенням європейського
енергетичного законодавства, оскільки
створює обмеження для повноцінного
співробітництва між операторами су‑
сідніх країн на території Енергетичного
співтовариства.

Це створює штучні
обмеження для
вільних перетоків
газу між Україною
та ЄС, зокрема,
віртуального реверсу,
або взаємозаліку
зустрічних потоків
газу
Наразі європейські покупці не лише не
можуть самостійно обирати маршрут до‑
ставки придбаного газу, але й не мають
можливості розпоряджатися придбаним
в Російської Федерації газом, поки він не
перетне кордон України. Це позбавляє
їх можливості скористатися найбільши‑
ми в Європі українськими підземними

сховищами газу та обмежує їхню можли‑
вість торгувати на українському ринку.
Метою Нафтогазу є мінімізація політич‑
ної складової як на внутрішньому газо‑
вому ринку, так і у відносинах із зовніш‑
німи контрагентами. Для цього компанія
працює над приведенням відносин між
операторами суміжних ГТС на кордоні
України у відповідність до норм Третього
енергетичного пакету.

Це дозволить
покупцям газу
з обох боків кордону
використовувати
віртуальний реверс та
ліквідує штучні бар’єри
для транспортування
газу у Центральній,
Південній та Східній
Європі.
Зокрема, за потреби, Болгарія, Греція,
Румунія, Угорщина, Боснія, Македонія
та Сербія зможуть купувати газ на ринку
Західної Європи. Постачальники з Німеч‑
чини, Франції, Норвегії та інших країн от‑
римають доступ до нових європейських
ринків, де нині домінує Газпром. Проект
не вимагає додаткових інвестицій в інф‑
раструктуру: українська ГТС вже зараз

технічно готова працювати в необхідно‑
му режимі. Це рішення також не вимагає
внесення змін у поточні контракти євро‑
пейських споживачів з Газпромом.
В травні 2015 року Укртрансгаз та угор‑
ський оператор FGSZ підписали перший
договір про сполучення транскордонних
газопроводів (договір про інтерконек‑
тор) між Україною та Угорщиною. Ця
угода – перший крок до налагодження
повноцінного співробітництва Укртран‑
сгазу з операторами сусідніх ГТС.
Договори про інтерконектори є єдиною
юридичною підставою для операційного
співробітництва операторів суміжних
газотранспортних систем країн‑членів
Енергетичного співтовариства. На під‑
ставі таких договорів здійснюється обмін
інформацією про потоки газу, їх напря‑
мок, обсяги, час, замовників, отримувачів
тощо. Без такого договору обмін відпо‑
відною інформацією не здійснюється.
Наразі ведеться робота над підписанням
аналогічних договорів із словацьким,
польським та румунським операторами.
Крім проведення комерційних та дипло‑
матичних переговорів з цього питання,
в жовтні 2014 року Нафтогаз ініціював
судове провадження в Арбітражному
інституті Торгової палати Стокгольму
щодо поточного контракту на транзит
з Газпромом. В позові Нафтогазу йдеть‑
ся, зокрема, про приведення відносин
між сторонами у відповідність до дер‑
жавних зобов’язань України в частині
впровадження Третього енергетичного
пакету.

ПРИКЛАД: ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ ВІРТУАЛЬНИЙ РЕВЕРС ЗА УМОВИ
РОЗБЛОКУВАННЯ ІНТЕРКОНЕКТОРУ
Кордон з ЄС
Блокує
віртуальний
реверс
Порушення
енергитичного
законодавства

Словаччина

30
30 млн куб. м
придбано
постачальником
з України

70

Газпром
Експорт

Україна

100
100 млн куб. м
придбано
постачальником
з ЄС

70 млн куб. м транспортується в ЄС
30 млн. куб. м, придбаних українським постачальником
залишається в ЄС
30 млн. куб. м, придбаних європейським постачальником
залишається в Україні
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ПІДЗЕМНЕ
ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ

82

Українська система підземного збе‑
рігання газу наразі є не лише най‑
більшою за обсягом, але й пропонує
найнижчі тарифи на послуги зберігання
газу в Європі.
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Чехія
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Румуния

Завдяки великому загальному обсягу
ПСГ, Україна має майже 15 млрд куб. м

а також розташовані поруч з ним ПСГ,
як основу Східноєвропейського газо‑
вого хабу. Цей проект обговорюється
з зацікавленими сторонами, зокрема
з оператором польської ГТС в рамках
підписаного в 2014 році меморандуму
про співпраці.

ВАРТІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ В ПСГ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ, 2012 РІК,
ЄВРО/МВГ
10

Румуния
(Tirgu Mures)

В травні 2014 року Укртрансгаз розпо‑
чав публікацію даних щодо залишків
газу в своїх підземних сховищах на
європейській платформі прозорості
AGSI+. Інформація оновлюється щоден‑
но та доступна за посиланням https://
transparency.gie.eu/.

Україна запропонувала використати
цей потужний газотранспортний вузол,

Угорщина

Ще одне газове сховище обсягом
близько 1 млрд куб. м, оператором
якого є Чорноморнафтогаз, розташо‑
ване в окупованій АР Крим.

Найбільші сховища розташовані на
західному кордоні України на перетині
ключових газогонів, що поєднують ГТС
України, Білорусі, Польщі, Словаччини,
Угорщини та Румунії. Основні обсяги
транзитного газу з Російської Федерації
так само проходять цим газотранспорт‑
ним маршрутом.

Болгарія

Загальна активна місткість підземних
газових сховищ Укртрансгазу ста‑
новить 31 млрд куб. м (понад чверті
обсягів ПСГ країн ЄС). Укртрансгаз
надає послуги із зберігання газу в ПСГ
як постачальникам, так і споживачам
газу.

вільних потужностей, які може запро‑
понувати європейським споживачам.

Україна

Укртрансгаз є оператором найпотуж‑
нішої у Європі мережі підземних схо‑
вищ газу (ПСГ). Укртрансгаз експлуатує
12 ПСГ, два з яких створено на базі
водоносних структур, а решта – на базі
виснажених газових родовищ.

Джерело: REKK, дані компаній та регуляторів
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ВИДОБУВАННЯ
ГАЗУ

склав по газу близько 72% (щодо вироб‑
ництва та переробки нафти, конденсату
та скрапленого газу див. розділ Нафта).
В 2014 році Україна була четвертою
країною Європи за обсягами видобу‑
того газу. Крім того, Україна посідає
третє місце в Європі після Норвегії та
Нідерландів за обсягами доведених
запасів газу. Збільшуючи ефективність
використання газу та наростивши
обсяги його видобування, Україна має
можливість повністю відмовитись від
імпортування блакитного палива.
Однак щоб добути газ із надр, укра‑
їнським компаніям необхідно актив‑
но розвідувати родовища, бурити
свердловини та застосовувати мето‑
ди інтенсифкації видобутку. Кожна
свердловина має свій термін служби і
з часом виснажується. Щоб утримати
виробництво на сталому рівні, необхід‑
но постійно вкладати кошти.
Роздрібні ціни на газ, видобутий дер‑
жавними компаніями в Україні, роками
утримувалися на рівні нижче ринко‑
вого. Багато років обмеження роздріб‑
них цін для державних видобувників
слугувало ще одним способом закри‑
вати фінансову діру, що виникала в
результаті продажу імпортованого газу
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для потреб населення за ціною нижче
закупівельної.
Це привело до недофінансування
інвестиційних програм на держав‑
них підприємствах, та зрештою – до
скорочення виробництва. Технології,
які використовуються у видобуванні,
морально та технічно застаріли, фор‑
мування ресурсів газу сповільнилось.

Державні компанії
поступаються
часткою ринку
приватним, які
працюють в більш
ліберальних умовах,
зокрема, можуть
реалізовувати свій
газ за ринковою
ціною комерційним
споживачам.

Порівняно з іншими газовидобувни‑
ми компаніями світу, підприємства
Нафтогазу здійснюють набагато менші
капітальні інвестиції на одиницю видо‑
бутого палива.

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
Укргазвидобування є найбільшою
газовидобувною компанією, а та‑
кож другим за обсягом виробництва
видобувником нафти та конденсату в
Україні.
Обсяг доведених запасів вуглеводнів
Укргазвидобування складає 1 606 млн
барелей нафтового еквіваленту. За
цим показником це одна з найбільших
компаній у Європі.
За станом на початок 2015 року екс‑
плуатаційний фонд товариства складав
2441 газову свердловину, 194 нафтові
свердловини. Парк бурових устано‑
вок налічує 82 одиниці. В розробці
знаходилося більше 130 родовищ
вуглеводнів.
Ступінь виснаження початкових видо‑
бувних запасів вуглеводнів по родови‑
щах товариства на початок 2015 року

Фінансування розвідувальних робіт,
буріння та інтенсифікації видобутку
Протягом декількох минулих років
Укргазвидобування не мала можли‑
вості на належному рівні фінансувати
розвідувальні роботи та застосовувати
методи інтенсифкації видобутку до
наявних свердловин.
В результаті у 2015 році компанія ви‑
добуде щонайменше на 0,4 млрд куб. м
газу, менше, ніж в 2014 році. Закупівля
цього обсягу газу за кордоном кошту‑
ватиме Україні близько 3 млрд грн.
Для порівняння, за 13,4 млрд куб. м
газу, проданого Нафтогазу за регульо‑
ваною ціною в 2014 році, Укргазвидо‑
бування отримало лише вдвічі більше:
6 млрд грн. (див. розділ Що б зміни‑
лося, якби ціна українського газу була
ринковою).
Інші фактори: отримання спецдозволів, земельне законодавство,
втрати в АТО
Виконання пошуково-розвідувальних
робіт також ускладнюється ситуацією з
отриманням спеціальних дозволів на

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ,
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користування надрами на нових пло‑
щах. В 1999-2007 році компанія отри‑
мувала в середньому 14 нових ліцензій
на рік. З 2007 року по 2013 рік було
отримано всього чотири спецдозволи.
Лише в 2014 році почалося збільшен‑
ня кількості отриманих ліцензій. За ми‑
нулий рік компанія отримала 9 нових
ліцензій, за 2015 рік очікує отримати
21 ліцензію.
Проведення пошуково-розвідуваль‑
ного буріння уповільнюється також
складною та довготривалою проце‑
дурою відведення земельних ділянок
для потреб нафтогазовидобувних
підприємств.
Крім того, через бойові дії на Донбасі
Укргазвидобування втратила видобу‑
ток обсягом близько 200 млн куб. м
газу на рік.
Оподаткування
У березні 2015 року Верховна Рада
України ухвалила Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України». Статтею 252 закону внесено
зміни до Податкового кодексу, згідно з
якими ставки рентної плати за корис‑
тування надрами для Укргазвидобу‑
вання збільшилися з 20% у 2014 році
до 70% від виручки за природній газ у
2015 році.
Це був вимушений та свідомий крок
задля того, щоб забезпечити фінансу‑
вання субсидій у обсягах, необхідних
для всіх споживачів, які іх потребува‑
тимуть.
Поточна ціна, яку отримує Укргазвидо‑
бування після відрахування 70% ренти,
складає 477 грн/тис. куб. м, або близько
22 дол./тис. куб. м. Цих доходів недо‑
статньо не лише на капітальні інвести‑
ції у розробку нових родовищ, а й на
покриття поточних операційних витрат.
Очікується, що цей дефіцит буде пере‑
криватися за рахунок доходів Укргазви‑
добування від інших видів діяльності.
Обсяги видобування у 2016 році
Якщо Укргазвидобування не отримає
можливості інвестувати в розвиток
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нових свердловин та інтенсифікацію
видобутку, обсяг видобутого газу
неминуче скоротиться в 2016 році.
Рівень такого скорочення попередньо
оцінюється у 1-2 млрд куб. м газу за
рік.
Укргазвидобування розпочало про‑
ведення операційного аудиту на рівні
свердловин та родовищ для визна‑
чення найбільш ефективного способу
збільшити обсяги видобування. За
результатами цього звіту підприємство
буде відстоювати збільшення ціни ре‑
алізації свого товарного газу до рівня,
який дозволить принаймні стабілізува‑
ти виробництво.
За попередніми оцінками, для пітрим‑
ки обсягів видобутку на поточному
рівні чиста ціна, яку Укргазвидобуван‑
ня має отримувати після відрахування
всіх податків та зборів, становить
близько 3 тис. грн. Така ціна має доз‑
волити підприємству забезпечувати
фінансування необхідної інвестиційної
програми.

•

•

•

Майбутнє Укргазвидобування
В червні 2015 року Нафтогаз призна‑
чив нове керівництво Укргазвидобу‑
вання. Перед менеджментом постав‑
лено дві глобальні задачі: по-перше,
стабілізувати видобування газу та
забезпечити умови для нарощування
видобування. По-друге – модернізу‑
вати компанію, створивши прозоре
підприємство, що має на меті якомога
більш ефективне використання ресур‑
сів.
Найбільш нагальними напрямками
роботи нової команди є:

•

Стабілізація видобутку газу та
його поступове нарощування.
Необхідно здійснити капітальний
ремонт родовищ і свердловин,
підвищити рівень видобутку газу
за рахунок інтенсифікації та гід‑
ророзриву пласту , встановленню
нових дотискаючих компресорних
станцій. Крім того, компанія ак‑
тивно працюватиме над пошуком
нових родовищ;

•

•

•

Діагностика операційної діяльності. Планується модернізувати
виробничі практики та виявити
проекти, інвестиції в які є най‑
більш ефективними за критерієм
очікуваних обсягів збільшення
видобутого газу;
Оновити підхід до оцінки
ефективності роботи. Раніше
ефективність вимірювалася так
званою «проходкою», де головною
метою було буріння. Тепер успіш‑
ність буде вимірюватися обсягом
видобутого газу за витрачені на
видобування кошти;
Закупівлі. Забезпечення прозо‑
рого та ефективного використан‑
ня обмежених коштів є питанням
виживання для підприємства.
Тому в компанії фундаментально
змінюється процедура закупі‑
вель. Вона має стати відкритою,
прозорою та такою, що відповідає
міжнародним стандартам. Зокре‑
ма, в рамках цієї задачі у 2015 році
Укргазвидобування приєдналося
до системи електронних держав‑
них закупівель ProZorro;
Фінанси та управління підприємством. Укргазвидобування
має започаткувати щоквартальну
публікацію звітності за міжнарод‑
ними стандартами, централізувати
облік, провести інвентаризацію
балансу компанії. Має бути змі‑
нено ключові елементи управ‑
лінської інфраструктури, а також
побудовано зрозумілу та прозору
систему обліку;
Реалізація. 70% доходів Укргаз‑
видобування отримує від продажу
природного газу за регульованою
ціною і 30% – від продажу власних
нафтопродуктів та скрапленого
газу. Нафтопродукти та скрапле‑
ний газ мають реалізовуватися за
найбільш вигідною ціною;
Законодавство та дерегуляція.
Укргазвидобування планує ініцію‑
вати внесення правок до Земель‑
ного кодексу, які б спростили

роботу газовидобувних компаній
та зменшили ризик корупції;

•

•

•

Залучення інвестицій. Укргазви‑
добування працює над залучен‑
ням інвестицій, для модернізації
виробництва. Це завдання, однак,
ускладнюється низькою регульо‑
ваною ціною на видобутий компа‑
нією товарний газ, з одного боку,
та надзвичайно високою ставкою
ренти, з іншого;
Колектив. Новий менеджмент
працює над розробленням та
впровадженням оновленої політи‑
ки залучення та розвитку персона‑
лу. Зокрема, планується відновити
традицію підтримки наукової
роботи молодих спеціалістів, по‑
будувати повноцінну аналітичну
функцію на підприємстві, зокрема,
для відстежування справедливості
закупівельних цін на товари та
послуги, які придбає Укргазвидо‑
бування. Крім того, планується
впровадити сучасну систему вну‑
трішньої комунікації;
Підвищення рівня безпеки. Пла‑
нується інтенсифікувати роботу в
напрямку підвищення безпеки, як
щодо даних, так і щодо роботи на
промислових об’єктах.

ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ
У результаті окупації Криму Російською
Федерацією у 2014 році Нафтогаз
втратив контроль над активами Чор‑
номорнафтогазу, на яких планувалося
видобувати близько 2 млрд куб. м газу
щорічно. Доведені запаси вуглеводнів
компанії станом на 31 грудня 2013
року оцінені у майже 200 млн барелей
нафтового еквіваленту, або 11% від усіх
доведених запасів по групі Нафтогаз.

УКРАВТОГАЗ
Підприємство здійснює виробництво
стисненого природного газу (СПГ) шля‑
хом компримування (стиснення) при‑
родного газу та його реалізацію через
розгалужену мережу автомобільних
газонаповнювальних компресорних
станцій (АГНКС), кількість яких налічує
90 одиниць (в т.ч. 9 станцій знаходять‑

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ДОЛАРІВ НА ВИРОБЛЕНИЙ
БАРЕЛЬ НАФТОВОГО ЕКВІВАЛЕНТУ, 2014 рік
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ся на територіях, які тимчасово не
контролюються органами державної
влади України). Укравтогаз на 100%
належить Нафтогазу.
Діяльність Укравтогазу охоплює
приблизно третину ринку стисненого
газу України. У 2014 році підприєм‑
ством реалізовано в якості пального
для автомобілів 97 млн куб. м СПГ (що
становить приблизно третину за‑

гального ринку реалізації СПГ та 0,2%
загального використання природного
газу в Україні). Цей показник на 26%
менше від фактичних обсягів реаліза‑
ції за аналогічний період минулого
року. Скорочення обсягів реалізації
СПГ обумовлене зменшенням ринку
споживання СПГ через зростання рин‑
кової вартості природного газу, що є
сировиною для виробництва СПГ.
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Домогосподарства, які
використовують газ для:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51%

67%
ОДЕСЬКА

67%
ВІДСОТОК ОСНАЩЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКАМИ
ГАЗИФІКОВАНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

ДОНЕЦЬКА**

86%

62%

58%

88%

52%

МИКОЛАЇВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

73%

100

ЗАПОРІЗЬКА

59%

73%

68%

80

80%

60

80%

59%

Відповідно до ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу», лічильники мають бути встановлені:

до 01.01.2012 року

у споживачів, які використовують газ комплексно
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*Дані на 1.03.14
**Дані на 1.07.14

У т.ч. домогосподарства,
що використовують газ для:
приготування їжі, %

до 01.01.2016 року

у споживачів, які використовують газ для підігріву води
та приготування їжі

до 01.01.2018 року

у споживачів, які використовують газ лише для
приготування їжі

79%

підігріву води та приготування їжі, %
опалення, приготування їжі та підігріву води,%
% оснащення лічильниками газу
Джерела: Міністерство енергетики та вугільної промисловості; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
Державна служба статистики; регіональні газопостачальні та газорозподільні підприємства; Нафтогаз

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗУ: ГАЗ

РОЗПОДІЛЬНИЙ БІЗНЕС
ТА РОЗДРІБНЕ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ГАЗОМ
ТА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИЙ
БІЗНЕС

На ринку постачання кінцевим спожи‑
вачам Нафтогаз реалізує газ за прями‑
ми договорами:

Після проведення приватизації регіо‑
нальних підприємств з газорозподілу та
газопостачання (облгазів), Нафтогаз не
є значним учасником ринку розподілу
газу. В декількох облгазах Нафтогаз
продовжує володіти міноритарними
пакетами акцій. Єдиним підприємством,
що входить до групи Нафтогаз та кон‑
солідується у фінансовій звітності групи,
є Кіровоградгаз, де Нафтогаз володіє 51%
акцій. Доля цього підприємства на ринку
розподілу газу складає менше 1%.

1. Підприємствам ТКЕ та ТЕЦ для:

До 2011 року реалізацію споживачам
газу, придбаного Нафтогазом, здійсню‑
вав Газ України, дочірнє підприємство
компанії. Нині основною функцією Газу
України є судово‑претензійна робота
з повернення боргів споживачів перед
компанією. Станом на кінець 2014 року
загальна сума цієї заборгованості включ‑
но з пенями та штрафами становила
близько 10 млрд грн.
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•

виробництва тепла для населення

•

виробництва тепла для бюджетних
та релігійних організацій

•

виробництва електричної енергії

2. Промисловим підприємствам
3. Транспортним організаціям для по‑
криття їхніх виробничо‑технологічних
втрат.
Крім того, Нафтогаз продає газ облга‑
зам, які реалізують цей газ:
•

населенню

•

бюджетним організаціям

•

релігійним організаціям

•

для підтримки вічного вогню

•

деяким промисловим підприєм‑
ствам та підприємствам теплокомуненерго.

Постачання кінцевим споживачам
здійснюють також інші приватні газові
трейдери. Згідно з вимогами українсько‑
го законодавства, облгази створили нові
компанії, що займатимуться постачан‑
ням газу. Облгази продовжать викону‑
вати функції розподілу (доставки) газу
кінцевим споживачам. Нові компанії‑по‑
стачальники можуть входити до складу
вертикально інтегрованих компаній, але
повинні бути юридично та організаційно
незалежними від функцій, пов’язаних
з транспортуванням та розподілом газу.
Таке розділення впроваджено для
створення умов для конкуренції між
постачальниками газу. Завдяки цьому
кожен споживач матиме можливість
укласти договір з тим постачальником
газу, який запропонує йому найкращі
умови. Активний розвиток цього ринку,
конкуренція за споживача та підвищення
якості послуг стануть можливими завдяки
лібералізації роздрібних цін на газ.
Нафтогаз розглядає можливість виходу
на ринок роздрібного постачання в май‑
бутньому.

Регіон

Середнє споживання газу по областях України,
2009-2013 (млрд куб. м)

%

14%
Донецька
Дніпропетровська 12%
Луганська
7%
м. Київ
7%
Харківська
6%
Київська
5%
Одеська
5%
Черкаська
4%
Полтавська
4%
Львівська
4%
Запоріжська
4%
Крим
4%
Миколаївська
2%
Рівненська
2%
Вінницька
2%
Івано-Франківська 2%
Сумська
2%
Хмельницька
2%
Житомирська
2%
Чернігівська
2%
Тернопільська
2%
Закарпатська
1%
Кіровоградська
1%
Волинська
1%
Херсонська
1%
Черновицька
1%

Волинська

0,64

Чернігівська

0,91

Рівненська

1,21

1,10

0,92

Київ

3,4

Київська

2,54

Львівська

2,07

Сумська

Житомирська

Тернопільська

0,86

Хмельницька

1,00

Полтавська

2,20

3,21

2,27

Вінницька

Луганська

1,14

ІваноФранківська
Закарпатська 1,13
Черновицька
0,70

Харківська

Черкаська

Кіровоградська

5,96

0,66

0,51

3,51

Дніпропетровська
Донецька

6,90

Миколаївська
Одеська

2,53

Загальний рівень споживання,
млрд куб. м (включаючи операційновиробничі витрати)

Загальний рівень споживання
млрд куб. м (без операційновиробничих витрат)

2009

51,9

2009

47,3

2010

57,7

2010

53,5

2011

59,3

2011

55,0

2012

54,8

2012

51,7

2013

50,4

2013

46,9

1,26

Запоріжська

1,85

Херсонська

0,57

Крим

1,76

6.0-7.0 млрд куб. м
1.8-3.8 млрд куб. м
<1.3 млрд куб. м
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РИНОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ 2014 РІК 1

ЛЕГЕНДА:
Структура власності
Частка,
що належить
іншим підприємствам

Укрнафта продає сиру нафту
та конденсат оптовим покупцям
на аукціонах; ця сировина
перероблюється Укртатнафтою

Укрнафта
1 888

Частка, що належить
підприємствам групи
Нафтогаз

Дані щодо учасників
та структури власності
неповні чи відсутні

розмір кола відповідає
обсягам нафти,
нафтопродуктів
або скрапленого газу
в тис. т

Укртранснафта,
транзитне
транспортування
15 013

Укргазвидобування
535

Укртатнафта
1 155

Укртранснафта,
внутрішнє транспортування
1 847
Інші
308

Укрнафта купує
нафтопродукти на
оптовому ринку та реалізує
їх у власній мережі
(більше 500 АЗС)

Укртатнафта купує сиру
нафту та конденсат
у оптових продавців
та реалізує вироблені
нафтопродукти оптовим
покупцям

Укргазвидобування
364

2 731

16 860

1 519

6 896

Н/Д

8 578

636

ВИДОБУВАННЯ
СИРОЇ НАФТИ
ТА КОНДЕНСАТУ

ТРАНСПОРТУВАННЯ
СИРОЇ НАФТИ

ПОСТАЧАННЯ
НАФТОПРОДУКТІВ
(ПЕРЕРОБКА СИРОЇ НАФТИ)

ІМПОРТ
НАФТОПРОДУКТІВ

ОПТОВА
ТОРГІВЛЯ
НАФТОПРОДУКТАМИ

РЕАЛІЗАЦІЯ
НАФТОПРОДУКТІВ КІНЦЕВИМ
СПОЖИВАЧАМ В УКРАЇНІ

ЕКСПОРТ
НАФТОПРОДУКТІВ

451

Н/Д

901

ІМПОРТ
СКРАПЛЕНОГО
ГАЗУ

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
СКРАПЛЕНИМ
ГАЗОМ

РЕАЛІЗАЦІЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ В УКРАЇНІ

НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ

тис. т

18,6 млн т
сирої нафти на рік

Укрнафта
163

Укргазвидобування
177

Укртатнафта
63

Інші
37

440
ПОСТАЧАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

1
Без врахування Криму;
н/д – недостатньо даних

СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ

Можливий обсяг переробки на
Кременчуцькому НПЗ:

Джерела: Нафтогаз, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Державна служба статистики, спеціалізовані видання,
офіційні сторінки нафтогазових компаній, Українська асоціація зрідженого газу

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗУ: НАФТА

ТРАНСПОРТУВАННЯ
НАФТИ

КАРТА НАФТОПРОВОДІВ УКРАЇНИ
Головашівка

Плещівка

ГлинськоРозбишевська

Чижівка

Гнідинці

Новини
Броди
Дрогобич

Великоцьк

Куровичи

Борислав

Кременчук

Жулин

Орів

Долина

Перещепине

Чикалівка
Кам’яногірка

Пролетарська

Карпати
Солочин

Лисичанськ

Новоайдар

Луганська

Широке
Степова

Андріївка

Миколаївська

Августівка

Снігурівка

Південний

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
існуючі нафтопроводи
перспективні нафтопроводи
нафтопереробні заводи
існуючі нафтоперекачувальні заводи
перспективні нафтоперекачувальні заводи

УКРТРАНСНАФТА
Оператором української системи магі‑
стральних нафтопроводів довжиною
понад 4 700 км є Укртранснафта, 100%
акцій якої належить Нафтогазу. До складу
товариства входять три філії: «Приднiпровськi магiстральнi нафтопроводи»
(центрально‑схiдний регiон України), фiлiя
«Магiстральнi нафтопроводи «Дружба»
(пiвнiчно‑захiдний регiон України) та філія
«Південні магістральні нафтопроводи»
(південний регіон України).
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Магiстральними нафтопроводами України
нафта з Росiйської Федерації постачається
до країн Центральної i Західної Європи.
В останні роки на транзитне транспор‑
тування нафти припадає близько 90%
транспортованих обсягів. Крім того, ма‑
гістральними нафтопроводами здійсню‑
ється транспортування української нафти
з нафтопромислів Укрнафти на Кремен‑
чуцький та Дрогобицький НПЗ. На цей
сегмент діяльності припадає близько 10%
обсягу, транспортованого в 2014 році.

ВИКЛИКИ В РОБОТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Падіння попиту на нафтотранспортні
послуги
Найбільшим викликом для Укртрансна‑
фти є суттєве падіння попиту на нафто‑
транспортні послуги протягом останніх
років та неспроможність компанії вчасно
й адекватно реагувати на ці негативні
зміни.
З 2009 року обсяги транспортування на‑
фти системою магістральних нафтопрово‑
дів України скоротились більше ніж вдвічі
з близько 40 млн т до 17 млн т, у тому чис‑
лі, транзит нафти знизився з 29 до 15 млн
т. Причиною падіння транзитних обсягів
стало переорієнтування експортних
потоків російської та казахської нафти на
альтернативні маршрути транспортуван‑
ня в рамках стратегії Російської Феде‑
рації, спрямовані на відмову від послуг
країн‑транзитерів на користь розвитку та
завантаження власних трубопровідних

потужностей та морських експортних
терміналів. Наслідки такої стратегії вже
відчули такі транзитні країни як Білорусь,
Польща, Україна та Литва.
Причини низьких обсягів поставок нафти
на НПЗ України пов’язані з умовами
роботи вітчизняної нафтопереробної
галузі. На сьогодні працює лише Кремен‑
чуцький НПЗ, який переробляє нафту
вітчизняного видобутку.
Зниження рівня завантаження вітчизня‑
них НПЗ відбулося через високу конкурен‑
цію з боку білоруських та російських НПЗ
за митних обмежень при імпорті нафто‑
продуктів. Нафтопереробні підприємства
ціх країн отримали переваги перед нафто‑
переробними підприємствами України.
Зокрема, російське експортне мито на
сиру нафту не діє між країнами митно‑
го союзу, а технологічна розвиненість
білоруських НПЗ дозволяє забезпечувати
високий відсоток виходу світлих нафто‑
продуктів з російської нафти сорту Urals.
До 2005 року, коли було скасовано митні

обмеження на імпорт готових нафтопро‑
дуктів, на вітчизняних НПЗ перероблялось
понад 22 млн т сирої нафти, за рахунок
чого не лише повністю забезпечувались
потреби вітчизняної економіки, але
й здійснювався експорт нафтопродуктів.
Системні зміни, що відбулися на ринку
транспортування та переробки нафти,
не зустріли адекватної відповіді з боку
керівництва підприємства та галузі.
Спроби створення нових транспортних
маршрутів для залучення додаткових
обсягів транзиту нафти та поставок нафти
з альтернативних джерел в напрямку
НПЗ України мали ситуативний характер
та залишились невдалими. Втрачено кон‑
такти з більшістю замовників та спожива‑
чів нафтотранспортних послуг.
З режиму транспортування нафти
в режим безпечного утримання було пе‑
реведено понад 1300 км нафтопроводів.
При цьому з них було витіснено понад
600 тис т технологічної нафти. Зокрема,
припинила роботу одна з двох черг

української частини нафтопроводу «Мо‑
зир–Броди», що є основним напрямком
транзиту нафти через територію України.
Недофінансування капітальних
інвестицій
Ще одним викликом в діяльності Укр‑
транснафти є багаторічне недофінансу‑
вання необхідних робіт із забезпечення
надійності об’єктів системи магістральних
нафтопроводів.
Необхідні роботи не здійснювалися у наслі‑
док політики керівництва Укртранснафти
у попередніх періодах. Кошти, одержані від
діяльності системи магістральних нафто‑
проводів, використовувалися для фінан‑
сування інших видів діяльності. Зокрема,
Укртранснафта здійснювала переробку
нафти, а також займалася фінансовою
діяльністю, розміщуючи кошти у банках.
Протягом минулих років було виведено
з експлуатації для ремонту або проведення
експертного обстеження 22 резервуари
загальною номінальною місткістю 225 тис.
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ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ СИРОЇ НАФТИ
ТА ВИРОБНИЦТВА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ, МЛН Т,
2010-2014 РОКИ
38,5
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Видобування сирої нафти та конденсату
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Джерело: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

куб. м. В 2014 та 2015 роках неготовність
цих резервуарів до роботи стала причи‑
ною розміщення частини технологічної
нафти в резервуарах інших підприємств
та спричинило невиправдані витрати
Укртранснафти.

•

Відсутність послідовної кадрової політики
та системи мотивації персоналу Укртранс‑
нафти призвели до відтоку значної части‑
ни найбільш кваліфікованих фахівців.

ПОТОЧНІ ЦІЛІ
Навесні 2015 року Нафтогазу вдалося
змінити менеджмент підприємства.
Відповідно до поточних викликів в роботі
підприємства, нове керівництво працює
над досягненням низки короткострокових
та довгострокових цілей:
Аналіз та використання можливостей
для збільшення попиту

•
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Розробити та затвердити стратегію
роботи Укртранснафти до 2020 року

•

Збільшити можливість транзиту
нафти до ЄС шляхом переведення
з режиму утримання в режим тран‑
спортування ділянки км 32‑394 ліній‑
ної частини І‑ї черги нафтопроводу
«Мозир‑Броди»
Відновити прямі контакти із влас‑
никами та споживачами нафти, що
транспортується територією України.
Провести переговори з потенційни‑
ми новими замовниками з метою
розширити коло замовників тран‑
спортування нафти до ЄС

Забезпечення надійного та повноцінного функціонування системи

•

Розробити та затвердити інвес‑
тиційний план Укртранснафти до
2020 року

•

Завершити роботи з капітального
ремонту та ввести в експлуатацію ре‑
зервуари загальним об’ємом більше
110 тис. куб. м

•

Повернути в систему магістральних
нафтопроводів технологічну нафту,
розміщену в резервуарних парках
сторонніх підприємств

•

Домогтися зниження втрат системи
магістральних нафтопроводів від зло‑
вмисних пошкоджень з метою крадіж‑
ки нафти, зокрема шляхом внесення
змін до законодавства щодо посилен‑
ня відповідальності за пошкодження
магістральних нафтопроводів

Розробити та затвердити концепцію
безпеки на об’єктах нафтопрово‑
дів, зокрема, через впровадження
сучасних систем обліку нафти та
систем раннього виявлення випадків
втручання в роботу магістральних
нафтопроводів

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ,
ВИРОБНИЦТВО
НАФТОПРОДУКТІВ ТА
СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

Підвищення операційної ефективності
підприємства

•

Започаткувати публікацію річної
фінансової звітності підприємства за
міжнародними стандартами

•

Розробити та затвердити нову мето‑
дику розрахунку тарифів на послуги
з транспортування нафти магістраль‑
ними нафтопроводами, підвищити
ефективність роботи внутрішніх
маршрутів транспортування нафти

•

Ініціювати зміни до законодавства
щодо підвищення ефективності
роботи підприємства та створення
необхідних умов для його розвитку

з урахуванням змін в операційному
середовищі підприємства

Непрозорість та низька операційна
ефективність
Важливим викликом для Укртранснафти
є також подолання наслідків багато‑
річної непрозорості підприємства, що
спричинила втрату довіри до компанії
з боку партнерів, потенційних працівни‑
ків та громадськості. Зокрема, протягом
тривалого часу не оприлюднювалася
інформація про фінансові результати та
фінансовий стан товариства, складена
у відповідності до МСФЗ та підтвер‑
джена авторитетною аудиторською
компанією.

•

•

•

Підвищити рівень довіри населення
та державних органів до компанії
через регулярне пояснення стратегії
розвитку та результатів діяльності
Розробити та впровадити сучасну кон‑
цепцію відбору, розвитку та мотивації
персоналу

УКРСПЕЦТРАНСГАЗ
Підприємство здійснює перевезення зрі‑
джених вуглеводневих газів залізничним
транспортом власними залізничними ва‑
гонами‑цистернами із заводів‑виробників
споживачам України та за кордон. Укрспе‑
цтрансгаз на 100% належить Нафтогазу.

На ринку видобування нафти та виробництва нафтопродуктів і скрапленого
газу в Україні з підприємств, в яких Нафтогаз володіє частками або акціями,
діяльність здійснюють Укрнафта, Укргазвидобування та Укртатнафта. Крім того,
Чорноморнафтогазу належать права на низку нафтовидобувних активів в АР
Крим, до яких підприємство наразі не має доступу внаслідок окупації півострова.

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
Видобування
Укргазвидобування є найбільшою газовидобувною компанією
в Україні, а також другим підприємством за обсягом виробни‑
цтва нафти та конденсату: частка компанії у загальному видо‑
бутку газу складає 68%, нафти та конденсату – 20%.
Cтаном на початок 2015 року експлуатаційний фонд товариства
складавcя з 2 441 газової свердловини, 194 нафтових свердло‑
вин. Парк бурових установок налічує 82 одиниці. В розробці
знаходилося 139 родовищ вуглеводнів, які розташовані у Хар‑
ківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровський,
Луганській, Львівській, Івано‑Франківській, Волинській, Черні‑
вецькій та Закарпатській областях.
Ступінь виснаження початкових видобувних запасів вуглевод‑
нів на початок 2015 року по родовищах товариства склав: по
газу – близько 72%, по нафті – близько 21%, по конденсату –
63%. Детальніше щодо виробництва газу див. в розділі Видобу‑
вання газу.

За 2014 рік товариство перевезло власни‑
ми залізничними вагонами‑цистернами
240 тис. т зріджених вуглеводневих газів,
що на 28% менше показника 2013 року.
Скорочення перевезень пов’язане зі
зменшенням виробництва зріджених
вуглеводневих газів в Україні та змен‑
шенням його споживання на внутрішньо‑
му ринку.

У березні 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України».
Статтею 252 закону внесено зміни до Податкового кодексу,
згідно з якими збільшуються ставки рентної плати за користу‑
вання надрами для нафтогазодобувних компаній на видобуток
вуглеводнів. Збільшення рентної плати негативно впливає на
фінансово‑виробничу діяльність нафтогазовидобувних підпри‑
ємств та, відповідно, на перспективи щодо розвитку видобуван‑
ня вуглеводнів в Україні.

Укрспецтрансгаз забезпечує весь обсяг
вивезення зріджених вуглеводневих газів
з заводів‑виробників України залізничним
транспортом.

Переробка
Основним переробним підприємством в структурі Укргазви‑
добування є Шебелинське відділення переробки газового

конденсату та нафти. Крім того, компанія володіє наступними
переробними потужностями: Юліївська установка комплексної
підготовки газу та Тимофіївська установка поглибленого вилу‑
чення вуглеводнів, які виробляють скраплений газ; техноло‑
гічний цех стабілізації конденсату Базилівщина, який виробляє
скраплений газ та стабільний газовий конденсат; Яблунівське
відділення з переробки газу, яке виробляє скраплений газ та
сухий відбензинений газ; Орховицька установка, яка виробляє
бітуми.
Укргазвидобування є найбільшим виробником скраплено‑
го газу (суміші пропан‑бутану технічного, СПБТ) в Україні.
У 2014 році компанія виробила 187 тис. т скрапленого газу,
що на 17% менше показника 2013 року. Товариством також
вироблено 206 тис. т автомобільного бензину (на 30% менше
показників 2013 року), 118 тис. т дизельного палива (на 21%
менше показників 2013 року). Зменшення обсягів виробництва
пов’язано із зменшенням обсягів власного видобутку сировини.
Реалізація
Укргазвидобування забезпечує близько 4% попиту на на‑
фтопродукти, а також близько 21% попиту на скраплений газ
в Україні.
Компанія має власну мережу АЗС в Харківській області, яка
налічує 15 станцій. У 2014 році в цій мережі Укргазвидобування
реалізувало приблизно 5% обсягу вироблених нафтопродуктів.
Решту нафтопродуктів в 2014 році компанія реалізувала на аук‑
ціонах (публічних торгах) чи за прямими договорами.
З червня 2015 року по 31 березня 2016 року нафтопродукти,
вироблені Укргазвидобуванням, підлягають реалізації через
роздрібну мережу автозаправних станцій Укргазвидобування,
на аукціонах (публічних торгах) чи тендерах (виключно для
потреб Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та
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інших центральних органів виконавчої влади, які
здійснюють керівництво військовими формування‑
ми), або за рішенням Кабінету Міністрів України.

УКРНАФТА
Нафтогаз є акціонером Укрнафти та володіє
50% + 1 акція статутного капіталу товариства. Внаслі‑
док відсутності контролю з боку Нафтогазу, Укрна‑
фта не консолідується у звітності групи станом на
31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року. Частка
Нафтогазу в Укрнафті відображається у консолідова‑
ній фінансовій звітності в рядку балансу «Інвестиції
в асоційовані підприємства».
10 жовтня 2014 року на позачергових загальних
зборах акціонерів Укрнафти було затверджено
рішення про розподіл прибутку товариства за
2011‑2013 роки. Виконавчий орган компанії не
виконав це рішення в частині сплати дивідендів до
державного бюджету.
У березні 2015 року Верховна Рада України при‑
йняла Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого
вимоги до кворуму було зменшено до 50%. Керів‑
ництво групи наразі аналізує, як зниження кворуму
вплине на можливість відновлення контролю та,
відповідно, консолідацію Укрнафти.

Укрнафта є однією з найбільших нафтогазовидобув‑
них компаній країни: частка компанії у загальному
видобутку нафти та конденсату складає 69%, природ‑
ного газу – 6%.

ВИДОБУТОК СИРОЇ НАФТИ ТА КОНДЕНСАТУ, ВИРОБНИЦТВО НАФТОПРОДУКТІВ ТА СКРАПЛЕНОГО
ГАЗУ ПІДПРИЄМСТВАМИ, В ЯКИХ НАФТОГАЗ Є ВЛАСНИКОМ АБО СПІВВЛАСНИКОМ, У 2014 РОЦІ

%, що належить
Нафтогазу

Сира нафта та
конденсат

Нафтопродукти (бензин,
дизпаливо, мазут)

Скраплений газ

тис. т

% від
загального
видобутку
в Україні

тис. т

% від
загального
виробництва в
Україні

% від
загального
споживання в
Україні

тис. т

% від
загального
виробництва в
Україні

% від
загального
споживання в
Україні

100%

533

20%

378

25%

4%

187

42%

21%

Укрнафта*

50% +

1 888

69%

-

-

-

163

36%

18%

1 акція

Разом

43%
-

2421

89%

1 155
1533

75%
100%

14%
18%

Згідно з вимогами законодавства, Укрнафта реалізує видобуту
нафту та конденсат шляхом проведення аукціонів. Єдиним
нафтопереробним заводом, що зараз працює в Україні, є Кре‑
менчуцький НПЗ, який входить до групи Укртатнафта (43% акцій
в групі належить Нафтогазу).
Протягом 2014 року реалізація сирої нафти відбувалася з де‑фак‑
то понижуючим коефіцієнтом, що зменшував вартість реалізації
нафти підприємства на 15%. Ця ситуація була виправлена в січні

Дрогобицький НПЗ (Галичина)

63
413

14%
92%

7%
46%

98

Укрнафта реалізує скраплений газ здебільшого власного вироб‑
ництва. При цьому бензин та дизельне паливо підприємство за‑
куповує в інших постачальників. Ревізійною комісією Укрнафти
встановлено, що у 2014 році через закупівлю нафтопродуктів
для власних АЗС за цінами вище ринкових збитки Укрнафти від
цього напрямку діяльності склали понад 800 млн грн.

Кременчуцький НПЗ (Укртатнафта)

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

-

2012

дизпалива

63%

Євро-1

1,0

Перероблено за 2014 рік, млн т

Рік зупинки

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

1,2

Євро-4

дизпалива

Євро-3

Шебелинський ГПЗ
Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

18,6
Рік зупинки

–
74%

Перероблено за 2014 рік, млн т

Рік зупинки

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

0,4

дизпалива

Євро-3

Євро-3

–
63%

Надвірнянський НПЗ
(Нафтохімік Прикарпаття)
Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

2,6
Перероблено за 2014 рік, млн т

Рік зупинки

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

Євро-1

дизпалива

Євро-1

2011
60%

Одеський НПЗ

Херсонський НПЗ

Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

Лисичанський НПЗ (ЛИНИК)

Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

2,8

Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

1,1

Перероблено за 2014 рік, млн т

Рік зупинки

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

–

Євро-3

*не консолідується у фінансовій звітності групи Нафтогаз за 2014 рік

Частка продажу бензину та дизельного палива через мережу
АЗС Укрнафти у 2014 році склала 15%, скрапленого газу – 18%
від загального обсягу роздрібної реалізації цих видів палива
в Україні.

Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

Перероблено за 2014 рік, млн т

Євро-1

Укрнафта переробляє нафтовий газ на трьох газопереробних
заводах: Качанівському, Гнідинцівському та Долинському. Всьо‑
го у 2014 році було вироблено 163 тис. т скрапленого газу, що
на 4,8% менше ніж за попередній рік.

Укрнафта володіє однією з найбільших мереж заправних стан‑
цій в Україні: підприємству належать понад 500 АЗС у більшості
регіонів країни.

Переробка

Первинна/ загальна потужність, млн т на рік

2015 року, коли Кабінетом Міністрів було внесено відповідні змі‑
ни до порядку проведення аукціонів та скасовано використання
понижуючого коефіцієнту.

Реалізація

У 2014 році видобуток Укрнафтою нафти з конденсатом змен‑
шився на 7% у порівнянні з 2013 роком та склав 1 888 тис. т, на‑
фтового газу – 449 млн куб. м, що на 7% більше, ніж у 2013 році.

–

Укргазвидобування

Укртатнафта*

Ступінь виснаження початкових видобувних запасів нафти на
початок 2015 року склав близько 83%, початкових видобувних
запасів газу – 81%.

8,7

Видобування

Підприємство

Станом на початок 2015 року Укрнафта експлуатувала 1 949 на‑
фтових та 185 газових свердловин. Парк бурових установок
налічував 58 одиниць. Товариство здійснювало експлуатацію
родовищ, які розташовані у Полтавській, Чернігівській, Сум‑
ській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Івано‑Франків‑
ській та Чернівецькій областях.

дизпалива

Євро-4

2014
74%

7,0

Перероблено за 2014 рік, млн т

Рік зупинки

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

–

Євро-1

дизпалива

Євро-1

2005
48%

Перероблено за 2014 рік, млн т

Рік зупинки

Максимальна якість
бензину

Глибина переробки

–

Євро-4

дизпалива

Євро-5

2012
71%
99

Expires: August 2016
45
West Razzak
Agiba Petroleum Company
(OP, 100 percent)
Awarded: December 1989
Expires: December 2019

West Abu El Gharadig
(50.8 square kilometres)
Raml Petroleum Company
(OP, 100 percent)
Awarded: December 1996
Expires: December 2016

TransGlobe Egypt (OP, 100 percent)
Awarded: November 2013
Expires: November 2016

218
East Ras Qattara
(4,326 square kilometres)
191
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Baltim (84.4НАФТОГАЗУ:
square kilometres)НАФТА Petroshahd (OP, 0 percent*)
Sipetrol (50.5 percent)
IEOC (OP, 50 percent)
51
Kuwait Energy (49.5 percent)
EGPC (50 percent)
East Alamein (100 square kilometres)
Awarded: 2004
Awarded: March 2013
Alamein Petroleum Company
Expires: 2024
Expired/Renewal: March 2029
(OP, 100 percent)
Awarded: February 1984
219
194
Expired/Renewal: February 2014
North Alam El Shawish
El Manzala Offshore
(2,164 square kilometres)
(630 square kilometres)
52/89/123
BG Egypt (OP, 50 percent)
Sitra (322 square kilometres)
Shell Egypt (OP, 100 percent)
Dana Petroleum (50 percent)
Sitra Petroleum Company
Awarded: November 2012
Awarded: July 2005
(OP, 100 percent)
Expires: November 2015
Expired/Renewal: July 2013
Shell Egypt (0 percent*)
Awarded: December 1985
220
195
Expires: December 2015
South Dabaa
Khalda (980 square kilometres)
(204 square kilometres)
Khalda Petroleum (OP, 100 percent)
54/88/123
(1, 2, 3, 7, 9, 10)
Awarded: April 1981
Badr El Din (107 square kilometres)
South Dabaa Petroleum Company
Expires: November 2016
Badr El-Din Petroleum
(OP, 100 percent)
(OP, 100 percent)
Awarded: February 1999
198
Awarded: January 1983
Expires: February 2019
East Delta Deep Marine
Expires: January 2013, September
(365 square kilometres)
2017
225
Deep Marine (OP, 100 percent)
East Yidma
Awarded: October 2007
101/137
(4,326 square kilometres)
Expires: October 2027
West Qarun (46.2 square kilometres)
INA-Industrija Nafte
Oasis Petroleum Company
(OP, 100 percent)
199
(OP, 100 percent)
Renegotiated: 2012
Ras El Barr (184 square kilometres)
Sahara Petroleum (0 percent*)
Approved: October 2013
(Seth)
Awarded: July 1993
Pharaonic Petroleum Company
Expired/Renewal: July 2013
228
(OP, 100 percent)
North Idku A and B
BP (0 percent*)
106
(300 square kilometres)
Awarded: July 1997
South Razzak
North Idku Petroleum Company
Expires: July 2017
(355 square kilometres)
(OP, 100 percent)
Khalda Petroleum (OP, 100 percent)
Awarded: November 2005
201
Awarded: July 1975
Expires: November 2025
Rosetta – North East, South West,
Expires: December 2024
West (295 square kilometres)
230
Rashid Petroleum Company
131
North Ras Qattara
(OP, 100 percent)
Obaiyed West
(18 square kilometres)
BG Group (0 percent*)
(555 square kilometres)
Apache Oil Egypt (OP, 23.45 percent)
Awarded: July 1997
Obaiyed Petroleum Company
IPR TransOil (15 percent)
Expires: July 2017
(OP, 100 percent)
Sinopec (11.55 percent)
Awarded: November 1994
EGPC (50 percent)
202
Expired/Renewal: January 2015
Awarded: July 2007
West Delta Deep Marine
Expires: July 2027
(1,676 square kilometres)
132
У 2014-2015
продовжив
свердловин. Середньодобовий видобу‑
Burullus Gas (OP,
100 percent)
Matruh (900 square
kilometres) роках Нафтогаз
231
Awarded: February
1999
Khalda Petroleum
(OP, 100 percent)
розвивати
свої закордонні
інвестиційні
ток
нафти збільшився на 26% порівняно
North Bahariya East and West
Expires:
June
2027
Awarded: November
1994
проекти, а саме проект Alam El Shawish
з 2013
роком
та склав 6 354 барелів на
(119
square
kilometres)
Expires: December 2022
East в Західній пустелі
добу
2013 році
– 5Company
043 барелів на добу).
North(уBahariya
Petroleum
204 та проекти в межах
(OP, 100 percent)
Ras El Hekma (22 square
kilometres) Загалом
133
блоків South Wadi El-Mathareeth
та Wadi
у 2014 році видобуто 1,93 млн
Sahara Petroleum (0 percent*)
Khalda Petroleum (OP, 100 percent)
Ras Qattara
El-Mathareeth в Східній
пустелі
барелів
20132005
році – 1,73 млн барелів).
Awarded:(уAugust
Awarded:
JanuaryЄгипту.
2002
(331 square kilometres)
Expires: August 2025
Expired/Renewal: January 2022
Ras Qattara Petroleum Company
ПРОЕКТ ALAM EL SHAWISH
За весь період проекту станом на 1 лип‑
(OP, 100 percent)
205
IEOC (0 percent*)
ня234
2015 року пробурено 44 свердлови‑
Проект
2007 року в рам‑
Awarded: January
1993 реалізується
EastзBahariya
kilometres) Видобуто
ни,El зQantara
них (3.5
33 –square
продуктивні.
(37.8 square
kilometres)
Expired/Renewal:
2027
Qantara Petroleum Company
кахJune
концесійної
угоди
на проведення
млн
барелів нафти (в т.ч. за перше
Qarun Petroleum (OP, 100 percent) 6,5(OP,
100 percent)
нафтової розвідки та експлуатації між
Apache (0 percent*)
138
Awarded: June
2003
півріччя
2015
року – 1,1 млн барелів).
Awarded: Республікою
June 2003
Umbaraka (420Нафтогазом,
square kilometres)Арабською
Expires:Нафтогазу
June 2023
Частка
у виручці від реалізації
Expires:
June 2023
Khalda Petroleum
(OP, 100і percent)
Єгипет
Єгипетською
Генеральною
На‑
цієї
Awarded: December 1963
235нафти складає 232 млн дол.
фтовою
Expired/Renewal:
DecemberКорпорацією
2013
206 (ЄГНК). З 2012 року
El Mansoura
Northeast підприємство
Abu El Gharadig
проект здійснює спільне
У вересні
2014
року було розпочато
(2,175 square
kilometres)
140
(161 square
kilometres)
Petroceltic (OP,
100 percent) газу та конденсату
«Petrosannan Company»,
утворене
видобуток
і постачання
Ras Kanayis (208 square kilometres)
Tiba Petroleum Company
Awarded: June 2013
Нафтогазом і ЄГНК(OP,
з рівними
з цього
родовища
завдяки будівництву
(A and B)
100 percent) частками в
Expired/Renewal:
June 2033
Khalda Oil Company
Awarded: April 2004
статутному капіталі.
газогону до пункту приймання на T-aria
(OP, 100 percent)
Expires: April 2024
239 та установки попередньої підготов‑
(GPC)
Awarded: December
1992році Нафтогаз інвестував у проект
В 2014
North Bardawil
ки(13
газу
наkilometres)
території родовища Karima.
Expired/Renewal: December 2012
207
square
43 млн дол. та отримав
за
відвантажену
North East Obayed
Petrobardawil
Companyгазогін до родо‑
Окрім
цього,Petroleum
побудовано
146
square kilometres)
нафту 69 млн. дол. (801
Позитивний
грошо‑
(OP,
100
percent)
вища Tammam та введено в експлуатацію
Burg El Arab (80вий
square
kilometres)
100 percent)
Awarded: March 2006
потік
склав 26 Shell
млнEgypt
дол.(OP,
Протягом
(North and South)
Awarded: November 2012
газоконденсатну
Expires: March 2026 свердловину Tammam-1.
2014 року в експлуатацію
введено
Burg El Arab Petroleum
Expires: November
20158
(OP, 100 percent)
240
Awarded: December 1996
208
West Mediterranean Deep Water
Expires:
December 2016
Meleiha Deep Drilling
100
(210 square kilometres)
(654 square kilometres)
BP Egypt (OP, 40 percent)
149
IEOC (OP, 76 percent)
EGPC (50 percent)
East Delta (North and South)
Lukoil (24 percent)
RWE Dea (10 percent)
(79.8 square kilometres)
Awarded: August 1986
Awarded: October 2007
Petrodelta Company
Expires: August 2016
Expires: October 2027
(OP, 100 percent)

140

131
101/137

248

195

138

195

252
344

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ
ТА ГАЗУ ЗА КОРДОНОМ,
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

261

133

214

300
216

54/88/123
219

217

54/88/123

318

206

206

101/137

218

205
231

217
52/89/123

Каїр

254

A

253

285
104

345

181

253

282

270

331

283

344

278

230

220

341

340

51
301

234
346

299

206

182

344

195

220

235

330

225

106

45
343

342

149

Александрія

146

286

195

195

287

249

204

41/208
259

225

212

132

245
162

195

281
248

259

228

250

205
319

280

241

205
215

28/29/112/139

215

Ліцензійні ділянки
Нафтогазу
Ліцензійні ділянки
Нафтогазу
(ДП «Закордоннафтогаз»)
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LIBYA

Умовні позначення
Ділянки
Оренда на розвідку
Оренда на розробку
Зона обмежень
Ділянки для аукціону

Видобуток газу з початку його
видобування склав 146 млн куб. м.

ПРОЕКТИ SOUTH WADI
EL-MATHAREETH ТА WADI
EL-MATHAREETH

326

Єгипет
EGYPT

Проекти реалізуються в рамках конце‑
сійних угод, укладених у 2012 році між
підприємством групи Закордоннафто‑
газ, Арабською Республікою Єгипет та
Єгипетською державною холдинговою
нафтовою компанією терміном на 28
років.
Нині триває першочерговий період
розвідки, в рамках якого мобілізовано
обладнання і розпочато регіональні
2D сейсмічні дослідження. Укладено
1 125 погонних км сейсмічних профілів,
виконано геодезичні роботи на трасах у
1 840 погонних км, підготовано 2 472 по‑
гонних км трас для прокладання сейс‑
мічних профілів. Сейсморозвідка триває
й у 2015 році.

Dakhla Oasis

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

339

338

7
ція об’єктів, що генерують теплову та/або електричну Luxor
енергію, зокрема теплоелектростанцій.

25 грудня 2012 року укладено Генеральну кредитну
угоду між Нафтогазом і Державним Банком Розвит‑
ку Китаю (ДБР КНР) щодо кредитування проектів
заміщення природного газу вітчизняним вугіллям.
В рамках угоди держава Україна видала суверенну
гарантію, на основі якої підписано договір гарантії
між Міністерством фінансів України та ДБР КНР. Сума
кредиту за цією угодою складає 3,65 млрд дол.

Проаналізувавши поточні результати реалізації
угоди, на початку 2015 року Україна підтвердила
Китайській Народній Республіці готовність продов‑
жувати співпрацю. Нині тривають переговори з ки‑
тайською стороною щодо змін декількох проектів в
межах цих двох напрямків та розширення цільового
призначення кредиту загалом. Мета таких перегово‑
рів – використання кредиту й для інших актуальних
Oasis України проектів у нафтогазовій галузі, напри‑
Для виконання проектів була створена компанія ДП Khargaдля
«Вуглесинтезгаз України» – стовідсоткове дочірнє під‑
клад, створення додаткових інетрконекторів для
приємство Нафтогазу. У 2012 році було передбачено
постачання газу до України з країн Європи, розвиток
два напрями фінансування: будівництво установок
видобутку українського газу та реалізація проектів з
для виробництва синтез-газу з вугілля та реконструк‑
енергоефективності.

8

291

Aswa
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СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
профільних знань в нафтогазовій галузі,
було залучено висококваліфікованих
спеціалістів з інших галузей. Так, були замі‑
нені керівники підрозділів, відповідальних
за фінансовий менеджмент, юридичні

ПЕРСОНАЛ

та майнові питання, матеріальне забез‑
печення, комунікації, внутрішній аудит.
Спеціалізовані підрозділи очолили фахівці
з багаторічним стажем в нафтогазовій
галузі, яких було обрано за професійними
та репутаційними критеріями.
В компанії продовжується робота над
оптимізацією організаційної структури,
бізнес‑процесів та системи управління
підприємством.

ПРИНЦИПИ ДОБОРУ
ПЕРСОНАЛУ

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА
ПЕРСОНАЛУ
Нафтогаз – один з найбільших роботодав‑
ців України. На підприємствах, що входять
до групи, та в компанії Укрнафта працює
понад 80 тис. осіб, а разом з працівниками
регіональних газорозподільчих компаній,
в яких Нафтогаз володіє міноритарними
частками, – понад 100 тис. осіб.
У 2014 році за розпорядженням Кабінету
Міністрів України відбулася зміна керів‑
ництва Нафтогазу. 26 березня 2014 року
компанію очолив Андрій Коболєв. Голов‑
ними стратегічними завданнями нового
менеджменту стали реформа Нафтогазу
та ринку газу в Україні за європейським
зразком, а також забезпечення надійності
постачання газу споживачам.
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З призначенням нового керівництва
в політиці компанії щодо роботи з пер‑
соналом відбулися ґрунтовні зміни, які
відображають стратегічні задачі Нафтога‑
зу. Зокрема, була розроблена та прийнята
нова HR‑стратегія, яка реалізується за
такими напрямами: підвищення органі‑
заційної ефективності, побудова ефек‑
тивних HR‑процесів, зміна управлінських
практик, підвищення рівня залученості та
мотивації працівників.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
У 2014 році в Нафтогазі було проведено
реорганізацію з огляду на стратегічні
цілі підприємства. Створено нові або пе‑
реформатовано 15 підрозділів компанії.
Зокрема, створено Департамент енер‑
гоефективності та енергозбереження;
Департамент реформування та розвит‑
ку бізнесу; Департамент економічної,
промислової, інформаційної безпеки та
управління ризиками.
Після аудиту функціонального наванта‑
ження було скорочено понад 50 штатних
одиниць.
Кількість членів правління було скороче‑
но з чотирнадцяти до п’яти осіб. З п’яти
членів правління, що працювали в На‑
фтогазі на кінець звітного року, четверо
приєдналися до компанії після зміни
керівництва в 2014 році. Загалом було
змінено близько 2/3 керівників структур‑
них підрозділів. До роботи в Нафтогазі
вдалося залучити спеціалістів з якісною
західною освітою та досвідом роботи
у провідних міжнародних компаніях.
З метою підвищення ефективності управ‑
лінської команди та запобігання корупції,
на керівні посади в підрозділах, де вико‑
нання функцій не вимагає о
 бов’язкових

Вперше з моменту заснування Нафтогазу
добір персоналу в компанії здійснюється
публічно і прозоро, що гарантує рівні
можливості усім зацікавленим кандидатам.
Нині інформація про вакансії розміщується
на веб-сайті компанії та в інших відкритих
джерелах. Прийом на роботу здійснюється
за результатами співбесід на основі про‑
фесійної кваліфікації і компетенції канди‑
дата. У 2014 році через відкритий конкурс
на ключові позиції в компанію прийшло
близько 30 фахівців, зокрема близько
20 осіб на керівні посади.
Для пошуку та підбору фахівців Нафтогаз
співпрацює також і з професійними об’єд‑
наннями та ініціативами, що спираються
на міжнародний досвід. Наприклад, Сергія
Коновця – заступника голови правління,
відповідального за фінансовий напрям
в Нафтогазі – було обрано з числа учас‑
ників платформи «Професійний уряд»,
яка об’єднала випускників закордонних
університетів та навчальних програм.
Це одна з найвищих посад в Україні, яку
обійняв учасник цієї платформи. Прозорі
конкурсні процедури впроваджуються
і на дочірніх підприємствах групи. Мета
Нафтогазу – розвиток компаній групи
в інтересах громадян України. Обов’яз‑
ковою умовою для цього є залучення
професійних і досвідчених працівників,
вмотивованих бути рушіями змін в своїх
підрозділах.

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНОЮ
ФАХОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Зважаючи на обмеженість ресурсів, На‑
фтогаз активно співпрацює з міжнародною
спільнотою для напрацювання плану дій,
концепцій реформ та проектів законодав‑

чих актів. Зокрема, реалізовано декілька
проектів з Європейським банком рекон‑
струкції і розвитку, Світовим банком, Євро‑
пейською комісією та іншими донорами.
В рамках такої співпраці застосовуються
знання та підходи, ефективність яких
доведено в інших країнах, що успішно
здійснили аналогічні реформи. Така
співпраця дозволяє тимчасово компен‑
сувати потреби у власних розробках, для
напрацювання яких в Україні нині бракує
кваліфікованого персоналу. Це тимчасовий
крок, який дозволяє швидко забезпечити
високу якість інтелектуального продукту
й налагодити партнерські зв’язки з міжна‑
родною спільнотою.

ЗАЛУЧЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Мотивований, залучений та високопрофе‑
сійний персонал є основою якісної роботи
компанії, а відтак, і добробуту її власників –
громадян України.

Важливим кроком 2014 року стало ство‑
рення та прийняття компанією Кодексу
корпоративної етики, в якому викладено
стратегію, місію, цінності, норми ділової
поведінки, основні принципи і стандарти
роботи Нафтогазу. Кодексом корпора‑
тивної етики керуються всі працівники
компанії незалежно від їх посади.
Наразі багато зусиль докладається до
побудови вертикальних комунікацій
і встановлення відкритого діалогу співро‑
бітників з керівництвом компанії. Метою
цієї роботи є забезпечення якісного
інформаційного обміну в компанії та
залучення співробітників до формування
й реалізації стратегії компанії.
Задля розвитку внутрішнього потенціалу
й підвищення фахового рівня співробіт‑
ників, у 2014 році підтримувались вже
існуючі напрями розвитку та навчання,
а саме:

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА ГРУПИ
17519 Жінки

62743 Чоловіки

ОСВІТА ПРАЦІВНИКІВ
35778 Інша освіта

221

Вчений ступінь

44263 Вища освіта

ВІКОВА СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ
21 666 до 35 років

35 449 від 35 до 50 років

23 142 понад 50 років

Кількість працівників групи, станом на 31.12.14
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА НАФТОГАЗУ
Голова
правління
Операційна
діяльність

Фінанси

Розвиток

Інвестиційні та
юридичні питання

Загальні та
адміністративні
питання

Балансування
газу

Бухоблік та
звітність

Реформування

Управління
активами

Внутрішній аудит

Реалізація газу

Планування та
бюджетування

Аналітика та
дослідження

Капітальні
інвестиції

Матеріальне
забезпечення

Торгівля газом
та транзитом

Опадаткування та
митне оформл.

Енергоефективність

Юридичний
супровід

Зовнішні зв’язки

Торгівля нафтою

Казначейство

Комунікації

Виробництво

Робота
з персоналом

Безпека та
екологія

ІТ
Адміністративна
підтримка

•

•

•

професійна орієнтація випускників
шкіл, залучення до роботи в компанії
кращих студентів та випускників про‑
відних вищих навчальних закладів
з рівнем підготовки, що відповідає
світовим стандартам;
співпраця з навчальними закладами:
стажування викладачів для ознайом‑
лення з виробничими процесами, тех‑
нікою, технологіями, а також участь
працівників підприємств компанії
в роботі екзаменаційних комісій із
захисту дипломних робіт випускників;
прискорення адаптації нових пра‑
цівників через спеціальний супровід
співробітника в перші дні роботи та
спеціально розроблений Довідник
співробітника.

Працівники Нафтогазу та підприємств
групи також підвищують професійну
кваліфікацію в спеціалізованих центрах
післядипломного навчання.
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Основою успішності компанії є високопро‑
фесійний, здатний ефективно реагувати

КОРПОРАТИВНА
ЕТИКА

на наявні виклики персонал. Тому зусилля
групи й надалі будуть спрямовуватись на
розвиток існуючих напрямів підвищен‑
ня кваліфікації, корпоративних програм
з вивчення іноземних мов, а також на
впровадження програм з підвищення
рівня залученості персоналу.

•

виплати пенсіонерам, ветеранам праці
та інвалідам;

•

виплати дітям‑інвалідам, дітям‑сиротам,
малозабезпеченим та іншим пільговим
категоріям;

•

інші виплати соціального спрямування.

СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ
ПЕРСОНАЛУ

Для відпочинку та оздоровлення пра‑
цівників і членів їх сімей продовжують
функціонувати 32 об’єкти соціальної
інфраструктури підприємств Нафтогазу,
зокрема три дитячі оздоровчі заклади. Так,
у 2014 році 3 247 працівників та 4 360 дітей
працівників мали можливість відпочити та
оздоровитись за кошти компанії.

Стабільне та ефективне функціонування
компанії пов’язано з кліматом у колективі,
який залежить, зокрема, від умов праці
(безпека, санітарний стан тощо), гідного
рівня оплати працівників і їх надійного
соціального захисту.
В залежності від умов колективних дого‑
ворів компанія та її підприємства можуть
забезпечувати:

•

оплату або дотації на харчування
працівників;

•
•

оплату навчання працівників;
матеріальну допомогу на оздоровлен‑
ня працівників та їхніх дітей;

За результатами дослідження Міжнарод‑
ного кадрового порталу HeadHunter, про‑
веденого в квітні 2015 року, Нафтогаз посів
п'яте місце у рейтингу найпривабливіших
роботодавців України для професіоналів
технічних і природничих спеціальностей.
Це важливе визнання зусиль компанії щодо
змін у підходах до управління персоналом
та корпоративного управління загалом.

Впровадження сучасних стандартів корпоративного
управління є одним з найголовніших пріоритетів реформи
Нафтогазу. Керівництво компанії вважає правила
корпоративної етики невід’ємною частиною якісного
корпоративного управління. Ці правила встановлюють
рамкові умови для ділової поведінки. Cучасна корпоративна
етика допомагає компанії бути ефективнішою в досягненні
своїх результатів, а працівникам – впевненими у рівних
можливостях для самореалізації, що зрештою повинно
впливати як на мотивацію, так і на продуктивність праці.

Кодекс корпоративної етики (Кодекс). Головними
цінностями взаємодії Кодекс визначає надійність,
професіоналізм, відповідальність та розвиток.

Громадяни, партнери, органи влади і місцевого
самоврядування, засоби масової інформації та інші зовнішні
контрагенти мають право очікувати від Нафтогазу етичного
ведення бізнесу. Попри складну історію, теперішня команда
Нафтогазу прагне будувати відносини зі своїми контрагентами
на принципах законності, професіоналізму, добросовісності,
взаємної довіри і непохитності зобов’язань.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг
залежно від походження, соціального і майнового
стану, расової та національної приналежності, віку,
статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,
роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця
проживання та інших обставин.

Впроваджуючи сучасні норми корпоративної етики
Нафтогаз прагне змінити репутацію компанії так, аби
її працівники могли пишатися як своїми успіхами, так
і шляхами їх досягнення. Для збереження унікальних
компетенцій та залучення нових якісних фахівців
важливо бути компанією, яку поважають і в якій прагнуть
працювати.
Задля визначення правил взаємодії співробітників один
з одним, з партнерами, конкурентами, державою та
суспільством, у 2014 році Нафтогаз розробив і затвердив

За новим Кодексом у Нафтогазі поважаються особиста
свобода, права та гідність людини, не допускаються будь‑які
форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б
розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не
повинні допускати в своїй управлінській практиці методів,
які принижують особисту гідність працівників.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно
персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності,
фактичні досягнення та інші критерії, пов’язані з роботою
фахівця. Нафтогаз підтримує та заохочує ініціативність
і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації
умінь і здібностей персоналу.
Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та
суспільства компанія вважає також корпоративну соціальну
відповідальність перед своїми співробітниками та членами
їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона
здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.
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ЕКОЛОГІЯ
ТА БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ
Кодекс корпоративної етики Нафтогазу містить
спеціальний розділ «Охорона праці». У розділі
обґрунтовано впровадження на підприємствах
компанії «Семи «Золотих правил» управління
охороною праці, якими керується Європейський
Союз.

ВИТРАТИ
НА ОХОРОНУ ПРАЦІ,
2014 РІК, МЛН ГРН

87,2

Нині розробляється спеціальний нормативний
документ із управління охороною праці на під‑
приємствах групи. Він спиратиметься на поло‑
ження національного стандарту України ДСТУ
OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною
та безпекою праці. Вимоги» (OHSAS 18001:2007,
IDT) та міжнародний досвід («Сім «Золотих пра‑
вил», «Zero Accident – нульовий травматизм на
виробництві»).
Основними завданнями у сфері охорони праці та
промислової безпеки на підприємствах Нафтогазу
нині є:

•

впровадження міжнародного досвіду управлін‑
ня охороною праці – «Семи «Золотих правил»;

•
•

навчання персоналу підприємств;
безумовне дотримання співробітниками
затверджених норм охорони праці, належної
організації робіт та робочих місць;

•

належне фінансування витрат на охорону
праці;

•
•

обов’язкові медичні огляди працівників;

•

співпраця з міжнародними організаціями, які
опікуються питаннями охорони праці задля
впровадження на підприємствах компанії най‑
новіших досягнень у цій сфері.

підтримка ефективної роботи медичних закла‑
дів підприємств;

Витрати на охорону праці за 2014 рік становили
87,2 млн грн. Обсяг фінансування заходів з охоро‑
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ни праці підприємств компанії, які здійснюють ви‑
робничу діяльність, в середньому склав 1,58% від
фонду оплати праці цих підприємств за 2013 рік.
Всі працівники підприємств компанії, які працю‑
ють на умовах трудового договору (контракту), за‑
страховані від нещасних випадків на виробництві
та від професійних захворювань. При цьому, на
підприємствах функціонує п’ятиступенева система
оперативного контролю за станом охорони праці,
що включає перевірки виробничих підрозділів та
робочих місць.
Працівники є ключовою цінністю компанії, а їх
безпека на виробництві належить до критично
важливих завдань наших підприємств.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Діяльність Нафтогазу спирається на Екологічну
політику, розроблену на основні європейських
принципів і стандартів, і Типове положення про
службу екологічної та радіаційної безпеки. Кодекс
корпоративної етики Нафтогазу містить окремий
розділ «Охорона навколишнього середовища».
Основними принципами Екологічної
політики є:

•
•

відповідальність і свідомість;

•
•
•
•

ефективний екологічний менеджмент;

•

відкритий доступ до інформації та прозорість
рішень.

баланс між економічними, екологічними та
соціальними інтересами;

застосування найкращих сучасних технологій;
принцип превентивних заходів;
підвищення рівня екологічної освіти та куль‑
тури;

Зокрема, викиди шкідливих речовин в атмосферу

від усіх виробничих об'єктів підприємств групи
у 2014 році не перевищили обсягів, встановлених
у дозволах та нормативах гранично допустимих
викидів. У цілому по підприємствах Нафтога‑
зу викиди зменшились на 19%. Підприємства
групи у першому періоді дії Кіотського протоколу
успішно скоротили на понад 20 млн т СО2 – екв.
та додатково залучили інвестиції в модернізацію
технологічного обладнання.

Нафтогаз вважає своїм ключовим
обов’язком екологічну безпеку на місцях
роботи персоналу підприємств компанії
На підприємствах компанії вживаються заходи
безпеки, пов’язані із використанням обладнання
з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ).
ДІВ використовуються за призначенням на підста‑
ві санітарних паспортів, а їх зберігання здійсню‑
ється у спеціально пристосованих сховищах, які
обладнані сигналізацією, мають знаки радіаційної
небезпеки і розташовані на території, що охоро‑
няється. У спеціально уповноваженому централь‑
ному органі виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів України підприємствами

компанії отримано ліцензії на право впроваджен‑
ня діяльності з використанням ДІВ, а у Держкомі‑
теті ядерного регулювання – ліцензію на право
здійснення перевезення радіоактивних матеріалів
територією України. На підприємствах побудова‑
ні санпропускники для дезактивації і санітарної
обробки для захисту виробничого персоналу.
На підприємствах компанії відсутні сховища ра‑
діоактивних відходів (РАВ). Відпрацьовані дже‑
рела іонізуючого випромінювання природнього
походження (НКТ, обладнання тощо) складуються
на спеціально облаштованих майданчиках (Укр‑
нафта – 5 од.; Укргазвидобування – 1 од). У міру
накопичення це обладнання перевозиться для
тривалого зберігання, подальшої утилізації та за‑
хоронення підприємством УДО «Радон» (м. Харків)
спеціальним автотранспортом, на який отримано
санітарні паспорти.
Нафтогаз вважає своїм ключовим обов’язком
екологічну безпеку на місцях роботи персоналу
підприємств компанії. Відтак, вся робота викону‑
ється з суворим дотриманням вимог і стандартів
охорони навколишнього середовища. Компанія
функціонує у відповідності до норм законодавства,
спрямованого на захист середовища життя.

107

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

і реагування на надзвичайні ситу‑
ації;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕД СПОЖИВАЧАМИ

Одним із найважливіших завдань Нафтогазу є забезпечення надійного та
безпечного постачання природного газу споживачам. Виконання цієї функції
надзвичайно ускладнилося в умовах воєнних дій на Донбасі. Впродовж 2014
та 2015 років працівники підприємств Нафтогазу неодноразово виконували
свої обов’язки, ризикуючи життям і здоров’ям заради безпеки мешканців і
стабільного постачання газу українським домогосподарствам та підприємствам, а
також для виробництва тепла та електроенергії для них.
БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ
ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
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Внаслідок раптової втрати активів в АР
Крим та бойових дій на сході України,
2014 рік став одним з найскладніших для
підприємств групи. Зокрема, протягом
2014 року внаслідок обстрілів або умисних
підривів відбулося три надзвичайні

ситуації першої категорії на магістральних
газопроводах та кілька сотень
надзвичайних подій меншого масштабу.
У відповідь на значні безпекові виклики
у жовтні 2014 року в Нафтогазі створено
Управління промислової безпеки
в складі Департаменту економічної,
промислової, інформаційної безпеки

та управління ризиками, що опікується
такими процесами:

•

формування єдиної політики з комп‑
лексного вирішення питань технічно‑
го нагляду і промислової безпеки;

•

підтримання підсистеми Єдиної
державної системи запобігання

•

контроль виконання нормативних
вимог з технічного нагляду,
промислової безпеки, цивільного
захисту та пожежної безпеки,
запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій на об’єктах;

•

розроблення і впровадження
системи підготовки та готовності
аварійно‑відновлювальних бригад,
аварійно‑диспетчерських служб, лі‑
нійно‑експлуатаційних служб до дій за
призначенням;

•

координація об’єктових тренувань
і навчання з питань цивільного
захисту.

Підприємства групи регулярно проводять
тренування для підготовки спеціалістів
до можливих надзвичайних ситуацій на
газопроводах.
Зокрема, у вересні 2014 року Укртрансгаз
спільно з МВС та ДСНС України за
участі міжнародних спостерігачів
провів антитерористичні навчання
на Опарському підземному сховищі
газу. За планом учасники навчань
здійснили локалізацію та ліквідацію
несанкціонованого втручання
зловмисників в роботу однієї із свердловин
газосховища.

ЯКІСТЬ ГАЗУ
Ще одним напрямком відповідальності
Нафтогазу перед споживачами
є забезпечення контролю
фізико‑хімічних параметрів газу,
які мають відповідати державним
стандартам, а також технічним умовам
контрактів та договорів, при поставках
вітчизняним газорозподільним
підприємствам та при транзиті
природного газу. Контроль якості
газу здійснюється на кожному етапі
від входу газу в газотранспортну
систему з‑за кордону України
або від внутрішніх виробників до
його виходу при транспортуванні
транзитних обсягів за межі держави
або при передачі газу до локальних
газорозподільчих мереж для
постачання українським споживачам.
З березня 2015 року Укртрансгаз
щомісяця публікує дані щодо якості
газу в газотранспортній системі за
регіонами України. В залежності від
близькості до свердловин, на яких
ведеться видобування газу, пунктів
входу імпортованого газу та підземних
сховищ теплота згоряння газу –
один з ключових показників якості
блакитного палива – в різних регіонах
коливається від 7 950 до 8 600 ккал/
куб. м, але в жодному випадку
не виходить за межі державних

стандартів, за якими мінімальну
допустиму теплоту згоряння
встановлено на рівні 7 600 ккал/куб. м.
В травні 2015 року в Ужгороді було
проведено спеціальний захід для
ознайомлення представників ЗМІ
з системою контролю якості газу на
магістральних газопроводах. Компанія
готує наступні заходи для інформування
громадськості щодо фактичної якості
газу та контролю за тим, щоб якість
залишалася на належному рівні.

ІНФОРМАЦІЙНА ТА
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Для реалізації стратегії Нафтогазу
багато важить популяризація
й пояснення принципів роботи
нафтогазової галузі серед споживачів
та інших стейкхолдерів компанії. Тому
одним з напрямків інформаційної
діяльності Нафтогазу є залучення
представників ЗМІ, експертів ринку
та громадськості до участі в подіях
з обговорення змін на ринку газу та
нафти України й інших просвітницьких
заходах. У кількох регіонах працюють
також музеї газової промисловості,
створені підприємствами групи, або
спеціальні екскурсійні маршрути на
діючих об’єктах, які допомагають
відвідувачам зрозуміти історію,
виклики і принципи роботи галузі.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Енергоефективність є важливою складо‑
вою реформи газового ринку України.
Відтак, Нафтогаз активно впроваджує
принципи енергоефективності у роботі
власних компаній та дочірніх підпри‑
ємств. Група спрямовує сили на роз‑
робку рішень, що дозволять підвищити
ефективність використання газу, за
двома напрямами:

•

видобуток, підготовка, зберігання
та транспортування вуглеводнів;

•

використання природного газу
для виробництва теплової енергії
(опалення, гаряче водопостачання
домогосподарствами та центра‑
лізованою системою теплопоста‑
чання).

РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ
ЗА 10 МІСЯЦІВ
З МОМЕНТУ
СТВОРЕННЯ:
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З цією метою у серпні 2014 року у ком‑
панії було створено Департамент енер‑
гоефективності та енергозбереження з
такими завданнями:

•

створювати умови для раціональ‑
ного використання споживачами
паливно‑енергетичних ресурсів;

•

впроваджувати заходи з підвищен‑
ня енергоефективності та викорис
тання альтернативної енергетики
дочірніми підприємствами та
компаніями Нафтогазу, а також
господарськими товариствами, де
компанія має частку;

•

розробляти і впроваджувати єдину
інвестиційну політику компанії та
її підприємств щодо раціонально‑

•

Розроблено концепцію
реформування системи
теплопостачання України задля
підвищення її енергоефективності та
надійності.

•

Досягнуто економії
паливно‑енергетичних ресурсів за
2014 рік в обсязі 200 тис. т умовного
палива, в тому числі 152 млн куб. м
природного газу, 24 млн кВт/
год електроенергії та 87 тис. Гкал
теплової енергії.

го використання паливно‑енер
гетичних ресурсів, енергоефективності та альтернативної
енергетики;

•

проводити моніторинг і аналіз
розрахунків підприємств теплової
енергетики з компанією за спожиті
енергоносії;

•

розробляти механізми стимулю‑
вання для підприємств‑виробників
теплової енергії шляхом впрова‑
дження альтернативної енергетики
й енергоефективних технологій;

•

налагодити організаційний процес
надання послуг енергосервісною
компанією Нафтогазу.

•

Розроблено проект Програми
підвищення енергоефективності
Нафтогазу на 2015‑2020 роки.

•

Розроблено і впроваджено внутрішні
програми ощадливого використання
природного газу у виробничих
підрозділах Нафтогазу.

•

Ініційовано розробку системи
енергетичного менеджменту
в Нафтогазі. Розробляється
анкета енергетичного профілю

задля виявлення найбільш
енерговитратних виробничих
процесів та розробки заходів з
підвищення їх енергоефективності.

•

Оновлено стандарти енергетичних
аудитів і оцінки впровадження
заходів з енергозбереження.

•

Ініційовано створення
енергосервісної дочірньої
компанії. ЇЇ діяльність буде
сконцентрована на встановленні

твердопаливних котлів для
заміщення використання
природного газу побутовими
споживачами. Очікується,
що робота компанії
фінансуватиметься з кредитних,
грантових, бюджетних та власних
коштів Нафтогазу.

•

Налагоджено співпрацю
компанії в рамках програми
USAID «Енергоефективність:
реструктуризація газотранспортної

системи та підвищення компетенції
українських фахівців», з GIZ
(Енергоефективність у громадах),
в рамках проекту Міжнародної
Фінансової корпорації (IFC)
«Енергоефективність у житловому
секторі Україні» та в рамках проекту
Support to energy market integration
and sustainable energy (SEMISE), що
реалізується в рамках програми
INOGATE.
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НАСЛІДКИ ЗБРОЙНОЇ
АГРЕСІЇ

Унаслідок збройного вторгнення Росій‑
ської Федерації в Україну, окупації АР
Крим і частин Луганської та Донецької
областей група зазнала значних втрат.
В 2014 році сума збитків, відображених
у консолідованій фінансовій звітності
Нафтогазу, склала понад 26 млрд грн.
Вони включають, зокрема, втрату майна
та запасів, а також чистої різниці між
дебіторською та кредиторською забор‑
гованістю.
Крім того, через окупацію АР Крим група
втратила ресурс газу власного видо‑
бутку в обсязі близько 1,4 млрд куб. м.
Видобуток природного газу Чорномор‑
нафтогазу в 2014 році очікувався на рів‑
ні 2,1 млрд куб. м, з яких 0,7 млрд куб.м
мало бути використано для потреб
населення в АР Крим, решта 1,4 млрд
куб. м – для потреб населення в інших
регіонах України. Через втрату цього ре‑
сурсу Нафтогаз змушений був замістити
його імпортованим природним газом за
значно вищою ціною.
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Додатково до цього група недоотри‑
мала в 2014 році та продовжує недо‑
отримувати дохід на територіях, що
зазнали нападу з боку РФ. Сумарний
попит на газ з боку споживачів Доне‑
цької та Луганської областей (включно
з територіями, які залишаються під
контролем українського уряду) і АР
Крим до початку агресії становив
близько 25% від загального обсягу спо‑
живання газу в Україні (14%, 7% та 4%
на рік в середньому за 2009‑2013 роки

відповідно). Порівняно з попереднім
роком, у 2014 році обсяг продажу газу
в цих регіонах скоротився сумарно на
38% (в т.ч. в Донецькій обл. – на 26%,
в Луганській – на 40%, в АР Крим – на
71%). При цьому попит на газ в інших
регіонах України скоротився на 11%.
група не продає газ споживачам в АР
Крим з моменту окупації півострову.
Раптова втрата контролю над частиною
майна була суттєвим викликом для
збереження цілісності газотранспортної
системи України. Завдякі самовідданій
праці персоналу, а також високій надій‑
ності та гнучкості української газотран‑
спортної системи, Нафтогазу вдається
забезпечувати як безперебійний
транзит російського газу європейським
споживачам, так і стабільне постачання
газу споживачам України практично
в кожному населенному пункті, контро‑
льованому українською владою.

СТАБІЛЬНЕ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У НАДСКЛАДНИХ УМОВАХ
Найскладніші завдання постають перед
працівниками Нафтогазу, які опікують‑
ся газовими об’єктами поблизу лінії
зіткнення на Донбасі. Впродовж 2014 та
2015 років ці фахівці неодноразово
виконували свої обов’язки, ризикуючи
життям і здоров’ям. Внаслідок бойових
дій на контрольованій українською
владою території у зоні АТО від газопо‑
стачання було відключено 501 населе‑
ний пункт. Наразі співробітники групи
відновили газопостачання 486 з них.

Керівництво та трудовий колектив На‑
фтогазу висловлюють вдячність за від‑
дану працю співробітникам Укртрансга‑
зу, Укргазвидобування, Укртранснафти
та інших підприємств, які в надскладних
умовах проявляють героїзм при лока‑
лізації та ліквідації аварій, відновленні
роботи об’єктів газової інфраструктури
та поновлення газопостачання спожи‑
вачам.

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ
НА МАЙДАНІ ТА УКРАЇНСЬКИМ
ВІЙСЬКОВИМ
В лютому 2014 року співробітни‑
ки Нафтогазу прийняли узгоджене
рішення підтримати постраждалих
на Майдані та допомогти родинам
загиблих героїв Небесної сотні, зі‑
бравши для них близько 360 тис. грн.
Станом на липень 2015 року трудовий
колектив Нафтогазу перерахував на
потреби українського війська понад
4,3 млн грн. Компанія та профспілка
також надають матеріальну підтримку
співробітникам, які вступають до лав
Збройних сил України.
В лютому 2015 року дочірнє підприєм‑
ство Нафтогазу Газ України завершило
документальне оформлення безоплат‑
ної передачі 174 одиниць техніки Мініс‑
терству інфраструктури та Службі без‑
пеки України для використання в зоні
проведення АТО. Передано легкові та
вантажні автомобілі, а також екскавато‑
ри, бензоелектростанції, радіостанції та
інші технічні засоби.
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СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДІЛЯНОК УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРУ
ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ
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Молдова

Олімпійська
Низова

Херсон

Ударна

Приазовське

У К Р А Ї Н А
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Глібовське ПСГ
Краснополянське

Зміїна
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0
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ОКУПАЦІЯ АР КРИМ
Наприкінці лютого 2014 року збройні
сили Російської Федерації розпочали
неоголошене вторгнення до України
– на Кримський півострів. 16 березня
2014 року силами Російської Федерації
у АР Крим було інсценовано так званий
референдум щодо незалежності Криму,
який відбувався зі значними порушен‑
нями виборчого законодавства та прав
виборців. 18 березня 2014 року Росій‑
ська Федерація заявила про включення
Криму та Севастополя до свого складу.
Україна вважає АР Крим тимчасово
окупованою територію, статус якої
регулюється Законом України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупова‑
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ній території України». Згідно зі статтею
9 Закону будь-які органи, їх посадові та
службові особи на тимчасово окупова‑
ній території та їх діяльність вважаються
незаконними, якщо ці органи або особи
створені, обрані чи призначені у поряд‑
ку, не передбаченому законом України.
Будь-який акт (рішення, документ),
виданий органами та/або особами,
передбаченими частиною другою цієї
статті, є недійсним і не створює право‑
вих наслідків.

ВТРАТА КОНТРОЛЮ НАД
АКТИВАМИ В АР КРИМ
17 березня 2014 року окупаційна влада
в АР Крим ухвалила рішення націона‑
лізувати розташоване на території АР
Крим майно Чорноморнафтогазу та вне‑
сти його в статутний капітал створеної

окупаційною владою компанії Кримське
республіканське підприємство (КРП)
«Чєрноморнєфтєгаз». 2 грудня 2014 року
підприємство було перереєстровано в
Російській Федерації та змінило назву
на Державне унітарне підприємство
Республіки Крим «Чєрноморнєфтєгаз»
(далі – Чєрноморнєфтєгаз).
Націоналізація активів Чорноморна‑
фтогазу окупаційною владою АР Крим є
порушенням норм міжнародного права.
Відтак, у квітні 2014 року новостворе‑
ний Чєрноморнєфтєгаз було включено
до санкційного переліку Міністерства
торгівлі США. У травні 2014 року ця
компанія стала першою в санкційному
переліку фізичних та юридичних осіб,
щодо яких ЄС застосує обмежувальні
заходи.

Водночас, дочірнє підприємство На‑
фтогазу ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»
(далі та в інших розділах цього звіту
– Чорноморнафтогаз) було перереєстро‑
вано в Києві в серпні 2014 року. Станом
на серпень 2015 року підприємство
контролює Стрілкове газове родовище,
що знаходиться поблизу с. Стрілкове Ге‑
нічеського району Херсонської області
(контроль відновлено в грудні 2014).
Чорноморнафтогаз працює над віднов‑
ленням правовстановчих документів,
перереєстрацією спеціальних дозволів
на користування надрами на території
півострова та на шельфі, перереєстра‑
цією плавзасобів Чорноморнафтогазу
в Одеському морському торгівельному
порту, а також бере участь у судово-пре‑
тензійній роботі.
10 жовтня 2014 року Генеральна про‑
куратура України внесла до Єдиного
реєстру досудових розслідувань відо‑
мості щодо протиправного заволодіння
майном Чорноморнафтогазу за озна‑
ками кримінального правопорушення,

Ізобати
Лінія розмежування акваторій

Станом на 1 січня 2014 року

передбаченого ч. 3 ст. 206-2 Кримі‑
нального кодексу України та за фактом
незаконного видобутку природного
газу службовими особами Чєрномор‑
нєфтєгазу за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 240 Кримінального кодексу України.
Зокрема, в 2014 році Чорноморнафто‑
газ планував видобути 2,4 млрд куб. м
природного газу, 58,5 тис. т газового
конденсату та 7,2 тис. т нафти.
Європейський суд з прав людини
розглядає позов України проти Росії за
поданням Міністерства юстиції України.
Справа стосується визнання незакон‑
ною окупації АР Крим, компенсації збит‑
ків, завданих цією окупацією, фіксації
порушення конституційних прав грома‑
дян під час захоплення влади в Криму
Російською Федерацією і в подальшій
діяльності так званої окупаційної влади.
У позові заявлено про збитки, завдані,
зокрема, 4000 суб’єктам господарюван‑
ня, серед них і Державному акціонерно‑
му товариству «Чорноморнафтогаз».

ВІДОБРАЖЕННЯ КРИМСЬКИХ
АКТИВІВ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ ГРУПИ
Беручи до уваги тимчасову немож‑
ливість контролювати активи Чорно‑
морнафтогазу в АР Крим та заради
консервативного відображення поточ‑
ного становища групи, менеджмент
прийняв рішення про відокремлення
Чорноморнафтогазу з балансу групи до
складу припиненої діяльності почина‑
ючи з 1 січня 2014 року. У зв’язку з цим
Нафтогаз визнав збиток від припине‑
ної діяльності у 2014 році на суму 13,8
млрд грн. Крім того, у 2014 році група
визнала знецінення інших активів
(майна та дебіторської заборгованості),
розташованих у АР Крим, на суму 5,8
млрд грн. у складі інших операційних
витрат.
Водночас, Нафтогаз продовжує всі
доступні юридичні та дипломатичні дії
заради відновлення контролю над акти‑
вами в АР Крим та отримання відшкоду‑
вання понесених збитків.
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Напрямки поставок газу з Росії

ДОНБАС

Суджа
52%

100% транзитних
потоків газу оминають
окуповану територію
Валуйки РОСІЯ
Писарівка
22%
12%

Сохранівка
14%

На Словаччину
УКРАЇНА

РОСІЯ

ATO

МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ НА
СХОДІ УКРАЇНИ
У консолідованій фінансовій звітності
за 2014 рік група визнала у складі інших
операційних витрат збиток на суму
7,2 млрд грн внаслідок окупації частини
Донецької та Луганської областей і бо‑
йових дій на cході України, що тривають
з весни 2014 року. Нафтогаз створив ре‑
зерв для консервативного відображення
очікуваних надходжень від споживачів
на окупованих територіях. Також були
визнані втрати близько 400 млн куб. м
газу, несанкціоновано отриманого з га‑
зотранспортної системи на окупованих
територіях.
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Зазнали пошкоджень 14 магістральних
газогонів, 4 компресорні станції, 3 газо‑
розподільні станції (ГРС) та Вергунське
підземне сховище газу, відключено від
електропостачання три ГРС. В черв‑
ні 2015 року внаслідок обстрілу було
пошкоджено магістральний газопровід,
що забезпечує газом південь Запорізь‑
кої та Донецької областей.

Маріуполь, Бердянськ
та інші населені
пункти регіону могли
надовго залишитись без
газопостачання
Завдяки злагодженій праці фахівців
Укртрансгазу, українських військових,
місцевої влади та споживачів вдалося
оперативно ліквідувати пошкодження та
уникнути аварійного відключення газу в
цих населених пунктах.
Сєверодонецький цех з видобутку на‑
фти, газу і конденсату частково зупинив
роботу 6 установок комплексної підго‑
товки газу: Вільхівська, Лобачівська,
Кондрашівська, Марківська, Кружи‑
лівська та Західно‑Вергунська. Втрати
видобутку природного газу у зв’язку
з проведенням АТО по газопромисло‑
вому управлінню «Шебелинкагазвидо‑
бування» у липні 2015 року становлять
636 тис. куб. м за добу.

Пошкоджено інфраструктуру магістраль‑
них нафтопроводів філії Придніпровські
магістральні нафтопроводи (смт Вовчоя‑
рівка, Попаснянський район, Луганська
область): технологічне та допоміжне
обладнання, будівлі і споруди, автотран‑
спорт Лінійної виробничої диспетчер‑
ської станції «Лисичанськ».
Незаконними військовими формування‑
ми захоплено 9 автомобільних газона‑
повнювальних компресорних станцій
ДП «Укравтогаз»: Донецьк‑2, Донецьк‑3,
Горлівка‑1, Горлівка‑2, Макіївка‑1, Ма‑
кіївка‑2, Амвросіївка, Єнакієве, Луганськ.
За час бойових дій в підприємства ви‑
крадено 47 одиниць автотранспорту.

НЕЗАКОННІ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
ГАЗПРОМОМ НА ОКУПОВАНІ
ТЕРИТОРІЇ (ЗОНА АТО)
Нафтогаз не має свого персоналу на
газовимірювальних станціях (ГВС) у зоні
проведення антитерористичної операції
(АТО) та не може забезпечувати присут‑
ність технічного персоналу на газогонах

На Румунію
на цій території, оскільки це б станови‑
ло ризик для життя його працівників.
Відтак, у зоні АТО немає уповноважених
представників Нафтогазу для контролю
та підтвердження газопостачання на
ГВС Прохорівка та Платове.
Контракт між Нафтогазом та Газпромом
передбачає, що технічні виконавці –
Укртрансгаз та Газпром – узгоджують
обсяги та точки постачання газу. При
цьому Газпром дає пропозиції щодо
обсягів транзиту, а Укртрансгаз узгоджує
такі обсяги, а також пункти подачі цього
газу в ГТС України, в т.ч. і для україн‑
ських споживачів.
Натомість, Газпром, порушуючи умови
контракту, з лютого 2015 року заявляє
про подачу газу в обсягах та через ГВС,
що не були узгоджені з оператором ГТС
України.
Це може призвести до техногенних
катастроф, оскільки трубопроводи, що

Регіональна
газопровідна мережа
ніколи не
використовувалась для
транзиту газу до ЄС

проходять через зону бойових дій, під‑
даються артилерійським обстрілам. На‑
фтогаз не може проводити оформлення
таких поставок за відсутності уповнова‑
жених працівників на ГВС та газогонах,
які знаходяться у зоні АТО, оскільки не
замовляв такі поставки і не має змоги їх
проконтролювати.

ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ З РОСІЇ
ДО ЄВРОПИ: УКРАЇНА І ДАЛІ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРОЗОРИМ ТА
НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ
Попри російську агресію проти України
Нафтогаз безперебійно транспортує газ
до Європи. Україна і надалі залишати‑
меться стабільним партнером Європей‑
ського Союзу.
При цьому Нафтогаз попереджає про
ризик того, що російська сторона може
заявити про постачання транзитних
обсягів через ГВС Прохорівка та Платове
та газогони на окупованих територіях.

Прохорівка
Платове 0%
0%
ГВС Прохорівка та Платове ніколи не
використовувались для поставок тран‑
зитного газу. Маршрути постачання газу
з Росії територією України до ЄС десяти‑
літтями доводили свою надійність.
Постачання газу довшим маршрутом,
що проходить зоною воєнних дій, може
призвести до потенційних перебоїв
з поставками газу до ЄС, оскільки Нафто‑
газ не зможе здійснювати оформлення
такого газу та його транзит територією
України, а Газпром може наголошувати
на його несанкціонованому відборі на
окупованій території, що в подальшому
може привести до припинення газопо‑
стачання з боку Російської Федерації.
Спрямування транзитних обсягів
газу на ГВС Прохорівка та Платове та
неконтрольовані українською владою
території – нераціональне, економічно
неефективне та ставить під загрозу
безпеку постачання газу європейським
споживачам.
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ЗВЕРНЕННЯ ЗАСТУПНИКА
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Протягом багатьох років Нафтогаз
продавав імпортований газ дешевше
його закупівельної ціни, потребуючи
через це постійних компенсацій
з державного бюджету та
накопичуючи багатомільярдні борги

Сергій Коновець

Вітаю вас, шановні читачі!
Дозвольте представити вам фінансову сто‑
рону діяльності Нафтогазу та його дочірніх
компаній.
Подібно до моїх колег, що взяли на себе
відповідальність очолити Нафтогаз, я до‑
лучився до роботи в компанії на початку
квітня 2014 року через ініціативу україн‑
ців‑випускників міжнародних університетів
«Професійний уряд».
Приймаючи у спадок системоутворюючу
компанію, разом з великою відповідальні‑
стю, ми отримали низку викликів та накопи‑
чених проблем. Результатом неспроможно‑
сті вирішити ці проблеми протягом багатьох
попередніх років став колосальний збиток
групи в 2014 році в розмірі 88,4 млрд грн
та дефіцит грошових коштів в розмірі
108,6 млрд грн.
Відповідно до цих викликів, свої кроки
у сфері фінансів компанії ми здійснюємо
у трьох основних напрямках:
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•

виправлення системної збитковості
Нафтогазу;

•

забезпечення сталої платоспроможності
групи та підвищення ліквідності;

•

забезпечення прозорості діяльності
групи та підвищення її операційної ефек‑
тивності.

ВИПРАВЛЕННЯ ЗБИТКОВОЇ
БІЗНЕС‑МОДЕЛІ
Системна збитковість Нафтогазу стала резуль‑
татом багаторічної, здебільшого популістської,
політики адміністративного утримання заниже‑
них роздрібних цін на газ для певних катего‑
рій споживачів. Замість загальноприйнятої
в розвинених країнах моделі надання цільових
субсидій незахищеним верствам населення, в
Україні була в свій час обрана модель субси‑
діювання всіх без винятку споживачів через
занижену ціну на газ.

За існуючої системи
викривляється сам
принцип соціальної
справедливості: фактично,
субсидію від держави
у вигляді низької ціни на газ
та тепло отримують не
лише соціально незахищені,
а й забезпечені громадяни
Така модель не лише призводить до перекла‑
дання на Нафтогаз фактичних витрат держав‑
ного бюджету, вона також слугує стимулом для
корупції у галузі.

Зокрема, в 2014 році імпорт однієї тисячі кубометрів газу для
виробництва тепла для населення коштував Нафтогазу від
270 до понад 380 дол., а ціна продажу споживачам протягом року
знизилась з 95 до 48 дол. через девальвацію гривні. Сумарна
негативна різниця між цінами реалізації та закупівельною ціною
газу, який Нафтогаз придбав для потреб населення в газі та теплі
в 2014 році, сягнула десятків мільярдів гривень.
Протягом п’яти останніх років фінансовий результат групи по‑
гіршувався ще й через те, що ціна на український газ, видобутий
дочірньою компанією Укргазвидобування, яка забезпечує близь‑
ко 60% газу для потреб населення в газі та теплі, була адміністра‑
тивно встановлена державою на рівні більше ніж в 10 разів нижче
ринкової (в 2014 році – 349 грн за тис. куб. м).
В результаті Укргазвидобування роками не мало змоги інвес‑
тувати у розвиток виробництва, і потреба в імпортованому газі
залишалася стабільно високою.
Світові ціни на енергоносії стрімко зростали протягом декількох
років, до того ж Україні доводилося платити завищені ціни на ім‑
портований газ внаслідок залежності від одного постачальника та
різноманітних посередницьких схем, побудованих попередньою
владою навколо закупівлі російського газу.
Роздрібні ціни на газ для населення весь цей час залишалися не‑
змінними. Це призводило до збільшення збитку Нафтогазу з року
в рік. Якщо у 2007 році негативна різниця між цінами закупівлі
та продажу газу для потреб населення складала 300 млн дол.,
або 0,2% ВВП України, то у 2012 році вона збільшилась вже до
3,6 млрд дол., або 2% ВВП.

Багато років операційна
збитковість Нафтогазу була
невід’ємною характеристикою
самої бізнес‑моделі групи, яка, на
наш погляд, є неефективною та
має бути змінена

Проблема збитковості має вирішуватись трьома шляхами:
1. Приведенням закупівельних цін на імпортований газ
до ринкового рівня. Протягом 2014 року менеджмент компа‑
нії продемонстрував не лише намір, але і здатність суттєво ско‑
рочувати витрати на закупівлю імпортованого газу. На відміну
від квітня 2014 року, коли більшість потреб України в імпор‑
тованому газі можна було покрити лише російським газом за
ціною, що на 30% перевищувала європейську, тепер ми маємо
можливість купувати значні обсяги газу в Європі, а Газпром
пропонує нам газ за ціною на рівні європейського ринку.
2. Збільшенням власного видобутку за рахунок підняття ціни реалізації для Укргазвидобування до рівня, який
дозволив би забезпечити належний рівень капіталовкладень.
З квітня 2015 року ціну реалізації газу для Укргазвидобування
було підвищено в 4,6 рази, хоча значна частина цього збіль‑
шення була нівельована паралельним збільшенням ренти
з 20% до 70% від ціни реалізації газу. З квітня 2016 року ціну
на газ Укргазвидобування планується збільшити до рівня не
менше необхідного для здійснення інвестицій у нарощування
видобутку.
3. Реалізацією газу всім категоріям споживачів за ринковими цінами. Навіть з урахуванням зменшення цін на
імпортований газ до ринкових та збільшення власного видо‑
бутку, єдиний шлях забезпечити операційну беззбитковість
Нафтогазу – це дозволити компанії продавати газ за ринкови‑
ми цінами.
Це завдання також є однією із складових розпочатої реформи
Нафтогазу та ринку газу в Україні, яка передбачає, що роздріб‑
ні ціни будуть поступово приведені до ринкового рівня.

Таким чином, буде здійснено
перехід від бюджетного
дотування Нафтогазу до надання
державою безпосередньої
допомоги тим споживачам, які
її потребують, використовуючи
прозорий механізм адресних
субсидій
Ці кроки дозволять вперше за багато років не лише досяг‑
ти беззбиткової діяльності Нафтогазу, але й, як наслідок,
забезпечити перерахування платежів до бюджету в обсязі,
необхідному для фінансування таких субсидій.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛІКВІДНОСТІ
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ГРУПИ
Другий виклик для управління фінансами групи – це питання
ліквідності, як в частині розрахунків з українськими та іно‑
земними кредиторами, так і в частині формування робочого
капіталу для забезпечення платоспроможності групи в майбут‑
ньому.

На початок 2014 року Нафтогаз
накопичив багатомільярдні,
здебільшого валютні, борги, в тому
числі за непогашеними рахунками за
імпортований газ та кредитами
При цьому надходження коштів за послуги з транспортування
газу за контрактом з Газпром відновилося лише наприкінці
2014 року через те, що ще у 2010‑2012 роках Нафтогаз витратив
отриману попередню оплату від Газпрому за ці послуги. Невре‑
гульованим залишалося також питання вартості російського
газу після І кварталу 2014 року.
Економічні та політичні події в країні в 2014 році також негатив‑
но вплинули на показники діяльності групи. Через девальвацію
гривні та втрату ресурсу газу в АР Крим і зоні АТО, витрати
грошових коштів групи зросли на понад 47 млрд грн.

За таких умов дефіцит грошових
коштів групи в 2014 році мав
скласти 142 млрд грн. Для
вирішення гострої кризи
ліквідності новий менеджмент
Нафтогазу здійснив ряд заходів,
які дозволили зменшити дефіцит
майже на 24%
За результатами численних переговорів в тристоронньо‑
му форматі Україна‑Російська Федерація‑ЄС було досягнуто
домовленостей з Газпромом щодо зменшення закупівельної
ціни на газ. Крім того, було забезпечено постачання імпортова‑
ного газу з Європи за ринковими цінами, здійснено заходи для
покращення рівня розрахунків споживачів за газ. Також було
реструктуризовано заборгованість по частині кредитів.
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Покриття решти дефіциту в сумі 108,6 млрд грн було здійснено
за рахунок залучення кредитів на суму 12 млрд грн, а також

за допомогою фінансування з державного бюджету в обсязі
96,6 млрд грн. Ці кошти були передані до акціонерного капіталу
Нафтогазу у вигляді облігацій внутрішньої державної позики.
Протягом багатьох років держава не в повному обсязі компен‑
сувала Нафтогазу різницю в цінах на газ для потреб населен‑
ня, тому компанія роками покривала цей дефіцит за рахунок
накопичення кредитів та інших зобов’язань. Врешті у 2014 році
настав час розрахунку за ними.

Вирішення проблеми дефіциту
Нафтогазу за рахунок підтримки
з бюджету – нестабільний та
нестратегічний метод, який
повинен застосовуватись лише
в крайніх випадках. Проте саме
такий екстремальний випадок
стався у 2014 році
Це рішення було вимушеним, але необхідним заради ста‑
більного постачання газу українським споживачам зимою
2014‑2015 років. До того ж, багато з накопичених в попередні
роки зобов’язань Нафтогазу були гарантовані державою.

Кошти, залучені від держави
у 2014 році, дозволили нам вчасно
закупити необхідні обсяги
імпортованого газу та забезпечити
газ і тепло в українських оселях
Паралельно із вирішенням питання погашення боргів,
важливим викликом для нашої команди було і залишається
фінансування робочого капіталу групи. Наша бізнес‑модель
до 2014 року (оплата за імпортований газ по факту поставки,
фінансування операційної діяльності за рахунок отриманих
авансів, накопичення боргів споживачів, тощо) суттєво зміни‑
лася в 2014 році у зв'язку з переходом на 100% передоплату
імпортованого газу.
Завдяки вчасному погашенню євробондів та проведеній
реструктуризації боргів за кредитними зобов'язаннями, суттєво
покращився рівень платоспроможності групи. Вже у 2015 році
це дозволило Нафтогазу розпочати переговори щодо фінан‑
сування робочого капіталу за рахунок кредитних ресурсів від
міжнародних фінансових інституцій за значно нижчими відсо‑
тковими ставками, ніж на вітчизняному ринку.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ня прозорих процедур закупівель товарів та послуг підприєм‑
ствами групи.

Третьою системною проблемою в фінансовому управлінні
Нафтогазом, після збиткової бізнес‑моделі та кризи ліквідності,
ми вважаємо наслідки усталених корупційних практик, непро‑
зорого та неефективного врядування й управління, від яких
компанія потерпала багато років.

Зокрема, оголошення про проведення конкурсних торгів на
закупівлю послуг або товарів Нафтогазом тепер публікуються
не лише на спеціалізованих ресурсах, а й розповсюджуються
в засобах масової інформації. В 2015 році Нафтогаз та Укргаз‑
видобування долучились до системи електронних державних
закупівель Prozorro.

Одним з найбільш яскравих
прикладів неякісного та
непрозорого управління
Нафтогазом є те, що до нашого
приходу два роки поспіль не
проводився незалежний аудит
консолідованої фінансової
звітності компанії

Відкритість та доступність інформації про оголошені Нафто‑
газом закупівлі дозволяє привернути увагу широкого кола
потенційних підрядників та домогтися зменшення витрат
Нафтогазу. Один з прикладів – тендер на прибирання примі‑
щень компанії. Дочірнє підприємство Нафтогазу, що роками
виконувало цю функцію, запропонувало виконувати ці по‑
слуги за ціною 11 млн грн, що майже вп’ятеро перевищувало
найкращу ціну серед зовнішніх підрядників, які відповідали
кваліфікаційним критеріям. В результаті переможцем стала
незалежна компанія, яка тепер виконує тіж самі функції за
значно нижчою ціною.

Цілком вірогідною причиною цієї затримки міг бути намір
попереднього керівництва компанії не висвітлювати певні
свої рішення та дії.
Зокрема, у коментарях до підготовленої нами фінансової звіт‑
ності за 2012‑2013 та 2014 роки ми висловлюємо сумнів щодо
обґрунтованості частини витрат на загальну суму близько
29,5 млрд грн понесених, згідно з первинними документами,
у 2012, 2013 роках та першому кварталі 2014 року.
Ми також маємо сумніви щодо повноти отриманих доходів від
реалізації скрапленого газу в 2012‑2013 роках, які відповідно
до первинних документів склали 4,6 млрд грн. Інформація
про кожен з цих випадків передана нами до правоохоронних
органів. На думку менеджменту групи, учасниками згаданих
транзакцій могли бути компанії, які можуть входити до сфери
інтересів підприємств та осіб, близьких до попередньої укра‑
їнської влади.
Крім того, в нас є сумнів щодо обґрунтованості витрат на
зберігання технологічної нафти за рішенням колишнього
менеджменту Укртранснафти у 2014 році на суму 164 млн грн.
До завершення слідства та винесення кінцевих судових
рішень, ці витрати та доходи відображуються згідно з первин‑
ними документами, але з нашими зауваженнями у відповід‑
них примітках до фінансової звітності. Відповідні зауваження
про це також містить звіт аудиторів.
Ще одним із важливих шляхів підвищення ефективності опе‑
раційної діяльності Нафтогазу менеджмент вважає застосуван‑

В результаті усунення вищезазначених проблем у бізнес‑мо‑
делі та в роботі самого Нафтогазу очікується суттєве зменшен‑
ня дефіциту групи вже у 2015 році. В подальшому, успішне
впровадження реформи газового ринку дозволить забезпе‑
чити беззбитковість та бездефіцитність діяльності Нафтогазу
починаючи з 2017 року.
Ми будемо продовжувати працювати над підвищенням про‑
зорості Нафтогазу та його дочірніх компаній: випускатимемо
підтверджену аудиторами річну консолідовану звітність, а та‑
кож публікуватимемо проміжну (квартальну) консолідовану
звітність, починаючи вже з 2016 року.

За два роки підприємства групи
Нафтогаз мають перетворитись
із «великої чорної діри» державного
бюджету на прибуткові прозорі
компанії, які можуть успішно
конкурувати на своїх ринках
та забезпечувати стабільні
надходження до бюджету
СЕРГІЙ КОНОВЕЦЬ

заступник голови правління
НАК «Нафтогаз України»
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АНАЛІЗ
ЗАУВАЖЕНЬ АУДИТОРА

На момент зміни менеджменту навесні 2014 року аудована
консолідована фінансова звітність Нафтогазу востаннє готува‑
лася за 2011 рік. Процес підготовки консолідованої фінансової
звітності групи за 2012 та 2013 роки не розпочинався, не було
призначено аудитора для проведення аудиту фінансової звіт‑
ності за ці періоди.
Відтак, підготовку консолідованої фінансової звітності за 2012
та 2013 роки та її аудиту було розпочато лише у другому кварта‑
лі 2014 року. Неможливість провести необхідні процедури на кі‑
нець звітних періодів стала однією з основних причин відмови
аудиторів від висловлення думки щодо всієї звітності Нафтогазу
за 2012 рік, а також щодо фінансових результатів за 2013 рік.
При цьому стосовно балансу на кінець 2013 року аудитори
надали умовно-позитивну думку, яка містила шість зауважень.
Щодо звітності Нафтогазу за 2014 рік аудитори висловили
умовно-позитивну думку стосовно як балансу, так і фінансо‑
вих результатів групи. Більшість зауважень аудиторів щодо
фінансової звістності 2014 року пов’язані із зауваженнями щодо
результатів за 2013 рік та не матимуть впливу на звітність за
2015 рік.

ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ АУДИТОРА ТА КОМЕНТАРІ ДО НИХ
Вплив на :

Зауваження аудитора
(в дужках порядковий номер зауваження у звіті аудитора)

Баланс
на 31 грудня
2014 року

Фінансовий
результат
2014 року (*)

Коментар керівництва Нафтогазу

Технічні питання ведення обліку:
Відсутність переоцінки основних засобів станом на по-

ні

чаток звітного року та розподілення ефекту переоцінки

так

Станом на 31 грудня 2014 року проведено незалежну оцінку

(12% чистого збитку)

основних засобів компанією Ernst & Young та запасів вугле-

між 2013 та 2014 роками (1)
Відсутність незалежної оцінки запасів вуглеводнів ста-

воднів компанією Ryder Scott
ні

ном на початок звітного року та ефект на амортизацію

так
(3% чистого збитку)

в 2014 році (2)
Використання різних облікових політик групою та

так

так

Компанія веде планову роботу щодо уніфікації облікових

асоційованими та спільними підприємствами (5)

(2% активів)

(3% чистого збитку)

політик для цілей підготовки консолідованої фінансової
звітності на підприємствах групи. В той же час, необхідно
зазначити, що можливості Нафтогазу впливати на облікову
політику підприємств, щодо яких вона не здійснює контроль, суттєво обмежені

Неможливість доступу до фінансової інформації Чорноморнафтогазу:
Неможливість доступу до фінансової інформації та

ні

первинних документів Чорноморнафтогазу (3)

так

Керівництво продовжує вживати всіх можливих юридичних

(16% чистого збитку)

та дипломатичних заходів для відшкодування збитків та
відновлення контролю над активами групи у Криму

ДУМКА, ВИСЛОВЛЕНА У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

БАЛАНС

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ
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Запізнеле призначення аудитора для аудиту 2013 року :
Непідтверджені результати проведення інвентаризації

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відмова
від висловлення
думки

6 зауважень,
умовно-позитивна
думка

1 зауваження,
умовно-позитивна
думка

Можлива відмінність сутності первинних витрат від

6 зауважень,
пов’язаних зі звітністю
за 2013 рік, умовнопозитивна думка

нафтопродуктів на суму 2,8 млрд грн у 2013 році (7)

Відмова
від висловлення
думки

Відмова
від висловлення
думки

ні

станом на початок звітного року (4)

так

Інвентаризацію залишків запасів станом на 31 грудня 2014

(1% чистого збитку)

року проведено за участю аудиторів

Питання щодо викривлення даних звітності можливими корупційними діями попереднього керівництва:
ні

їх юридичної форми на суму 2,3 млрд грн у 1 кварталі

так

Правоохоронні органи відкрили досудові розслідування

(3% чистого збитку)

щодо фактів імовірних зловживань попереднім керівниц-

2014 року та на суму 8,8 млрд грн у 2013 році (6)
Відсутність доказів щодо повноти доходів від реалізації

твом, що імовірно призвело до певних витрат
ні

ні

(*) При розрахунку ефекту на фінансовий результат використовувалася повна сума статті консолідованого звіту про прибутки та збитки, яка включає суму, до якої існує
зауваження аудитора щодо потенційних відхилень від фактичного результату
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2013

2014

+/-

%

Звіт про рух грошових коштів групи (в млн грн, якщо не вказане інше)
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

(1)

7 155

(59 738)

(66 893)

-935%

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності (2)

(3 231)

(3 959)

(728)

23%

(29 122)

(43 873)

(14 751)

51%

Витрати в межах фінансової діяльності

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ

(погашення позик, сплата відсотків та частки прибутку)

(3)

Зміна залишку коштів на рахунку

(4)

(109)

(1 002)

(893)

819%

(25 307)

(108 572)

(83 265)

329%

Джерела покриття дефіциту

25 307

108 572

83 265

329%

- надходження від позик

19 483

11 962

(7 521)

-39%

5 824

96 610

90 786

1559%

Чистий рух грошових коштів до фінансування з держбюджету та інших
джерел
(дефіцит)

(5=1+2+3+4)

- реалізація ОВДП, внесених до акціонерного капіталу

* виробничі показники не враховують інформацію по ДАТ "Чорноморнафтогаз", оскільки група втратила контроль над активами товариства через незаконну анексію АР

2013

2014

+/-

%

Основні виробничі показники групи*
Доведені запаси вуглеводнів (SPE-PRMS), млн барелей нафтового екв.

н. д.

1 618,56

14 021

14 034

13

0%

738

637

(100)

-14%

в Україні

645

535

(110)

-17%

в Єгипті

93

102

10

11%

Обсяги реалізації природного газу, млн куб. м

32 123

29 232

(2 891)

-9%

Транспортування природного газу по контракту з Газпромом, млн куб.м

86 126

62 197

(23 929)

-28%

Транспортування газу для споживачів України, млн куб. м

44 097

38 122

(5 975)

-14%

Транспортування нафти, млн т

17,6

16,9

(1)

-4%

Реалізація нафтопродуктів, тис. т

687

403

(284)

-41%

Реалізація скрапленого газу, тис. т

206

177

(29)

-14%

Реалізація природного газу через мережу АГНКС, млн куб. м

130

97

(33)

-26%

78 444

3 070

4%

Валовий видобуток природного газу (без спільної діяльності), млн куб. м
Валовий видобуток нафти і газового конденсату, тис. т

Основні фінансові результати групи (в млн грн, якщо не вказане інше)
Дохід від реалізації

75 374

Валовий збиток
EBITDA
Збиток до оподаткування, в т.ч.
Фінансові результати по регульованих сегментах**
Виробництво природного газу

Компанія

Операційний прибуток/(збиток), %
від виручки

Чистий
прибуток/
(збиток), %
від виручки

ROE

ROA

Коефіцієнт
ліквідності

Загальний Борг
/ Загальні
активи

Грошові кошти від
операційної діяльності / Капітальні
інвестиції

-9,0%

-23,8%

-15,7%

-7,1%

44,4%

25,0%

195,7%

-39,9%

-112,7%

-24,8%

-17,2%

70,7%

11,8%

-2053,6%

Нафтогаз:
2013 рік
2014 рік *

(752)

(8 507)

(7 755)

1031%

(63 792)

(62 366)

4373%

(15 492)

(77 603)

(62 111)

401%

(26 765)

(88 893)

(62 128)

232%

Total

4,3%

2,0%

4,5%

1,8%

145,3%

24,6%

97,3%

(1 163)

(4 696)

(3 533)

304%

BP

5,1%

1,1%

3,1%

1,3%

137,2%

18,6%

145,3%

(661)

(2 986)

(2 325)

352%

(24 941)

(81 211)

(56 270)

226%

Petrochina

6,7%

5,2%

9,4%

4,9%

67,5%

22,4%

122,2%

Компанії-аналоги (2014):

11 165

10 575

(590)

-5%

Conoco

13,5%

13,1%

13,2%

5,9%

130,6%

19,4%

98,0%

Транспортування природного газу

9 435

7 448

(1 987)

-21%

CNOOC

16,0%

12,9%

12,3%

7,1%

109,5%

25,4%

210,1%

Переробка сирої нафти і газового конденсату

1 437

1 995

558

39%

435

1 115

680

156%

Газпром

23,7%

-2,4%

2,1%

1,5%

170,0%

17,7%

103,8%

(142)

17

159

-112%

GAS NATURAL

12,9%

5,9%

10,6%

3,1%

128,5%

40,8%

207,5%

NOVATEK

35,7%

10,4%

9,9%

5,8%

155,9%

35,1%

189,1%

Kazmunaigaz

17,2%

5,6%

3,5%

3,1%

191,6%

0,5%

215,6%

7,2%

1,2%

2,3%

0,9%

150,0%

17,7%

141,2%

13,9%

8,2%

9,6%

5,8%

176,3%

11,9%

179,0%

OMV

2,9%

1,0%

3,1%

1,1%

93,6%

21,6%

95,6%

MOL

0,8%

0,1%

0,3%

0,1%

92,3%

20,7%

81,6%

13,7%

7,4%

7,9%

4,2%

134,5%

20,5%

138,2%

12,9%

5,7%

9,6%

3,1%

137,2%

20,7%

127,4%

Фінансові результати по нерегульованих сегментах

Транспортування сирої нафти
Інші
Нерозподілені доходи та витрати

108

715

607

562%

(874)

(13 786)

(12 912)

1477%

(17 957)

(88 433)

(70 476)

392%

Збиток від припиненої діяльності
Чистий збиток

ENI

Звіт про фінансовий стан групи (в млн грн, якщо не вказане інше)
Всього активи, в т.ч.

237 918

514 979

277 061

116%

- основні засоби

181 428

454 991

273 563

151%

Власний капітал

106 975

356 958

249 983

234%

Позики, в т.ч.:

130 883

158 001

27 118

21%

14 388

26 188

11 800

82%

- довгострокові
- короткострокові
Робочий капітал
Капітальні інвестиції
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** регульовані сегменти - це ті, по яких ціни реалізації продукції та тарифи регулюються державою				

(1 426)

Зберігання природного газу
Оптовий розподіл та торгівля природним газом

Крим Російською Федерацією				

45 170

34 820

(10 350)

-23%

(11 108)

12 320

23 428

-211%

4 234

3 672

(562)

-13%

PGNiG

Середнє
значення
Медіана

* коефіцієнти ROE та ROA в 2014 році розраховані з урахуванням розміру капіталу та активів станом на 31.12.14

125

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

АНАЛІЗ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В 2014 році частка доходів по регульова‑
них сегментах зросла на 10% по відно‑
шенню до 2013 року та склала 59% від
загальних доходів групи.
Валовий збиток групи в 2014 році
склав 8,5 млрд грн (в 2013 році –
126

2013 рік

11%

10%

Дохід, млн грн
Валовий прибуток/збиток, млн грн
Рентабельність (валовий прибуток

446
(97)
-22%

443
(612)
-138%

36 447
(13 946)
-38%

37 336
(14 655)
-39%

207
207
100%

30 131
11 696
39%

1 411
548
39%

Разом

78,4
млрд грн

Нерегульовані сегменти

Інші

Регульовані сегменти

Переробка сирої
нафти і газового конденсату

75,4
млрд грн

Транспортування
газу
31%

Транспортування
сирої нафти

Оптова
Транспортування торгівля
газу
газом
40%
58%

Транспортування
природного газу

Оптова
торгівля
газом
48%

ДОХІД ЗА СЕГМЕНТАМИ
У 2014 РОЦІ, %

Виробництво сирої
нафти і газового конденсату

доходи по нерегульованих сегментах
(виробництво сирої нафти і газо‑
вого конденсату, транспортування
природного газу, транспортування
сирої нафти, переробка сирої нафти
і газового конденсату, інше) зменши‑
лись на 15% та склали 32,4 млрд грн.
Зменшення доходів по нерегульо‑
ваних сегментах в основному стало
наслідком зменшення обсягу тран‑
спортування природного газу.

ДОХІД ЗА СЕГМЕНТАМИ
У 2013 РОЦІ, %

Разом

•

доходи по регульованих сегментах
(оптовий розподіл та торгівля при‑
родним газом, виробництво природ‑
ного газу та послуги зі зберігання
природного газу) зросли на 23% та
склали 46 млрд грн, що пояснюється
зростанням цін реалізації природно‑
го газу та тарифів на послуги ПСГ

Оптовий розподіл та
торгівля природним
газом

•

зросла по відношенню до 2013 року
на 5% та склала 42%, що в першу чергу
пояснюється збільшенням рентабель‑
ності по сегментах «Транспортування
сирої нафти» (девальвація гривні) та
«Переробка сирої нафти і газового кон‑
денсату» (зростання цін на скраплений
газ в 2,7 рази).

Зберігання природного газу

На відміну від загального падіння обсягів
реалізації в натуральних показниках, до‑
ходи (виручка) виросли на 4% порівняно
з минулим роком і склали 78,4 млрд грн,
при цьому:

0,8 млрд грн). Регульовані сегменти, які
в 2014 році забезпечили 59% доходів
групи, за рахунок невідповідності цін
на природний газ та тарифів на його
зберігання економічно обґрунтованому
рівню, призвели до формування вало‑
вого збитку групи. Рентабельність по
нерегульованих сегментах в 2014 році

Виробництво природного газу

ДОХОДИ ТА ВАЛОВИЙ ЗБИТОК

5 778
1 574
27%

511
(122)
-24%

38 038
13 903
37%

(збиток)/дохід),%

1%
Регульовані
сегменти
49%

2014 рік

1%
Нерегульовані
сегменти
51%

Регульовані
сегменти
59%

130

338

45 493

45 961

320

24 171

1 957

5 197

838

32 483

Валовий прибуток/збиток, млн грн

(241)

222

(22 100)

(22 119)

320

9 482

1 110

2 182

520

13 614

Рентабельність (валовий прибуток

-185%

66%

-49%

-48%

100%

39%

57%

42%

62%

42%

Дохід, млн грн

Нерегульовані
сегменти
41%

(збиток)/дохід),%
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПО СЕГМЕНТАХ

СЕГМЕНТ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ
Основні показники сегмента, млн грн
(якщо не вказано інше)

2013
рік

2014
рік

+/-

%

Обсяги реалізації природного газу, млн куб. м

32 123

29 232

(2 891)

-9%

Розмір активів, віднесених до цього сегмента

29 869

28 347

(1 522)

-5%

32,1

Виручка, в т.ч.:

46 275

53 257

6 982

15%

36 447

45 493

9 046

25%

6,9

за
3 444 грн
тис. куб.м

(13 727)

(18 426)

(4 699)

34%

8,3

792

-30%

-35%

-5%

17%

- продаж стороннім споживачам
Валовий прибуток/збиток
% від виручки
Результат сегмента (прибуток до оподаткування)

(24 941)

(81 211)

(56 270)

226%

% від виручки

-54%

-152%

-99%

183%

ROA (результат сегменту/активи), %

-84%

-286%

-203%

243%

30

262

232

773%

Капітальні інвестиції

Валовий видобуток природного газу
групи в 2014 році склав 14 млрд куб.
м, що відповідає рівню 2013 року та
забезпечується єдиним підприємством
групи – Укргазвидобуванням (без ура‑
хування видобутку газу за договорами
спільної діяльності Укргазвидобуван‑
ня та Укрнафти). В результаті анексії
АР Крим Російською Федерацією, в І
кварталі 2014 року Нафтогаз втратив
контроль над Чорноморнафтогазом,
фінансові результати якого не врахо‑
вуються у показниках даної фінансової
звітності за 2013–2014 роки. При цьому
Нафтогаз придбавав у Чорноморна‑
фтогаза природний газ для реалізації
населенню в обсязі 1,6 млрд куб. м та
0,3 млрд куб. м в 2013 та 2014 роках
відповідно. Доходи від реалізації та
собівартість цього газу відображені
в сегменті «Оптова та роздрібна торгів‑
ля природним газом».
Обсяг товарного газу групи в 2014 році
склав 13,4 млрд куб. м (валовий видобу‑
ток, зменшений на обсяги газу, вико‑
ристаного на виробничо‑технологічні
потреби, як сировина для виробництва
скрапленого газу, на власні потреби (обі‑
грів цехів, інших промислових об’єктів),
а також на обсяги реалізованого некон‑
диційного газу).
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в 2014 році склала 4,7 млрд грн, що
відповідає рівню 2013 року.
Збиток сегменту «Виробництво при‑
родного газу» в 2014 році виріс майже
в 4 рази в порівнянні з 2013 роком
і склав 4,7 млрд грн. Зростання збитку
в основному пояснюється проведеним
в 2014 році знеціненням основних за‑
собів в розмірі 2,4 млрд грн (в 2013 році
знецінення не проводилось), збіль‑
шенням втрат від курсових різниць на
0,8 млрд грн та зменшенням виручки
на 0,3 млрд грн.

СЕГМЕНТ ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Основні показники сегмента, млн грн
(якщо не вказано інше)

2013
рік

2014
рік

+/-

%

Валовий видобуток природного газу без СД та

14 021

14 034

13

0%

Чорноморнафтогазу, млн куб. м
в т.ч.
422

445

24

6%

сировина для виробництва скрапленого газу

виробничо-технологічні потреби

92

92

(0)

0%

власні потреби

84

88

4

5%

13 423

13 409

(14)

0%

30 053

42 367

12 314

41%

5 133

4 815

(318)

-6%

4 687

4 685

(2)

0%

- продаж стороннім організаціям

110

130

- надання послуг *

336

Валовий прибуток/збиток

(97)

реалізація для забезпечення потреб населення
Розмір активів, віднесених до цього сегмента
Виручка, в т.ч.:
- продаж газу для Нафтогазу

% від виручки
Результат сегмента (прибуток до оподаткування)
% від виручки
ROA (результат сегменту/активи), %
Капітальні інвестиції

20

18%

(336)

-100%

(241)

(144)

148%

-2%

-5%

-3%

165%

(1 163)

(4 696)

(3 533)

304%

-23%

-98%

-75%

330%

-4%

-11%

-7%

186%

2 053

2 598

545

27%

* зазначені доходи з 2014 року віднесено до сегменту «Інші»				

Загальне споживання природного газу
в Україні (без виробничо‑технологіч‑
них витрат) в 2014 році по відношен‑
ню до 2013 року зменшилось на 16%,
що стало наслідком економічної кризи
та падіння виробництва, а також тим‑
часової окупації АР Крим та проведен‑
ня бойових дій на Сході України. Обсяг
реалізації природного газу групою
зменшився лише на 9% в порівнянні
з 2013 роком та склав 29,2 млрд куб. м.
Таким чином, частка групи в загаль‑
ному обсязі реалізації газу в 2014 році
зросла на 6% за рахунок промислових
споживачів.
Виручка від реалізації природного
газу стороннім споживачам зросла
на 25% порівняно з минулим роком
і склала 45,5 млрд грн (2013 рік –
36,4 млрд грн). Зростання виручки
в грошовому еквіваленті на фоні змен‑
шення обсягів реалізації в кількісному
еквіваленті зумовлене підвищенням
цін на природний газ для населення
на 56% з 1 травня 2014 року та для

РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЗУ
СПОЖИВАЧАМ УКРАЇНИ
(БЕЗ ВТВ), МЛРД КУБ. М
46,1
30%
70%

2013

Ре а лі зація групою

-16%
38,5
24%
76%

2014

Інші поста чальники

грн за
тис. куб. м

за
тис. куб. м
372 грн

2013

29,2
7,1

за
тис. куб. м
4 614 грн

7,1

756

грн за
тис. куб. м

491

грн за
тис. куб. м

15,0

2014

На се лення
ТКЕ для на се ле ння

Однак підняття цін на природний газ
не змогло компенсувати в повному
обсязі зростання ціни імпортованого
газу в гривневому еквіваленті внаслі‑
док девальвації національної валю‑
ти. Таким чином валовий збиток від
реалізації природного газу збільшився
на 4,7 млрд грн та склав 18,4 млрд грн.
Основною причиною формування

Промислові сть

валового збитку є реалізація імпор‑
тованого газу для потреб населення
за встановленою НКРЕКП ціною, яка
є значно нижчою ніж закупівельна
ціна імпортованого газу.
Населення щорічно споживає понад
20 млрд куб. м природного газу на
приготування їжі та опалення, в т.ч.
через ТКЕ, з яких тільки 50‑60% задо‑
вольняється за рахунок газу власного
видобутку (Укргазвидобування та
Чорноморнафтогазу до ІІ кварталу
2014 року). В 2014 році за рахунок

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ/ЗБИТКУ ПО КАТЕГОРІЯХ СПОЖИВАЧІВ
ЗА 2013 ТА 2014 РОКИ, МЛРД ГРН
18,4
20
14,6
10

6,5

5,7

10,1

6,4 6,1

0,3

0

-20
30
20
10
0
-10
-20
-30

12,9

3,3 2,7

1,7

0,6

2,6

-4,4

-10

-11,9

-16,3

24,6

2014 рік

Сегмент виробництва природного
газу

Відповідно до Закону України «Про
засади функціонування ринку природ‑
ного газу», Укргазвидобування має
реалізувати весь обсяг товарного газу
Нафтогазу для забезпечення потреб
населення. Ціна закупівлі газу в Укргаз‑
видобування, яка наразі регулюється
НКРЕКП, в 2013‑2014 роках не змінюва‑
лась та складала 349,2 грн за тис. куб. м
без ПДВ, що майже в 10 разів нижче
за ринкову ціну, за якою газ реалізову‑
вався для промисловості. Виручка від
реалізації природного газу Нафтогазу

16,9

промислових споживачів в 1,9 рази
поступово протягом року. За рахунок
зменшення обсягу реалізації вируч‑
ка зменшилась на 3 млрд грн, а за
рахунок підвищення цін зросла на
12 млрд грн.

2013 рік

Сегмент оптової та роздрібної торгівлі природним газом

РЕГУЛЬОВАНІ СЕГМЕНТИ

ОБСЯГ ТА ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГАЗУ СПОЖИВАЧАМ
УКРАЇНИ, МЛРД КУБ. М
-2,7

5,3

7,4

15,4

24,7
5,7 4,8

0,9

2,4 2,1

0,3

17,0
7,7

8,9

-8,0
-19,3
Тепло для
населення

Регіональні
розподільчі
підприємства
для
перепродажу
населенню

Дохід від реалізації

-27,3

Разом для
потреб
населення

Тепло для
інших
споживачів

Собівартість

Регіональні Промислові та Разом, окрім
розподільні інші споживачі
потреб
підприємства
населення
для продажу
іншим
споживачам

Валовий прибуток/збиток
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕРЕДНІ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
(БЕЗ ТКЕ)
627

імпортованого газу було задоволено
37% потреб населення (на приготу‑
вання їжі та опалення, в т.ч. через
ТКЕ), безпосередньо населенню було
реалізовано 1,6 млрд куб. м природно‑
го газу.
Таким чином, додатковий прибуток,
який група отримала від підвищен‑
ня ціни реалізації природного газу
для населення з 1 травня 2014 року
з 372 грн за тис. куб. м до 627 грн за
тис. куб. м (ціна газу як товару без
ПДВ, цільової надбавки, тарифів на
транспортування та постачання), був
повністю знівельований внаслідок
девальвації гривні. В доларовому
еквіваленті середньозважена ціна реа‑
лізації газу для населення зменшилась
протягом 2014 року на 15% (з 47 дол.
за тис. куб. м до 40 дол. за тис. куб. м).

чів, яка також встановлюється НКРЕКП.
Ця ціна переглядається щомісячно
з урахуванням закупівельної ціни ім‑
портованого газу і девальвації гривні,
та забезпечує групі валову маржу,
яка у відсотках до доходу склала
11% та 27% в 2013 році та 2014 році
відповідно. Валовий прибуток від
реалізації природного газу іншим
категоріям споживачів в 2014 році
склав 8,9 млрд грн (в 2013 році –
2,6 млрд грн). Однак цього прибутку
було недостатньо для покриття збитків
від реалізації газу для населення, що
і призвело до формування валового
збитку по цьому сегменту.

372

$47
кінець 2013 кінець 2014

грн/ткм

$40

кінець 2013 кінець 2014

дол./ткм

Сегмент зберігання природного
газу

Реалізація природного газу іншим
категоріям споживачів (підприємствам,
що виробляють тепло для інших спо‑
живачів, регіональним газорозподіль‑
ним підприємствам для перепродажу
іншим споживачам, промисловим та
іншим споживачам) є прибутковою.
Максимальна ціна реалізації природ‑
ного газу іншим категоріям спожива‑

Тому незважаючи на зростання
ціни реалізації, валовий збиток від
реалізації газу для потреб населен‑
ня в 2014 році склав 27,3 млрд грн
(в 2013 році – 16,3 млрд грн).

В 2014 році відбулось збільшення
тарифу на зберігання газу у ПСГ
у 2,6 рази (в середньому по року). За
рахунок підвищення тарифів виручка
по сегменту зросла на 65% та склала
1,4 млрд грн. Значна частка послуг
ПСГ надається підприємствам групи

ФОРМУВАННЯ ЗБИТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, МЛРД ГРН
23,6

2013

5,1
Доходи

4,8
Собівартість за
даними
бухгалтерського
обліку *

7,0

Газ власного видобутку**

6,7

Доходи

Обсяг
реалізації
газу

15,2
млрд куб

35,1

2014

Собівартість за
даними
бухгалтерського
обліку *

10,0
млрд куб

Імпортований газ

Доходи

4,9

6,0

Собівартість за
даними
бухгалтерського
обліку *

Доходи

Обсяг
реалізації
газу

13,9
млрд куб

Газ власного видобутку**

8,2
млрд куб

Імпортований газ

Валовий збиток при
реалізації
імпортованого газу

0,3

Валовий прибуток
при реалізації газу
власного видобутку

+

–

-16,6

Валовий збиток при
реалізації
імпортованого газу

Збиток 16,3

Валовий збиток при
реалізації
імпортованого газу

1,8

Валовий прибуток
при реалізації газу
власного видобутку

+
Збиток 27,3

Собівартість за
даними
бухгалтерського
обліку *

–
-29,1

* собівартість за даними бухгалтерського обліку включає коригування вартості відповідно до чистої вартості реалізації згідно МСБО 2. Ця собівартість
не є співставною з повною економічною собівартістю, оскільки не враховує вартість капіталу та вплив переоцінки активів на амортизацію
** газ ресурсу Укргазвидобування та Чорноморнафтогаз
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СЕГМЕНТ ЗБЕРІГАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Основні показники сегмента, млн грн
(якщо не вказано інше)

2013

2014

+/-

%

Тариф на послуги ПСГ без ПДВ*, грн/тис куб м

16,50

42,83

26,33

160%

Виручка, в т.ч.:

868

1 430

562

65%

443

338

(105)

-24%

- продаж іншим сегментами
Результат сегменту

(661)

(2 986)

(2 325)

352%

Активи

70 304

146 195

75 891

108%

-1%

-2%

-1%

ROA (результат сегменту/активи), %

на 14% порівняно з минулим роком
в результаті економічної кризи та
анексії АР Крим і військових дій на
сході країни.
На зменшення виручки вплинули
наступні фактори:
•

зменшення обсягу транспортуван‑
ня (транспортування газу за кон‑
трактом з Газпромом та транспор‑
тування для споживачів України)
природного газу – 7,9 млрд грн

•

зменшення ставки по контракту
з Газпромом на 10% в доларовому
еквіваленті в 2014 році в порівнян‑
ні з 2013 роком – 1,6 млрд грн

* тариф, по якому розраховується вартість послуг при закачуванні/відбору газу з ПСГ, та який складається з
тарифу на закачування/відбір + 1/2 тарифу на зберігання газу в ПСГ

(в 2014 році – 76%, в 2013 році – 49%
доходів сегменту).
Незважаючи на зростання виручки,
збиток сегменту «Зберігання природ‑
ного газу» в 2014 році зріс в 4,5 рази
по відношенню до 2013 року та склав
3 млрд грн. Основними причинами
погіршення результату сегмента стало
зростання собівартості внаслідок
девальвації національної валюти і,
відповідно, ціни імпортованого газу,
який використовується на техноло‑
гічні потреби, а також знецінення
основних засобів на суму 2,7 млрд грн
(в 2013 році знецінення не проводи‑
лось). При цьому результат перео‑
цінки основних засобів також було
відображено за рахунок збільшення
резерву переоцінки (в капіталі).
Негативні результати діяльності
сегменту свідчать про економічно не‑
обґрунтований рівень тарифів на збе‑
рігання природного газу. З 2016 року
група планує перехід на RAB‑методо‑
логію для розрахунку тарифу на збері‑
гання газу, що дозволить забезпечити
нарахування справедливого доходу на
регуляторну базу активів та призведе
до покращення результату сегменту.

НЕРЕГУЛЬОВАНІ СЕГМЕНТИ
Сегмент транспортування природного газу
Внаслідок політики Російської Федера‑
ції щодо транспортування вуглеводнів
в обхід України, обсяг транспорту‑
вання газу по контракту з Газпромом
в 2014 році зменшився на 28% порів‑
няно з 2013 роком. В 2014 році доля
транзиту природного газу з території
Російської Федерації до країн ЄС через

потоки «Блакитний» та «Північний», що
йдуть в обхід газотранспортної системи
України, за офіційними даними Газпро‑
му зросла з 23% до 35%. Додатковим
фактором стало падіння споживання
газу в Європі, що частково поясню‑
ється відносно теплим опалювальним
періодом минулого року (як на початку,
так і наприкінці 2014 року).
Обсяги транспортування газу спо‑
живачам України також зменшились

З іншого боку, на зростання виручки
вплинуло:
•

підняття тарифів НКРЕКП на
внутрішнє транспортування
магістральними газопровода‑

СЕГМЕНТ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Основні показники сегмента, млн.грн.
(якщо не вказано інше)

2014
рік

+/-

%

Транспортування газу для Газпрому, млн куб. м

86 126

62 197

(23 929)

-28%

Транспортування газу для споживачів України, млн куб. м

44 097

38 122

(5 975)

-14%

Розмір активів, віднесених до цього сегмента

61 917

239 746

177 829

287%

Виручка, в т.ч.:

30 131

24 228

(5 903)

-20%

- транзит

22 732

16 831

(5 901)

-26%

- транспортування для споживачів України

7 399

7 340

(59)

-1%

Валовий прибуток/збиток1
% від виручки
Результат сегмента (прибуток до оподаткування)
% від виручки
ROA (результат сегменту/активи), %
Капітальні інвестиції
1

2013
рік

11 696

9 482

(2 214)

-19%

39%

39%

0%

1%

9 435

7 448

(1 987)

-21%

31%

31%

-1%

-2%

15%

3%

-12%

-80%

1 195

295

(900)

-75%

з урахуванням внутрішньогрупових витрат

ПОКАЗНИКИ ВНУТРІШНЬОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА
МІЖНАРОДНОГО ТРАНЗИТУ, МЛРД ГРН
22,7
16,8

15,7
7,4

7,0

3,6 3,8

Внутрішнє
транспортування

2013

Дохід від реалізації
2

Транспортування
газу для Газпрому

7,3

Собівартість згідно
з бухгалтерським обліком2

без урахування внутрішньогрупових витрат

4,9

3,0 4,3

Внутрішнє
транспортування

11,9

Транспортування
газу для Газпрому
2014
Валовий прибуток
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ми з 1 червня 2014 року майже
в 1,5 рази – 0,8 млрд грн
•

девальвація національної ва‑
люти – вплинула на зростання
виручки несуттєво (2,2 млрд грн),
оскільки послуги для Газпрому
до жовтня 2014 року надавались
виключно в рахунок отриманих
в 2010‑2013 роках авансів (по фік‑
сованому курсу)

Наслідком зменшення виручки стало
погіршення результату сегменту на
21%, або на 2 млрд грн.
Суттєве зменшення коефіцієнту ROA
(Return on Assets, або співвідношення
результату сегмента до активів, які
відносяться до цього сегменту) після
проведення переоцінки основних засо‑
бів свідчить про економічну необґрун‑
тованість розміру тарифу на транспор‑
тування природного газу по контракту
з Газпромом. З метою перегляду умов
довгострокового контракту на транспор‑
тування природного газу, укладеного
між Нафтогазом та Газпромом, і вста‑
новлення економічно обґрунтованого
тарифу, керівництво компанії в жовтні
2014 року звернулось до Арбітражного
інституту Торгової палати Стокгольма
з проханням винести арбітражне рішен‑
ня стосовно перегляду плати за тран‑
спортування природного газу територі‑
єю України по контракту з Газпромом.
Крім того, з IV кварталу 2015 року
НКРЕКП планує перехід на RAB‑ме‑
тодологію для розрахунку тарифу на
транспортування газу, що дозволить
забезпечити нарахування справед‑
ливого доходу на регуляторну базу
активів та призведе до покращення
результату сегменту в майбутньому.
Сегмент переробки сирої нафти
і газового конденсату
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Доходи сегмента в 2014 році змен‑
шились в порівнянні з 2013 роком на
10% та склали 5,2 млрд грн. Знижен‑
ня виручки, в першу чергу, стало
наслідком поступового припинення
реалізації нафтопродуктів Нафтога‑
зом та Укртранснафтою, вироблених
з покупної сировини (на 1,3 млрд грн).

СЕГМЕНТ ПЕРЕРОБКИ СИРОЇ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
Основні показники сегмента, млн грн
(якщо не вказано інше)

2013

2014

+/-

%

Реалізація нафтопродуктів, тис. т

687

403

(284)

-41%

в т.ч.

СЕГМЕНТ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИРОЇ НАФТИ
Основні показники сегмента, млн грн
(якщо не вказано інше)

2013

2014

+/-

%

Транспортування нафти, млн т

17,6

16,9

-1

-4%

в т.ч.

- власного виробництва

474

364

(110)

-23%

- транзит

15,6

15,0

-1

-4%

- інша реалізація

214

39

(174)

-82%

- транспортування до НПЗ

2,0

1,8

0

-10%

Реалізація скрапленого газу, тис. т

206

177

(29)

-14%

Доходи

1 411

1 957

546

39%

Реалізація природного газу через мережу АГНКС, млн куб. м

130

97

(33)

-26%

Результат сегменту

435

1 115

680

156%

Доходи, в т.ч.

5 778

5 197

(581)

-10%

Активи

62%

- реалізація нафтопродуктів власного виробництва та
скрапленого газу

3 472

4 190

718

21%

- реалізація природного газу через мережу АГНКС

688

659

(29)

-4%

- інша реалізація нафтопродуктів

1 618

348

(1 270)

-78%
39%

Результат сегменту
Рентабельність (результат сегменту/доходи),%
Активи
ROA (результат сегменту/активи), %

Зазначений вид бізнесу не був
основним для Нафтогазу та Укртран‑
снафти та забезпечував незначний
рівень рентабельності при значних
розмірах відволікання обігових коштів
на фінансування оборотного капіталу.
Керівництвом групи було прийняте
рішення щодо припинення цього виду
діяльності.
Таким чином, основні доходи по
цьому сегменту в 2014 році формува‑
лись за рахунок реалізації нафтопро‑
дуктів та скрапленого газу власного
виробництва Укргазвидобування та
стисненого газу через мережу АГНКС
Укравтогазу.
Незважаючи на зменшення обсягу
реалізації нафтопродуктів та скра‑
пленого газу на 110 тис. т та 29 тис. т
відповідно, дохід Укргазвидобу‑
вання збільшився в 2014 році на
0,8 млрд грн в порівнянні з 2013 ро‑
ком за рахунок продажу скрапленого
газу за вищою ціною: за 2013 рік
75% від загального обсягу реаліза‑
ції скрапленого газу було продано
на спецаукціонах для забезпечення
потреб населення за заниженими
цінами, в той час як у 2014 році 77%
скрапленого газу було реалізовано на
комерційних аукціонах за ринкови‑
ми цінами. Через зменшення обсягу
реалізації дохід зменшився на 20% по

1 437

1 995

558

25%

38%

14%

2 387

5 007

2 620

60%

40%

-20%

110%

відношенню до 2013 року, при цьому
зростання ціни призвело до збільшен‑
ня доходу майже на 40%.
Виручка Укравтогазу в порівнянні
з минулим роком зменшилась на
0,03 млрд грн за рахунок зменшення
обсягу реалізації, що стало наслідком
проведення військових дій на сході
України.
Результат сегменту в 2014 році виріс
на 39% та склав 2,0 млрд грн. Рента‑
бельність дорівнювала 38%, що краще
показника 2013 року на 14% та свід‑
чить про економічну обґрунтованість
відмови від реалізації нафтопродуктів
Нафтогазом та Укртранснафтою, виро‑
блених з покупної сировини.
Сегмент транспортування сирої
нафти
Протягом останніх років відбувається
падіння обсягів транспортування на‑
фти, що пояснюється як зменшенням
транспортування нафти на вітчизняні
НПЗ, так і зменшенням обсягу тран‑
зиту. Обсяг транспортування нафти
в 2014 році зменшився на 4% в порів‑
нянні з 2013 роком (в т.ч. зменшення
транзиту на 4% та зменшення тран‑
спортування нафти до НПЗ на 10%) та
склав 16,9 млн т.
На сьогодні з 6 нафтопереробних заво‑
дів України працює лише Кременчуць‑

ROA (результат сегменту/активи), %

кий НПЗ, який переробляє незначні
обсяги нафти вітчизняного видобутку
та легкі сорти каспійської нафти,
поставлені залізничним транспортом.
Причиною зупинки вітчизняних НПЗ
стала конкуренція з боку білоруських,
російських та прибалтійських НПЗ, які
в умовах безмитного імпорту нафто‑
продуктів на територію України мають
переваги перед НПЗ України. Основни‑
ми з цих переваг є географічна близь‑
кість до сировинної бази з Російської
Федерації, відсутність російського
експортного мита при імпорті сиро‑
вини та технологічна розвиненість,
яка дозволяє забезпечувати високий
відсоток виходу світлих нафтопродук‑
тів з російської нафти сорту Urals.
Незважаючи на зменшення обсягу
транспортування нафти в 2014 році,
відбулось зростання виручки в по‑
рівнянні з 2013 роком на 39% до
2,0 млрд грн. Зазначене зростання обу‑
мовлено девальвацією гривні, оскільки
тариф на транзит нафти встановлено
в євро. За рахунок зростання курсу до‑
хід виріс на 43%, при цьому зменшення
обсягу транспортування призвело до
зменшення доходу на 4%.
Значення коефіцієнту ROA (Return on
Assets, або співвідношення результату
сегмента до активів, які відносяться до
цього сегменту) по сегменту тран‑
спортування сирої нафти свідчить про
низьку рентабельність використання
активів та є наслідком того, що тариф
на транспортування нафти по терито‑
рії України до НПЗ, який встановлює
НКРЕКП, не переглядався з 2007 року.
З метою покращення ефективності

12 283

19 959

7 676

4%

6%

2%

роботи внутрішніх напрямків тран‑
спортування нафти, які призначені для
постачань нафти на вітчизняні НПЗ,
з 1 липня 2015 було підвищено тариф
на транспортування нафти в сердньо‑
му в 6 разів.

на угода) 13 грудня 2006 року. Період
розробки за Концесійною угодою,
обмежений максимальним строком
у 25 років від дати відкриття комерцій‑
них запасів нафти або від дати перших
постачань газу, розпочався у 2011 році.
Концесійна угода містить такі умови:
•

компанія відшкодовуватиме для
себе щокварталу усі витрати на
розвідування і розробку у межах
25% усіх нафтопродуктів, видобу‑
тих і накопичених з усіх виробни‑
чих ділянок та не використаних
у нафтових операціях

•

решта 75% вироблених нафтопро‑
дуктів розподіляються між компані‑
єю та ЄГНК в залежності від обсягів
виробництва. Частка компанії
знаходиться в межах від 15% до
19%

•

ЄГНК стає власником усіх активів
компанії, придбаних і тих, що нале‑
жать їй за Концесійною угодою

Сегмент виробництва сирої нафти
і газового конденсату
Доходи сегменту формуються виключ‑
но за рахунок реалізації продукції
в Єгипті, оскільки вся нафта та газовий
конденсат, який видобувається в Украї‑
ні, переробляються і їх реалізація відно‑
ситься до доходів сегменту «Переробка
сирої нафти і газового конденсату».
Компанія уклала концесійну угоду на
проведення нафтової розвідки та екс‑
плуатації між Арабською Республікою
Єгипет (АРЄ), Єгипетською Генераль‑
ною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК)
і Нафтогазом на території Alam El
Shawish East Західної пустелі (Концесій‑

Дохід сегменту в 2014 році виріс на
0,1 млрд грн в порівнянні з 2013 ро‑
ком та склав 0,3 млрд грн. Збільшення
доходу сегменту відбулось за рахунок
збільшення обсягів видобутку нафти
(+0,02 млрд грн) та зростання кур‑
су долара по відношенню до гривні
(+0,1 млрд грн). При цьому через
зменшення ціни реалізації нафти дохід
зменшився на 0,02 млрд грн.

СЕГМЕНТ ВИРОБНИЦТВА СИРОЇ НАФТИ
І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
Основні показники сегмента, млн грн
(якщо не вказано інше)
Валовий видобуток нафти і газового конденсату в Єгипті*,
тис. т

2013

2014

+/-

%

92,6

102,4

10

11%

в т.ч.
- компенсаційна частина

59,4

65,9

7

11%

- дохідна частина

33,2

36,5

3

10%

Середньозважена ціна на нафту, дол./т

780

708

(72)

-9%

Доходи**

207

320

113

55%

Результат сегменту**

207

291

84

41%

Активи**

-

3 424

3 424

-

8%

ROA (результат сегменту/активи), %

* частка Нафтогазу в загальному видобутку, без врахування обсягів, які передаються ЄГНК		
** відображено показники по Єгипту				
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ФОРМУВАННЯ
ЧИСТОГО ЗБИТКУ

В 2014 році група звітувала про значні
збитки порівняно з минулими рока‑
ми. Чистий збиток в 2014 році склав
88,4 млрд грн, що майже в п'ять разів
перевищує збиток попереднього року
(18 млрд грн). 74% збитку спричинили
зовнішні фактори, на які керівниц‑
тво групи не мало жодного впливу:
девальвація гривні, втрата активів в АР
Крим та зоні проведення АТО.
Головними причинами формування
чистого збитку групи в 2014 році стали:
1. збиток від курсових різниць –
39,2 млрд грн, або 44% від загаль‑
ної суми збитку. Заборгованість
групи в іноземній валюті на
початок 2014 року складала майже
7 млрд дол. При цьому курс дола‑
ра зріс з 7,99 грн/дол. на початку
року до 15,77 грн/дол. у грудні
2014 року, що призвело до нараху‑
вання групою збитків, пов’язаних
з переоцінкою та сплатою заборго‑
ваності в іноземних валютах;
2. збитки від реалізації природного
газу в сумі 18,4 млрд грн, або 21%
від загальної суми збитку (див.
розділ «Формування фінансових
результатів по сегментах»);
3. збитки від втрати активів в АР
Крим – 19,6 млрд грн, або 22%
від загальної суми збитку. Через
тимчасову втрату контролю над
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ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ
СТАН

діяльністю своєї дочірньої компанії
Чорноморнафтогаз група понесла
збитки у розмірі 13,8 млрд грн, а від
втрати активів інших підприємств
в регіоні – 5,8 млрд грн. Ці збитки
не враховують додаткові витрати,

ЗБИТОК ГРУПИ У 2014 РОЦІ,
МЛРД ГРН, %
18,4
(21%)

4,1
7,2
(5%) (8%)

19,6
(22%)

74%
75%

Зона АТО
АР Крим

88,4

Курсові різниці

млрд грн

Збитки від
реалізаціїгазу

39,2
(44%)

Інші фактори

які виникли у групи в 2014 році
через втрату ресурсу газу влас‑
ного видобутку в обсязі близько
1,4 млрд куб. м, і який група зму‑
шена була замістити імпортованим
природним газом;
4. збитки від втрати активів в зоні
проведення АТО – 7,2 млрд грн,
або 8% від загальної суми збитку.
Ці збитки виникли через несанкці‑
онований відбір газу, нарахування
та сплату до бюджету зобов’язань зі
сплати ПДВ на цей газ, непогашені
борги споживачів за природний
газ, які залишились на непідкон‑
трольних українській владі терито‑
ріях, втрату ПСГ та газу, який в них
знаходився.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗБИТКУ ГРУПИ, МЛРД ГРН
9,9

8,9

АКТИВИ
Активи групи станом на 31 грудня
2014 року склали 515 млрд грн (з яких між
сегментами розподілено 496 млрд грн), що
на 277,1 млрд грн, або вдвічі, більше ніж
активи групи станом на 31 грудня 2013 року
Зростання активів групи відбулось за
рахунок збільшення необоротних активів
з 194,8 млрд грн до 471,7 млрд грн (+143%)
та проведення переоцінки основних
засобів. В порівнянні з останньою оцінкою,
що проводилась в 2009 році, ключовими
факторами росту вартості активів стали:
•

подорожчання металопродукції, в тому
числі труб та металоконструкцій

•

зростання цін на паливно‑мастильні
матеріали

•

збільшення розміру заробітної плати
будівельно‑монтажних спеціалістів

•

підвищення цін на обладнання як
вітчизняного, так і імпортного виробни‑
цтва

1,8

-29,1

•

-8,5

Загальний збиток від
реалізації газу
для населення та ТКЕ
27,3 млрд грн

-39,2
-19,6

Прибутоку від Прибуток від реалізації газу
Збиток від
Валовий
збиток
транспортування промисловим
реалізації
власного
газу та інших
споживачам видобутку для імпортованого
видів діяльності
газу для
населення
населення та ТКЕ

Чистий збиток
від курсових
різниць

Збитки
в АР Крим

-7,2

-9,0

Збитки в Фінансові витрати
АТО
(відсотки по
кредитах)

4,9
Інші
витрати/
доходи

-88,4
Чистий збиток

зміна макроекономічної ситуації та про‑
гнозів розвитку нафтогазового ринку

Частка активів, які відносяться до регульо‑
ваних сегментів, зменшилась з 59% станом
на 31 грудня 2013 року до 44% станом на
31 грудня 2014 року. Основною причиною
збільшення частки активів, які відносяться
до нерегульованих активів, стала переоцін‑
ка основних засобів по сегменту «Транспор‑
тування природного газу».

АКТИВИ ЗА СЕГМЕНТАМИ
У 2014* РОЦІ, %

АКТИВИ ЗА СЕГМЕНТАМИ
У 2013 РОЦІ*, %
Транспортування
газу
28%

Зберігання
газу
32%

130,2
млрд
грн

221,7

млрд грн

Транспортування нафти
5%

Регульовані
сегменти 59%

Транспортування
газу
48%

29%

216,9
млрд грн

91,5
млрд грн
Інші
8%

Видобування
газу
Оптова
14%
торгівля
газом
13%

Зберігання
газу

496,0

млрд грн

Видобування
газу
9%
Оптова торгівля
газом
6%

Нерегульовані
сегменти 41%

Регульовані
сегменти
44%

279,1
млрд грн
Інші
4%

Транспортування
нафти
4%

Нерегульовані
сегменти 56%

* без урахування нерозподілених активів та інвестицій в 2013 році – 16,2 млрд грн, у 2014 – 19,0 млрд грн

ВПЛИВ ПЕРЕОЦІНКИ НА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,
МЛРД ГРН
2013
2014
+296,2

27,6
27,9

70,3

181,4

млрд грн

66% 17,4
57% 15,9

331%

-22,6

35,1

41,2

146,1

455,0

184,1

млрд грн

112% 78,8

55,7
Зберігання газу

Переоцінка Інші фактори*
Транспортування
газу

232,6

Видобування газу

Інше

* надходження та переміщення основних засобів, вибуття, амортизційні нарахування,

рекласифікація тощо
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Величина оборотних активів протягом
2014 року майже не змінилась, але зміни‑
лась структура оборотних активів: розмір
запасів та торгової дебіторської заборго‑
ваності зменшились, а розмір попередніх
оплат збільшився (детальніше див. розділ
«Робочий капітал»).

4,3
0,9
1,2

3,7
0,5
0,3
0,3

0,1

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

2,1

Капітальні інвестиції групи в 2014 році
зменшились на 14% по відношенню
до 2013 року та склали 3,7 млрд грн.
В 2014 році було витрачено 2,9 млрд грн
грошових коштів на капітальні вкладення,
що на 0,7 млрд грн менше ніж в 2013 році
(див. розділ «Рух грошових коштів»).
Пріоритетним напрямком капітальних
інвестицій групи є видобуток природно‑
го газу. В 2014 році витрати по сегменту
«Виробництво природного газу» скла‑
ли 2,6 млрд грн. Основний напрямок

За результатами 2014 року показники
групи по фінансуванню капітальних
вкладень в сегментах «Виробництво
природного газу» та «Транспортування
природного газу» є найнижчими серед
інших нафтогазових компаній світу.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ,
МЛРД ГРН

2013

2,6

2014

Iнші нерегульовані
Транспортування природного газу

Недофінансування витрат капітального
характеру обумовлене, в першу чергу,
невідповідністю цін реалізації природ‑
ного газу ринковому рівню, а також
необхідністю спрямування грошових
коштів на фінансування закачування
газу до ПСГ для забезпечення сталого
проходження опалювального сезону.

Виробництво природного газу

капітальних вкладень в межах сегменту
«Виробництво природного газу» – розвіду‑
вальне та експлуатаційне буріння.

Зобов'язання групи за позиками
станом на 31 грудня 2014 року склали
61,0 млрд грн (станом на 31 грудня
2013 року – 59,6 млрд грн). При цьому
в доларовому еквіваленті заборгова‑
ність за кредитами зменшилась на 48%
з 7,5 млрд дол. до 3,9 млрд дол.

СПІВВІДНОШЕННЯ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ/ДОВЖИНА МЕРЕЖІ»,
МЛН ДОЛ. США/1000 КМ, 2014
В 2014 році менеджмент групи забез‑
печив:
Газпром (Росія)
65,8
GAZ-SYSTEM (Польща)
37,7
• погашення кредитів на суму
Fluxys Belgium (Бельгія)
23,9 млрд грн, основну суму з яких
32,6
склали євробонди – 1,6 млрд дол.,
GRTgaz (Франція)
27,4
або 20,7 млрд грн
TIGF (Франція)
27,1
• рефінансування кредитів у вітчиз‑
Enagas (Іспанія)
17,1
няних банках на суму 12 млрд грн
NET4GAS (Чехія)
6,2
• реструктуризацію заборговано‑
Eustream (Словаччина)
6,1
сті по кредитах, що призвело
Transgaz (Румунія)
3,4
до позитивних змін в структурі
Нафтогаз
0,6
позикового капіталу: довгострокові
СПІВВІДНОШЕННЯ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ /ВИДОБУТОК»
ОКРЕМИХ НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ, ДОЛ./Б.Н.Е, 2014
21,8
11,7

JKX (Великобританія)

8,6

RomGaz (Румунія)

4,8

Petroceltic International

4,6

Газпром (Росія)
Новатек (Росія)
Нафтогаз
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3,6
2,3

ставка 9%

27,3

зобов’язання по позиках зросли
з 14,4 млрд грн до 26,2 млрд грн,
а короткострокові зобов’язання
зменшились з 45,2 млрд грн до
34,8 млрд грн
Однак через девальвацію гривні
приріст зобов’язань по валютних
кредитах (погашених та непогашених в
2014 році) склав 25,3 млрд грн.
Таким чином, якщо в доларовому
еквіваленті заборгованість по креди‑
тах у 2014 році зменшилась на 48%, то
з урахуванням девальвації національ‑
ної валюти заборгованість по кредитах
в гривні в 2014 році зросла на 2%.

17,6 млрд грн (48%)

01.01.2013

Валютні кредити

$7,5

25,0

Ефективна
відсоткова
ставка 14-15%

$3,9
01.01.2013

01.01.2014

01.01.2014

Кредити в гривні

ЗМІНИ В КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛІ ГРУПИ В 2014 РОЦІ, МЛРД ГРН
25,3
61,0
59,6
-35,9

ПОЗИКИ

Інші регульовані

Dragon Oil

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО КРЕДИТАХ, В РОЗРІЗІ ВАЛЮТ
млрд грн
млрд дол.
2%
61,0
59,6
36,0 Приріст заборгованості
32,3
Ефективна
за рахунок курсових різниць
$2,3 по непогашених кредитах
відсоткова
$4,1
-48%

45,2
76%

23,9

Основну суму склали
євробонди $1,6 млрд/
20,7 млрд грн

12,0

12,0
26,2
43%

Рефінансування
кредитів у вітчизняних
банках

14,4
24%
31.12.2013

34,8
57%

Погашення
кредитів

Короткострокові кредити

Залучення
кредитів

Вплив курсових
різниць

31.12.2014

кредиторської заборгованості перед
Газпромом за газ та по авансах за послуги
з транспортування природного газу,
робочий капітал групи був від’ємним та
склав 11,2 млрд грн станом на 31 грудня
2013 року.
В 2014 році у зв’язку з конфліктом між
компанією та Газпромом, менеджмент
вживав активних заходів з диверсифі‑
кації джерел постачання імпортованого
природного газу з країн ЄС та намагався
переглянути умови діючого контракту на
постачання газу з Газпромом, що при‑
звело до підписання додаткової угоди на
постачання газу протягом опалювального
сезону 2014‑2015 років (так званий «зимо‑
вий пакет»). Наслідком зазначених дій став
перехід у 2014 році на оплату за імпорто‑
ваний газ на умовах попередньої оплати,
як з постачальниками з Європи, так і з
Газпромом по «зимовому пакету».
Зазначені зміни в умовах ведення бізнесу
групи призвели до наступних змін в робо‑
чому капіталі:
•

запаси станом на 31 грудня 2014 змен‑
шились по відношенню до 31 груд‑
ня 2013 на 7 млрд грн та склали
10 млрд грн. Основною складовою
запасів (80%) є природний газ, який
належить групі: так званий «активний
газ» (знаходиться в ПСГ та може бути
реалізований споживачам), а також
газ, який знаходиться в газотранспорт‑
ній системі (близько 1 млрд куб. м).

Довгострокові кредити

РОБОЧИЙ КАПІТАЛ
Структура оборотного капіталу групи
залежить від умов придбання і реалізації
природного газу та умов надання послуг
з транспортування природного газу
по контракту з Газпромом. В 2013 році
основним постачальником імпортованого
природного газу для компанії був Газ‑
пром, при цьому оплата за придбаний газ
здійснювалась по факту поставки в тер‑
міни відповідно до діючої угоди з усіма
доповненнями.
В 2013 році через брак обігових коштів
попереднім менеджментом було укладено
додаткові угоди з Газпромом про розстро‑
чення оплати за придбаний в серпні та
жовтні‑грудні 2013 року природний газ, що
призвело до накопичення кредиторської
заборгованості на суму 2,8 млрд дол. ста‑
ном на 31 грудня 2013 року. З іншого боку,
протягом декількох останніх років дефіцит
групи частково покривався за рахунок
отриманих авансів за транспортування

газу по контракту з Газпромом. Забор‑
гованість по отриманих авансах перед
Газпромом станом на початок 2014 року
складала 1,8 млрд дол.
Таким чином, за рахунок накопиченої

ДОХОДИ І ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ТРАНСПОТУВАННЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПО КОНТРАКТУ З ГАЗПРОМОМ, МЛРД ДОЛ.
Залишок авансу за транзит
Вартість наданих послуг з
транзиту за вирахуванням
знижки

5,3
3

3,8

98,6

-0,8

3,1 2,8

3

Надходження грошових
коштів
Обсяги транспортування,
млрд куб. м

2,8
1

104,2

1,9
0,4

86,1

84,3

62,2

-0,3
-1,6

-1,3

-1,8
-3,6

2010

2011

2012

2013

2014

31.12.2014
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СТРУКТУРА РОБОЧОГО КАПІТАЛУ МЛРД ГРН
-11,2 +23,6 12,4
Запаси
Дебіторська
заборгованість
Переплати видані
та інші оборотні
активи
Кредиторська
заборгованість
Аванси
отримані та інші
короткострокові
зобов’язання

17

10

-7,0

15,1

20,5 -5,4
2,8 +9,7

12,5

-29,5 +15,4
-22,0

31.12.13

-14,1
-11,1

Зменшення обсягу газу в ПСГ та в ГТС
на 2,3 млрд куб. м, зниження середньозваженої
ціни, уцінка запасів
Приріст дебіторської заборгованості +1,7 млрд грн
Нараховано резерв на знецінення ДЗ –7,1 млрд грн
Збільшено попередню оплату за імпортований газ
Зменшено кредиторську заборгованість за газ
перед Газпромом
Зменшено забргованість по авансах за
транспортування газу для Газпрому

+10,9
31.12.14

Основними факторами зменшення
вартості газу стали зменшення обсягу
газу на 2,3 млрд куб. м, а також знижен‑
ня середньозваженої ціни на газ в ПСГ
та ГТС. Крім того, було проведено
уцінку запасів
•

•
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торгова дебіторська заборгованість за
2014 рік зменшилась на 5,4 млрд грн та
станом на 31 грудня 2014 року склала
15,1 млрд грн. При цьому розмір
торгової дебіторської заборгованості
до вирахування резерву на знецінення
станом на 31 грудня 2014 року збіль‑
шився в порівнянні з початком року
на 1,7 млрд грн та склав 34,1 млрд грн.
Таке зростання дебіторської заборго‑
ваності стало наслідком збільшення
поточної заборгованості споживачів,
які сплачують рахунки в місяці, наступ‑
ному за місяцем поставки (населення,
ТКЕ, бюджетні організації) через збіль‑
шення ціни реалізації. При цьому за‑
гальний рівень розрахунків спожива‑
чів природного газу в 2014 році склав
94%, а в 2013 році – 82%. З іншого боку,
було збільшено резерв на знецінен‑
ня на 7,1 млрд грн з 11,9 млрд грн до
19,0 млрд грн, що в цілому призвело
до зменшення балансової вартості
торгової дебіторської заборгованості
за рахунок авансових платежів за
імпортований газ протягом 2014 року
відбулось збільшення передплат, в ос‑
новному на користь постачальників
газу з країн ЄС, які станом на 31 грудня
2014 року склали 12,5 млрд грн (станом
на 31 грудня 2013 – 2,8 млрд грн)

•

•

торгова кредиторська заборгованість
станом на 31 грудня 2014 року склала
14,1 млрд грн, що на 15,4 млрд грн
менше ніж станом на 31 грудня
2013 року. Зменшення кредиторської
заборгованості в першу чергу відбу‑
лось за рахунок погашення заборго‑
ваності за 2013 рік перед Газпромом
за імпортований природний газ в сумі
2,3 млрд дол., або 24,2 млрд грн
протягом 2014 року було надано
послуги з транспортування газу для
Газпрому в рахунок погашення авансів
від Газпрому, отриманих в 2010 –
2013 роках, на суму 1,5 млрд дол., або
12 млрд грн

Внаслідок змін умов ведення бізнесу група
в 2014 році інвестувала в робочий капітал
23,6 млрд грн для здійснення попередніх
оплат за імпортований газ, погашення
заборгованості минулих років перед
Газпромом (за газ та по авансах за тран‑
спортування газу), тощо. Таким чином,
робочий капітал групи став позитивним,
склавши 12,4 млрд грн.

Капітал групи станом на 31 грудня
2014 року склав 357 млрд грн, що на
249,9 млрд грн, або в 2,3 рази, більше
ніж розмір капіталу станом на 31 грудня
2013 року. Зростання капіталу групи стало
наслідком:
•

передачі до акціонерного капіталу
Нафтогазу ОВДП на суму 96,6 млрд грн

•

переоцінки основних засобів, що при‑
звело до зростання резерву переоцін‑
ки на 240,5 млрд грн

З іншого боку, за рахунок отриманого
протягом 2014 року чистого збитку на‑
копичений дефіцит групи збільшився на
88,6 млрд грн
Компанія отримує фінансову підтримку
від держави у вигляді ОВДП в обмін на
емісію нових акцій. Отримані кошти при‑
значені для покриття касового дефіциту
Нафтогазу, проте їх можна також частково
розглядати як покриття компенсації різни‑
ці у цінах. Однак чинна правова база чи
будь‑які інші документи не підтверджують
це твердження. Також відсутній акт звірки
або аналогічний документ, підписаний
між компанією та Урядом України, в якому
була би зазначена сума компенсації різни‑
ці в цінах.

АНАЛІЗ
РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ФОРМУВАННЯ ДЕФІЦИТУ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ГРУПИ
В 2014 році фактичний дефіцит грошо‑
вих коштів групи в розмірі 108,6 млрд
грн сформувався за рахунок наступних
факторів:
•

-	 збиткової діяльності групи: збиток
до оподаткування в сумі 77,6 млрд
грн, скоригований на деякі негро‑
шові статті, амортизацію, збиток
від вибуття основних засобів та
зменшений на фінансові витрати,
склав 35,0 млрд грн

Якби група отримувала компенсацію різ‑
ниці в цінах грошовими коштами, а не че‑
рез внесок ОВДП до статутного капіталу,
то така компенсація відображалась би як
дохід. Це, з одного боку, призвело би до
зменшення збитків, а з іншого, вплинуло б
на збільшення оподатковуваного прибут‑
ку і, відповідно, до збільшення сум сплаче‑
ного до бюджету податку на прибуток.

-	 здійснених інвестицій в робочий
капітал в сумі 23,6 млрд грн: аванси
за імпортований природний газ,
погашення кредиторської заборго‑
ваності та зменшення заборгова‑
ності по отриманих авансах перед
Газпромом (див. розділ «Робочий
капітал»)

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ , МЛРД ГРН
357
Передача ОВДП до акціонерного
+97
165
капіталу
107
68
126
-87

-175

31.12.13

31.12.14

367

+241
-88
+250

Переоцінка основних засобів
Збиток , отриманий у результаті
діяльності за 2014 рік

чисті грошові кошти, використані в
операційній діяльності, склали 59,7
млрд грн. Негативний грошовий
потік від операційної діяльності став
наслідком:

-	 сплати податку на прибуток у роз‑
мірі 1,4 млрд грн
-	 при цьому були отримані відсотки
в розмірі 0,3 млрд грн.
•

чисті грошові кошти, використані
в інвестиційній діяльності, склали 4
млрд грн. При цьому на капітальні
інвестиції було використано 2,9 млрд
грн та 1,2 млрд грн – кошти, що зна‑

ходяться на банківських депозитах
Укртранснафти.
•

•

витрати в межах фінансової діяльно‑
сті склали 43,9 млрд грн, з яких витра‑
ти на погашення кредитів складають
35,9 млрд грн (див. розділ «Позики»),
на сплату відсотків – 7,9 млрд грн, на
сплату частини прибутку – 0,2 млрд
грн
станом на 31 грудня 2014 року зали‑
шок коштів на рахунку зменшився
на 1 млрд грн по відношенню до 31
грудня 2013 року.

Дефіцит грошових коштів було покрито
за рахунок:
•

передачі до акціонерного капіталу
ОВДП на суму 96,6 млрд грн

•

залучення кредитів на суму 12 млрд
грн

ВПЛИВ ДІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
НА ЗМЕНЬШЕННЯ ДЕФІЦИТУ
ГРУПИ
Формування дефіциту грошових коштів
групи в 2014 році стало наслідком:
•

фінансово недалекоглядних дій
менеджменту в попередні роки,
які призвели до:
-	 накопичення боргів перед Газпро‑
мом на початок 2014 року (2,8 млрд
дол. за газ та 1,8 млрд дол. по отри‑
маних авансах за транспортування
газу)
-	 необхідності строкового погашення
кредитів в 2014 році на суму 36,1
млрд грн
-	 підписання контракту з Газпромом
на придбання газу за економічно
необґрунтованими цінами

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ПОКРИТТЯ ФАКТИЧНОГО ДЕФІЦИТУ
НАФТОГАЗУ У 2014 РОЦІ, МЛРД ГРН
12,0

--59,7

-4,0

96,6
-43,9

-1,0

Кошти
Кошти
Витрати
Зміна
використа- використа- фінансової залишків
ні в
ні в
діяльності коштів на
операційінвестирахунку
ній
ційній
діяльності діяльності

Залучення
кредитів

Продаж
ОВДП,
переданих

-108,6

Разом
дефіцит
грошових
кошів

108,6

до СФ

Джерала
покриття
дефіциту
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ВПЛИВ ДІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗМЕНШЕННЯ ДЕФІЦИТУ ГРУПИ,
МЛРД ГРН
Базовий дефіцит,
Базовий
дефіцит

скоригований на
негативні фактори

Вплив
девальвації
гривні

Фактичний
дефіцит
2014 року

-94,5

- 34,6

7,6

+33,3
1
- 0,4
Базовий сценарій
- курс 7,993 грн/$
- ціна імпортованого газу $416
- рівень розрахунків за газ на
рівні 2013 року
- погашення кредитів відповідно
до діючих договорів

АТО

2
- ,4

-141,9

-	 значного приросту дебіторської
заборгованості споживачів за при‑
родний газ
-	 зменшення залишку газу в ПСГ
Дефіцит грошових коштів групи при
базовому сценарії (курс долара –
7,993 г рн/дол., придбання імпортованого
газу у Газпрому по чинному контракту з
ІІ кварталу 2014 року без знижки за се‑
редньозваженою по року ціною 415 дол.
з оплатою по факту поставки) на початку
2014 року прогнозувався в розмірі
94,5 млрд грн.
•

негативних факторів, які виникли
в 2014 році:
-	 девальвація національної валю‑
ти, яка призвела до зростання
дефіциту на 34,6 млрд грн, в тому
числі через збільшення витрат на
придбання імпортованого газу в
гривневому еквіваленті на 41,5
млрд грн та збільшення витрат
грошових коштів на погашення
кредитів та сплату відсотків на 9
млрд грн. При цьому, оскільки ціни
на газ для промислових спожива‑
чів переглядаються щомісячно в
залежності від курсу, збільшення
доходу від реалізації газу склало
15,9 млрд грн
-	 втрата ресурсу газу в АР Крим, що
призвело до збільшення витрат
грошових коштів на 10,4 млрд грн.
Група втратила 0,7 млрд куб. м газу
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за рахунок зменшення цін на газ від
Газпрому (підписано «зимовий па‑
кет») та забезпечення поставок газу
з Європи витрати на придбання газу
зменшились на 18,2 млрд грн

•

покращено рівень розрахунків спо‑
живачів за природний газ (приріст
торгової дебіторської заборгованості
в 2014 році склав 1,7 млрд грн, тоді як
в 2013 році – 9,1 млрд грн)

•

забезпечено перенесення термінів
погашення кредитів на суму 7,6 млрд
грн

- 108,6

18,2

7,5

Негативні
фактори
2014 року

•

Перенесення термінів
погашення кредитів

- 47,4

АР Крим

Новим менеджментом компанії було
вжито ряд заходів щодо зменшення
дефіциту грошових коштів групи:

Зменшення ціни на газ
Газпрому та забезпечення
поставок газу з Європи

Покращення
розрахунків за газ

Дії
менеджменту

в ПСГ Чорноморнафтогазу та втра‑
тила ресурс газу власного видо‑
бутку в обсязі 1,4 млрд куб. м, який
Чорноморнафтогаз мав реалізува‑
ти споживачам України (різниця
між видобутим Чорноморнафтога‑
зом газом (2,1 млрд куб. м) та газом,
який використовується для потреб
населення АР Крим (0,7 млрд куб.
м). Це призвело до необхідності
додаткової закупівлі імпортованого
газу в обсязі 2,1 млрд куб. м
-	 несанкціонований відбір газу в
зоні проведення АТО, що призвело
до збільшення витрат грошових
коштів на 2,4 млрд грн. Група втра‑
тила газ в обсязі 0,4 млрд куб. м на
суму 2 млрд грн та 0,4 млрд грн у
вигляді сплати ПДВ за цей газ.
Дефіцит грошових коштів при базовому
сценарії з урахуванням впливу негатив‑
них факторів мав скласти 141,9 млрд грн.

Дефіцит грошових коштів групи за
рахунок дій нового менеджменту було
зменшено на 33,3 млрд грн до 108,6 млрд
грн.

СТРУКТУРА ГРОШОВИХ
ВИТРАТ ГРУПИ
В загальній структурі витрат групи
власне на утримання апарату Нафтога‑
зу в 2014 році було витрачено близько
0,3% коштів. Натомість 58,7% становили
витрати на закупівлю природного газу
для споживачів, 23,5% коштів група
витратила на розрахунки з кредиторами
за кредитами минулих років. Ще 9,8%
грошей було витрачено на сплату подат‑
ків до бюджету, решту витрат становлять
оплата праці співробітників, транспорту‑
вання природного газу та резервування
транспортних потужностей, капітальні та
фінансові інвестиції, виробничі витрати
тощо.

СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ВИТРАТ ГРУПИ
23,5%

Погашення та обслуговування кредитів

9,8%
186,4
млрд грн

7,7%

Податки
ІНШЕ
Транспортування газу
Капітальні та фінансові інвестиції
Інші витрати
Оплата праці робітників

1,5%
1,7%
2,0%
2,5%

Утримання апарату Нафтогазу 0,3%

58,7%

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Придбання природного газу

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ
Робота з управління ризикам про‑
вадиться в компанії на всіх рівнях
управління. Хоча наразі Нафтогаз
не має відокремленого підрозділу з
управління ризиками, роботу з вну‑
трішнього контролю та управління
ризиками інтегровано в інші процеси
діяльності компанії в рамках існуючої
організаційної структури. Пробле‑
мою групи на початку 2014 року була
неефективна система внутрішнього
контролю – в 2014 році її побудова
стала для керівництва однією з задач,
пов’язаною зі створенням ефективної
системи корпоративного управління.
Більшу частину функцій внутрішнього
контролю наразі виконує департа‑
мент внутрішнього аудиту.

Робота з управління ризиками побудо‑
вана так, щоб здійснювати безперерв‑
ний моніторинг та контроль, своєчасно
виявляти та послідовно управляти ри‑
зиками, що пов'язані з діяльністю групи,
забезпечувати безперешкодний канал
інформації та комунікації щодо виявле‑
них існуючих чи потенційних ризиків.
Елементи системи управління ризиками
включають посадові інструкції, норма‑
тивні акти, норми корпоративної куль‑
тури, методики та процедури компанії.
Складові системи:
•

виявлення та оцінка ризиків;

•

розробка альтернативних способів
управління виявленими ризиками;

•

управління ризиками згідно з об‑
раними способами;

•

моніторинг та контроль;

•

інформація та комунікація.

Основні ризики, які можуть спричини‑
ти істотний негативний вплив на наші
виробничі показники, грошові потоки
і фінансовий стан, наведені нижче.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ
З ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД
ЄДИНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА
ІМПОРТОВАНОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Відповідно до чинного законодавства
Нафтогаз є гарантованим постачаль‑
ником газу для промислових спожива‑
чів, річний обсяг споживання при‑
родного газу яких перевищує 3 млн
куб. м, та підприємств, що здійснюють
141
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виробництво теплової енергії. Для
цих категорій споживачів постача‑
ється імпортований природний газ,
який компанія має закуповувати за
кордоном. Крім того, для забезпечен‑
ня виробничо-технологічних потреб
Укртрансгаз також використовує
імпортований природний газ. Почи‑
наючи з 2009 року, Нафтогаз закупо‑
вував основні обсяги імпортованого
природного газу у Газпрому відповід‑
но до довгострокового контракту за
цінами, які не відповідали ринковим.
Залежність від одного постачальника
за таким довгостроковим контрактом
може негативно впливати не тільки
на здатність Нафтогазу забезпечувати
споживачів України природним газом,
а й на безперебійність та надійність
роботи ГТС, збільшення політичних
ризиків, погіршення фінансового
стану компанії.

монопольного власника потужнос‑
тей на всіх транскордонних точках
входу/виходу. У підсумку, така
угода дасть можливість здійснення
як фізичного, так і віртуального
реверсу в точках транскордонних
з’єднань ГТС, що позитивно позна‑
читься на диверсифікації джерел
імпортованого газу;
•

Управління ризиком
•

142

Група активно вживає заходи з
диверсифікації джерел постачання
імпортованого природного газу.
Частка імпорту з країн ЄС виросла
з 6% в 2013 році до 25% в 2014
році. Станом на 31 липня 2015
року технічна можливість прийому
природного газу в напрямку Укра‑
їни з країн Європи складала 61,1
млн куб. м на добу, в т.ч. з Польщі
– 4,3 млн куб. м, з Угорщини – 16,8
млн куб. м, зі Словаччини – 40 млн
куб. м. 29 травня 2015 року між
Нафтогазом та оператором ГТС
Угорщини (FGSZ LTD) було підпи‑
сано угоду про підключення між
операторами газотранспортних
систем (interconnection agreement).
Наявність підписаного договору
надає можливість: підвищити
рівень співпраці та взаємодії опе‑
ратора ГТС України з операторами
ГТС сусідніх країн (Польщі, Сло‑
ваччини, Угорщини, Румунії) щодо
обміну інформацією про вільні об‑
сяги, потужності, їх бронювання та
використання на недискримінацій‑
них принципах; забезпечити гнуч‑
кість та оперативність; певною
мірою зменшити вплив поточного

•

•

У червні 2014 року компанія звер‑
нулася до Арбітражного інституту
Торгової палати Стокгольма з
проханням винести арбітражне рі‑
шення стосовно визначення ціни
за контрактом купівлі-продажу
природного газу між Нафтогазом
та Газпромом. Компанія заявляє,
що імпортні ціни на природний
газ, який поставлявся у період
2010-2014 років, є завищеними.
Нафтогаз очікує, що внаслідок
арбітражного провадження
придбання імпортованого газу
буде здійснюватись за ринковими
цінами;

2014 років були значно нижчими за
базовий обсяг, визначений в контрак‑
ті. При цьому рівень плати за тран‑
спортування природного газу жодно‑
го разу не переглядався відповідно до
європейських принципів ціноутворен‑
ня на послуги з транспортування газу,
що призводило до додаткових збитків
групи. При цьому інші споживачі цих
послуг відсутні. Газпром проводить
політику постачання природного газу
в обхід території України (в 2015 році
очікується падіння обсягу транспорту‑
вання на 20% по відношенню до 2014
року, або на 42% по відношенню до
2013 року), що може вкрай негативно
вплинути на діяльність компанії.

•

•

РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАННІ З
ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД ОДНОГО
СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ ПО
ТРАНЗИТУ
Найбільш прибутковим сегментом
діяльності групи є транспортування
природного газу. Транспортування
природного газу здійснюється для
Газпрому відповідно до контракту,
укладеного в 2009 році на 10 років.
Контрактом визначено розмір ставки
на транспортування. Керівництво
групи вважає, що фактичні обсяги
транспортування газу за період 2010-

ще до кінця 2015 року здійснить
перехід на застосування цієї мето‑
дології для розрахунку тарифів на
транспортування газу.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ
Державне регулювання ринку природ‑
ного газу в Україні здійснює Кабінет
Міністрів України і НКРЕКП, охоплюю‑
чи як технічні, так і фінансові аспекти:
•

Технічні заходи стосуються ефек‑
тивного використання запасів
природного газу, гарантування
безпечної технічної експлуатації
газотранспортної системи, забез‑
печення коректного і безпечного
постачання, розподілу та спожи‑
вання природного газу;

•

Фінансові заходи в основному
стосуються встановлення тарифів
та цін і підтримання коректних
фінансових заходів для розподілу
ринку між його учасниками.

Управління ризиком

Пріоритетним напрямком капі‑
тальних вкладень групи є сегмент
видобутку природного газу, що
має на меті максимізацію обсягів
власного видобутку газу;
Групою запроваджуються заходи
з енергоефективності шляхом
сприяння та стимулювання спе‑
ціальних програм. Здійснюється
розробка проектів щодо викори‑
стання альтернативних джерел
газу.

ходу на регуляторну базу активів).
Очікується, що регулятор ринку

•

У жовтні 2014 року компанія звер‑
нулась до Арбітражного інституту
Торгової палати Стокгольма із
проханням винести арбітражне
рішення стосовно перегляду плати
за транспортування природного
газу територією України згідно
з контрактом між Нафтогазом і
Газпромом. Група очікує, що за
результатами провадження буде
тариф на транспортування газу по
контракту з Газпромом буде збіль‑
шено. Окрім цього, за результата‑
ми провадження буде прийнято
рішення щодо обґрунтованості
вимог групи щодо базового обсягу
транспортування газу, гарантова‑
ного Газпромом;
Компанія сприяє створенню
єдиного інфраструктурного та
комерційного газового простору
України, Польщі, Словаччини та
Угорщини, а також створенню
єдиного Східноєвропейського
газового хабу, що дозволить здійс‑
нити диверсифікацію споживачів
послуг групи з транспортування та
зберігання природного газу;
На сьогодні вживаються заходи з
впровадження нової методології
тарифоутворення згідно з євро‑
пейськими принципами на основі
системи «вхід/вихід» та RAB-прин‑
ципів (отримання необхідного до‑

Група є гарантованим постачальни‑
ком природного газу в Україні певним
групам клієнтів, але її здатність
коригувати ціни для кінцевих користу‑
вачів, з урахуванням збільшення цін
на імпортований газ, має обмежений
характер, оскільки такі ціни регулю‑
ються НКРЕКП на кожному етапі: від
розвідки газу до його реалізації кінце‑
вим споживачам.
У 1998 році, після створення компанії,
Уряд України зробив внесок до її акці‑
онерного капіталу у вигляді акцій де‑
кількох акціонерних товариств. Цими
акціонерними товариствами були АТ
«Магістральний трубопровід «Дружба»
і АТ «Придніпровський магістральний
трубопровід», які були реорганізовані
у 2001 році в АТ «Уктранснафта», АТ
«Укрспецтрансгаз», АТ «Чорноморна‑
фтогаз», АТ «Укрнафта» та п’ятдесят
чотири регіональні газорозподільні
підприємства. Уряд може передавати
право володіння або контролю в цих
акціонерних товариствах та/або ін‑
ших державних підприємствах зі збе‑

рігання та транспортування нафти та
газу іншим компаніям або державним
агентствам, і це може завдати суттєво‑
го негативного впливу на операційну
діяльність Нафтогазу.
У 1998 році компанія уклала угоду
«Про використання державного
майна, яке не підлягає приватизації»
(надалі – «Угода») із Фондом дер‑
жавного майна України і отримала
нафтогазову транспортну систему у
свій операційний контроль. Угода
була підписана на один рік, але строк
її дії подовжується автоматично на
один рік, якщо її не буде розірвано
шляхом направлення повідомлення
з боку однієї зі сторін іншій. Вона
також є обов’язковою для виконання
правонаступниками кожної зі сторін.
Історично дія Угоди подовжувалась
автоматично, оскільки жодна зі сторін
не ініціювала її розірвання. Оскіль‑
ки державне майно, яке не підлягає
приватизації, формує основну частину
господарської діяльності групи, то
майбутні операції та фінансові резуль‑
тати діяльності групи залежать від
подовження дії Угоди.
Держава контролює діяльність із
розвідки та видобування нафти і газу
в Україні шляхом видачі відповідних
ліцензій. Згідно з чинним законодав‑
ством окремі ліцензії видаються на
розвідку, розробку та видобування на
кожному нафтогазовому родовищі, а
також на транспортування, постачан‑
ня та зберігання нафти і газу. Ліцензії
видаються на період від двох до двад‑
цяти років, і їх дію можна подовжити
на той самий строк.
Управління ризиком
•

У квітні 2015 при активній під‑
тримці групи було прийнято Закон
України «Про ринок природного
газу», спрямований на транспо‑
зицію Директиви 2009/73/ЄС та
Регламенту 715/2009 у законодав‑
ство України. З введенням в дію
1 жовтня 2015 року зазначеного
закону, повноваження НКРЕКП та
інших органів виконавчої влади в
частині регулювання ринку при‑

родного газу будуть встановленні
відповідно до загальноєвропей‑
ської практики, що в подальшому
дозволить створити в Україні
ефективний, відкритий та ліквід‑
ний ринок природного газу;
•

Група вживає заходів з продов‑
ження терміну дії спеціальних
дозволів на користування надрами
шляхом відповідних звернень до
центральних органів виконавчої
влади та місцевого самоврядуван‑
ня;

•

Відповідно до умов Третього енер‑
гетичного пакету найближчим ча‑
сом буде здійснено відокремлення
операторів газотранспортних/га‑
зорозподільних систем від верти‑
кально інтегрованих підприємств,
що здійснюють видобування та
постачання газу, а також відокрем‑
лення операторів систем зберіган‑
ня газу. Таким чином, державне
майно буде використовуватись
окремими незалежними операто‑
рами газотранспортних/газороз‑
подільних систем. Зважаючи на
це, керівництво компанії вважає,
що група продовжуватиме свою
діяльність із державним майном у
найближчому майбутньому.

РИЗИКИ ПОДАТКОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Для податкового середовища в
Україні властиві складність податко‑
вого адміністрування, суперечливе
тлумачення податковими органа‑
ми податкового законодавства та
нормативних актів, що, окрім іншого,
може збільшити фінансовий тиск на
платників податків. У ході звичайної
господарської діяльності група здійс‑
нює операції, тлумачення яких може
бути різними у групи та податкових
органів. Непослідовність у застосуван‑
ні, тлумаченні і впровадженні подат‑
кового законодавства може призвести
до судових розглядів, які, у кінцевому
результаті, можуть стати причиною
нарахування додаткових податків,
штрафів і пені, суми яких можуть бути
суттєвими.
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Група виконує вимоги податкового
законодавства, здійснює постійний
моніторинг змін і доповнень, вне‑
сених в закони та інші нормативні
правові акти, оцінює і прогнозує
ступінь можливого впливу таких
змін на її діяльність;
Група орієнтована на співпрацю
з державними органами з метою
забезпечення дотримання вимог
законодавства в сфері валютного
та податкового законодавства.

ВАЛЮТНІ РИЗИКИ
Група здійснює свою операційну
діяльність на території України і її
залежність від валютного ризику
визначається, головним чином,
необхідністю придбання природного
газу у іноземних постачальників, що
в основному деномінується у євро та
доларах США. Група також отримує
позики в іноземних валютах. Група не
здійснює хеджування своїх валютних
позицій.

ня протягом опалювального сезону
складає близько 70% від річного,
відповідно і грошові надходження за
реалізовані товари та послуги суттєво
зростають саме під час опалюваль‑
ного сезону. З іншого боку, протягом
літнього періоду, коли зменшуються
грошові потоки, у групи виникає
необхідність в додаткових фінансових
ресурсах для фінансування закачуван‑
ня природного газу до ПСГ. Крім того,
незадовільна платіжна дисципліна з
боку споживачів природного газу, а
також перехід на попередню оплату
за імпортований природний газ в
2014 році, призвели до зменшення
грошових потоків від операційної
діяльності компанії.
Управління ризиком
•

•
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•

•

Ціна майже для всіх категорій
споживачів, які споживають ім‑
портований природний газ (крім
підприємств ТКЕ, які реалізують
теплову енергію для населен‑
ня), щомісячно переглядається
регулятором з урахуванням зміни
закупівельної ціни імпортованого
природного газу та коливання
валютного курсу;
З введенням в дію Закону Украї‑
ни «Про ринок природного газу»
планується перехід до квітня 2017
року до ринкових цін для всіх
категорій споживачів, які будуть
враховувати коливання валютного
курсу.

-	

-	

-	

РИЗИКИ ЛІКВІДНОСТІ
Діяльність групи носить сезонний
характер: обсяг реалізації природного
газу та послуг з його транспортуван‑
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-	

Група змушена здійснювати інвес‑
тиції в оборотний капітал за раху‑
нок державної підтримки (ОВДП,
передані до статутного капіталу) та
залучених кредитних ресурсів;
Протягом 2015 року Парламент
ухвалив ряд змін до існуючого
законодавства з метою зміцнення
ліквідності групи, що включають,
але не обмежуються наступним:
право компанії не укладати дого‑
вори на постачання природного
газу зі споживачами, щодо яких
порушено справу про банкрутство
і які не можуть надати забезпечен‑
ня виконання своїх зобов’язань;

Ці зміни в законодавстві мають очіку‑
вано привести до зменшення існуючої
дебіторської заборгованості спожива‑
чів газу та недопущення її зростання в
майбутньому.
•

продаж дебіторської заборговано‑
сті через аукціони.

Група вживає заходів для поступо‑
вого переходу на оплату імпорто‑
ваного газу по факту поставки, а
також для залучення кредитних
ресурсів для фінансування закачу‑
вання природного газу до ПСГ на
іноземних фінансових ринках за
порівняно нижчими відсотковими
ставками, ніж на українському
ринку.

РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ
З БЕЗПЕКОЮ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯМ АКТИВІВ
Діяльність групи пов'язана з опера‑
ційними ризиками технологічного,
технічного та природно-кліматичного
характеру, діями персоналу і третіх
осіб, що можуть призвести до нега‑
тивних наслідків, в тому числі в ре‑
зультаті помилок персоналу, розкра‑
дань, терористичних актів, диверсій
тощо.
Управління ризиком
•

Впровадження на ГТС України
сучасних методів діагностики, про‑
ведення реконструкції та модерні‑
зації;

•

Вивчення існуючих передових
світових технічних систем охорони
об'єктів, у тому числі з викорис‑
танням безпілотних літальних
апаратів, а також можливостей
Державного космічного агентства
України з питань дистанційного
зондування землі;

зобов’язання компанії припинити
газопостачання у разі порушення
строків розрахунків за спожитий
природний газ;
скасування мораторію на застосу‑
вання примусової реалізації майна
підприємств, у статутних фондах
яких частка держави складає
щонайменше 25%, для погашення
боргів за природний газ, спожитий
у минулих періодах;

ПРОГНОЗ
НА 2015 РІК

•

Постійна взаємодія з МВС України
та його структурними підрозділа‑
ми, у тому числі в областях, Мініс‑
терством енергетики та вугільної
промисловості України, СБУ з
питань забезпечення безпеки
об'єктів групи.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Баланс надходження та розподілу природного газу
Відповідно до прогнозного балансу
надходження та розподілу природного
газу в Україні на 2015 рік, затверджено‑
го розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 2015 року №410-р, та
з урахуванням фактичних даних за чотири
місяці 2015 року, в 2015 році передбача‑
ється зменшення споживання природного
газу Україні на 13% по відношенню до 2014
року. При цьому реалізація групи змен‑
шиться на 12% порівняно з попереднім
роком. Прогнозоване зменшення спожи‑
вання газу пояснюється загальним спадом
економіки, військовими діями на сході
України, а також зменшенням споживання
газу населенням (для приготування їжі та
опалення) через підвищення цін.
Ресурс природного газу власного ви‑
добутку групи в 2015 році становитиме
12,6 млрд куб. м, який буде формуватись
виключно за рахунок газу, видобутого
Укргазвидобуванням.
Обсяг залишку природного газу в ПСГ
по Україні на початок 2015 року складав
11,5 млрд куб. м, в т.ч. газ, що належить
Нафтогазу – 8,5 млрд куб. м. На кінець 2015
року затвердженим балансом газу перед‑
бачається зростання обсягу газу в ПСГ до
17 млрд куб. м. Для забезпечення такого

рівня закачування газу Нафтогаз мав при‑
дбати імпортований газ в обсязі 23 млрд
куб. м. При цьому джерела для фінансуван‑
ня придбання імпортованого газу в такому
обсязі не визначено. Державним бюдже‑
том України на 2015 рік та постановою
Кабінету Міністрів України від 24 червня
2015 №459 передбачене надання держав‑
них гарантій для формування страхового
запасу природного газу в ПСГ в розмірі 1
млрд дол. Враховуючи вищезазначене, а
також дефіцит позикових коштів, Нафто‑
газу доведеться зменшити обсяг імпорту
природного газу в 2015 році приблизно до
17,3 млрд куб. м, що дозволить забезпечи‑
ти залишок газу в ПСГ станом на 31 грудня
2015 року на рівні близько 12,2 млрд куб.
м (з яких Нафтогазу належатиме 10,6 млрд
куб. м).
Основні зміни в законодавстві та їх
вплив на діяльність групи
В лютому 2015 року укладено угоду між
Урядом України та Міжнародним валют‑
ним фондом про Механізм розширеного
фінансування (EFF) та підписано Меморан‑
дум про економічну та фінансову політику,
згідно з яким передбачається:

•

поступове приведення цін на природ‑
ний газ для всіх категорій споживачів
та тарифів на тепло для населення до
2017 року до рівня повного паритету з
ціною імпортованого газу;

•

проведення реформи газового
сектору;

•

прийняття відповідних законів та
підзаконних актів, які призведуть до
покращення повернення дебіторської
заборгованості групи;

•

проведення інших заходів з фінансово‑
го оздоровлення Нафтогазу.

У квітні 2015 року було прийнято Закон
України «Про ринок природного газу»,
положення якого відповідають вимо‑
гам Третього енергетичного пакету та
Меморандуму з МВФ, і який дозволять
забезпечити:

•

недискримінаційний доступ до інфра‑
структури української ГТС;

•

інтеграцію з європейськими ринками
газу;

•

реструктуризацію групи відповідно до
вимог Третього енергетичного пакету
щодо відокремлення діяльності з
транспортування природного газу
магістральними газопроводами від
інших видів діяльності, зокрема видо‑
бутку та постачання природного газу;

•

затвердження європейських принци‑
пів визначення тарифів на послуги
природних монополій (транспор‑
тування та зберігання природного
газу).
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ НА 2015 РІК
2013
факт

2014
факт

2015
прогноз

Валовий видобуток природного газу (без СД та Укрнафти), млн куб. м

14 021

14 034

13 212

Валовий видобуток нафти і газового конденсату, тис. т

738

637

662

в Україні

645

535

501

в Єгипті

93

102

161

Обсяги реалізації природного газу, млн куб. м

32 123

29 232

25 675

Транспортування природного газу по контракту з Газпромом, млн куб. м

86 126

62 197

50 000

Транспортування газу для споживачів України, млн куб. м

44 097

38 122

34 428

Транспортування нафти, млн т

17,6

16,9

16,9

Реалізація нафтопродуктів, тис. т

687

403

346

Реалізація скрапленого газу, тис. т

206

177

168

Реалізація природного газу через мережу АГНКС, млн куб. м

130

97

68

Середньозважена ціна придбання імпортованого природного газу, дол./тис. куб. м

$396,46

$293,81

$295,42

Основні виробничі показники групи*

Основні фінансові результати групи (в млн грн, якщо не вказане інше)**
Дохід від реалізації

75 374

78 444

131 542

Валовий прибуток/збиток

(752)

(8 507)

9 434

Збиток до оподаткування, в т.ч.

(15 492)

(77 603)

(32 480)

Фінансові результати по регульованих сегментах

(26 765)

(88 893)

(51 385)

Фінансові результати по нерегульованих сегментах

11 165

10 575

19 592

Нерозподілені доходи та витрати

108

715

(687)

(17 957)

(88 433)

(34 351)

Чистий збиток

Звіт про рух грошових коштів групи (в млн грн, якщо не вказане інше)**
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

(1)

7 155

(59 738)

(25 716)

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності ***

(2)

(3 231)

(3 959)

(6 784)

(29 122)

(43 873)

(22 657)

(109)

(1 002)

1 533

(25 307)

(108 572)

(53 624)

Джерела покриття дефіциту

25 307

108 572

53 624

- надходження від позик

19 483

11 962

23 924

- реалізація ОВДП, внесених до акціонерного капіталу

5 824

96 610

29 700

Витрати в межах фінансової діяльності
(погашення позик, сплата відсотків та частки прибутку)

(3)

Зміна залишку коштів на рахунку

(4)

Чистий рух грошових коштів до фінансування з держбюджету та інших джерел
(дефіцит)

Реалізація частини положень цього закону
передбачає прийняття відповідних підза‑
конних актів.
В травні 2015 року на виконання вимог
Меморандуму з МВФ прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо стабілізації фінан‑
сового стану Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України», яким,
зокрема, передбачено припинення з
1 вересня 2015 року дії мораторію на
виконавче провадження та примусове
виконання судових рішень відносно під‑
приємств ПЕК, безумовне припинення
газопостачання підприємствам ТКЕ у разі
порушення ними умов укладених дого‑
ворів, можливість продажу дебіторської
заборгованості на аукціоні. Реалізація
частини положень закону передбачає
прийняття відповідних підзаконних
актів.
Ціни на природний газ та тарифи на
його транспортування і зберігання
Згідно з проектом фінансового плану,
підготовленим у ІІ кварталі 2015 року,
середньозважена прогнозна ціна закупівлі
імпортованого природного газу (з ураху‑
ванням вартості транспортування) в 2015
році становитиме 295 дол. (в 2014 році –
294 дол.).
Ціна реалізації природного газу як товару
без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на
транспортування та постачання встанов‑
лена:

•

(5=1+2+3+4)

* виробничі показники не враховують інформацію по ДАТ "Чорноморнафтогаз", оскільки Група втратила контроль над активами товариства через незаконну анексію АР
Крим Російською Федерацією
**прогнозні показники діяльності Групи на 2015 рік сформовано на підставі: фінансового плану Нафтогазу на 2015 рік, який було погоджено Урядовим комітетом з питань
економічного розвитку та Європейської інтеграції (п.36 протоколу №17 від 05.06.15); фінансового плану Укртрансгазу на 2015 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від
17.07.15 №716-р; фінансового плану Укртранснафти на 2015 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 19.08.15 №851-р; проекту фінансового плану Укргазвидобування на
2015 рік; затверджених фінансових планів (або їх проектів) інших підприємств Групи; припущення, що середньорічний курс дол. США – 21,7 грн/дол.			
***витрати на капітальні інвестиції в 2015 році відповідають плановим показникам, при цьому невчасне прийняття фінансових планів підприємств Групи може призвести
до суттєвого зменшення фактичного розміру витрат на капітальні інвестиціїї у зв'язку з вимогами постанови КМУ від №899 (заборона на здійснення витрат капітального
характеру до прийняття фінплану)			
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•

з 1 квітня 2015 року, для населення для
комплексного споживання (приго‑
тування їжі та опалення) – на рівні
2 166,83 грн за тис. куб. м в межах
споживання 200 куб. м в місяць під час
опалювального сезону (жовтень-кві‑
тень); для споживання в більшому,
ніж 200 куб. м в місяць, обсязі під час
опалювального сезону, та при спожи‑
ванні тільки для приготування їжі – до
5 041,83 грн за тис. куб. м
з 1 травня 2015 року, для підприємств
ТКЕ для виробництва тепла для насе‑
лення – до 1 802,99 грн за тис. куб. м

Ціна реалізації природного газу для
Укргазвидобування з 1 квітня 2015 року

зросла з 349,20 грн до 1 590 грн за тис. куб.
м без ПДВ.

видів діяльності, що прогнозовано при‑
зведе до отримання валового прибутку в
розмірі 9,4 млрд грн.

Ціна реалізації природного газу промисло‑
вості змінюється щомісячно відповідно до
ціни закупівлі імпортованого природного
газу та курсу валют.

Отриманого валового прибутку не
вистачить для компенсації інших витрат,
основними з яких стануть:

Очікується, що:

•

втрати від курсових різниць, які про‑
гнозуються в розмірі 20 млрд грн

•

втрати активів в зоні проведення АТО
в сумі 2,6 млрд грн

•

фінансові витрати в розмірі 12,5 млрд
грн, зростання яких прогнозується на
3,5 млрд грн по відношенню до 2014
року через девальвацію гривні та про‑
гнозоване збільшення запозичень

•

середній за 2015 рік тариф на тран‑
спортування газу магістральними
газопроводами зросте по відношенню
до минулого року на 108%

•

середній за 2015 рік тариф на збері‑
гання газу зросте по відношенню до
минулого року на 31%

Ситуація в країні: девальвація валюти,
втрати в зоні АТО
Заборгованість групи в іноземній валюті
на початок 2015 року складала близько 3
млрд дол. при курсі долара станом на 31
грудня 2014 року 15,77 грн/дол. Водночас,
середній курс долара в 2015 році прогно‑
зується на рівні 21,7 грн/дол., що призве‑
де до зростання заборгованості групи в
гривні та нарахування втрат від курсових
різниць в розмірі близько 20 млрд грн.
Несанкціонований відбір природного газу
в зоні АТО (січень – лютий 2015 року) склав
0,4 млрд куб. м, що призвело до збитку
в сумі 2,6 млрд грн, в тому числі вартість
несанкціоновано відібраного газу (2,2
млрд грн) та ПДВ, який було сплачено до
бюджету у зв'язку з цим відбором природ‑
ного газу (0,4 млрд грн).

ПРОГНОЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
Чистий збиток групи
Група очікує, що за результатами діяль‑
ності в 2015 році буде отримано чистий
збиток в сумі 34,4 млрд грн.
Основним фактором формування чистого
збитку буде збиток від реалізації природ‑
ного газу для населення (для приготування
їжі та опалення, в т.ч. через ТКЕ), який
прогнозується в розмірі 32,2 млрд грн.
При цьому очікується, що група отримає
прибуток від реалізації газу бюджетним
організаціям, промисловим та іншим
споживачам, а також прибутки від інших

Дефіцит групи
За результатами діяльності в 2015 році
група очікує отримати дефіцит (чистий
рух грошових коштів до фінансування) в
розмірі приблизно 53,6 млрд грн.
Фінансування зазначеного дефіциту пе‑
редбачається за рахунок:

•

передачі до статутного капіталу На‑
фтогазу ОВДП на суму 29,7 млрд грн
(фактично отримано)

•

залучення кредитів на суму 23,9 млрд
грн, в основному під державні гарантії,
передбачені в Державному бюджеті на
2015 рік у розмірі 1 млрд дол.

У порівнянні з 2014 роком дефіцит від
операційної та інвестиційної діяльності в
2015 році зменшиться майже вдвічі. При
цьому в 2014 році дефіцит майже на 60%
був обумовлений необхідністю погашен‑
ня боргів минулих років (оплата боргів
за газ та надання послуг з транспор‑
тування газу в рахунок отриманих від
Газпрому авансів, погашення єврооблі‑
гацій). В 2015 році дефіцит обумовлений
збитковістю діяльності (чистий збиток –
34,4 млрд грн) та необхідністю фінансу‑
вання робочого капіталу: закачування
газу до ПСГ (прогнозується, що обсяг
газу в ПСГ, який належить групі, станом
на 31 грудня 2015 року в порівнянні з
кінцем 2014 року зросте на 2,1 млрд куб.
м) та приросту дебіторської заборго‑
ваності, який прогнозується у зв’язку з
підвищенням цін.
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Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна
компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
Консолідована фінансова звітність
станом на 31 грудня 2014 року та
за рік, який закінчився цією датою
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО
АУДИТОРА

Акціонеру Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компа‑
нія «Нафтогаз України»:
Ми провели аудит наведеної консолідованої фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
(надалі – «компанія») та його дочірніх підприємств (разом – група), яка складаєть‑
ся із консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року, консо‑
лідованого 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, який закінчився на зазначену дату, а також
основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА КОНСОЛІДОВАНУ
ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Керівництво відповідає за підготовку та достовірне подання цієї консолідованої
фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звіт‑
ності, а також за створення такої системи внутрішнього контролю, яка, на думку
керівництва, є необхідною для складання консолідованої фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінан‑
сової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно
до міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання вимог
професійної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання
достатньої впевненості в тому, що консолідована фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит включає виконання процедур для отримання аудиторських доказів, які
підтверджують суми та розкриття інформації у консолідованій фінансовій звіт‑
ності. Вибір процедур базується на професійному судженні аудиторів, включно
з оцінкою ризиків щодо суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності
у результаті шахрайства або помилки. Оцінка таких ризиків включає огляд сис‑
теми внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням групою
консолідованої фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які
відповідають цим обставинам, а не для надання висновку щодо ефективності
системи внутрішнього контролю групи. Аудит включає також оцінку відповідно‑
сті використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених
керівництвом, а також оцінку загального подання консолідованої фінансової
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для вислов‑
лення нашої умовно‑позитивної думки.
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ПІДСТАВА ДЛЯ
ВИСЛОВЛЕННЯ
УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ
ДУМКИ

1) Як зазначено у примітці 25 до цієї консолідованої фінансової
звітності, група прийняла модель переоцінки для оцінки
своїх основних засобів, що вимагає проведення переоцінок
із достатньою регулярністю таким чином, щоб балансова
вартість основних засобів станом на звітну дату суттєво не
відрізнялась від їхньої справедливої вартості. Група провела
переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2014 року,
і така переоцінка продемонструвала, що справедлива вар‑
тість основних засобів суттєво відрізнялася від їх балансової
вартості до переоцінки. Зважаючи на істотні економічні
зміни, які відбулися після попередньої переоцінки основних
засобів станом на 31 грудня 2009 року, включаючи зміни
у тарифах та витратах на транспортування природного газу,
цінах продажу природного газу групи власного видобутку
та вартості будівельних робіт, ми вважаємо, що різниця між
справедливою та балансовою вартостями основних засобів
також була суттєвою станом на 31 грудня 2013 року. За умов
відсутності переоцінки на цю дату, ми не мали змоги отри‑
мати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу
цього питання на основні засоби групи балансовою вартіс‑
тю 89 526 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2013 року,
а також відповідного впливу на резерв переоцінки станом
на цю дату, витрати по зносу, виснаженню й амортизації за
роки, які закінчилися 31 грудня 2014 та 2013 років. У зв’язку
з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба
в будь‑яких коригуваннях цих сум.
2) Як зазначено у примітці 25 до цієї консолідованої фінансової
звітності, облік виснаження нафтогазових активів здійснюється
із використанням методу суми одиниць продукції пропорцій‑
но до підтверджених розроблених та прогнозованих запасів
вуглеводнів. Керівництво залучило незалежного експерта
для оцінки запасів вуглеводнів станом на 31 грудня 2014 року.
Таким чином, така оцінка є неспівставною з оцінкою ста‑
ном на 31 грудня 2013 року, оскільки оцінка 2014 року була
зроблена із залученням незалежного експерта, в той час коли
оцінка 2013 року базувалась виключно на внутрішніх оцінках
керівництва. За умов неспівставності цих оцінок, ми не мали
змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо
впливу цього питання на нафтогазові активи групи балансо‑
вою вартістю 20 416 мільйонів гривень станом на 31 грудня
2013 року, а також відповідного впливу на витрати по зносу,
виснаженню та амортизації за роки, які закінчилися 31 грудня
2014 та 2013 років. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити,
чи існувала потреба в будь‑яких коригуваннях цих сум.

3) Як зазначено у примітці 20 до цієї консолідованої фінансової
звітності, у березні 2014 року група втратила контроль над
активами одного із своїх дочірніх підприємств, ПАТ «Чорномор‑
нафтогаз», більша частина яких розташована на території Авто‑
номної республіки Крим. Оскільки ми не отримали доступу до
фінансової інформації даного дочірнього підприємства станом
на 31 грудня 2013 року, ми не мали змоги отримати достатні та
належні аудиторські докази щодо загальної балансової вартості
активів та зобов’язань (після згортання внутрішньогрупових
залишків) цього дочірнього підприємства на цю дату у сумі
15 711 мільйони гривень та 1 925 мільйонів гривень, відповід‑
но, загальної суми доходів від реалізації та витрат за рік, що
закінчився 31 грудня 2013 року у сумі 525 мільйонів гривень
та 1 399 мільйонів гривень, відповідно. Також, ми не змогли
отримати доступу до інших активів групи, розташованих на
території Автономної республіки Крим, вартістю 2 898 мільйо‑
нів гривень станом на 31 грудня 2013 року. Група припинила
консолідацію активів та зобов’язань ПАТ «Чорноморнафтогаз»
та створила резерв під знецінення на всю суму вартості інших
активів, розташованих на території Автономної республіки
Крим, протягом року, який закінчився 31 грудня 2014 року.
Оскільки балансова вартість таких активів та зобов’язань
станом на 31 грудня 2013 року впливає на визначення суми
збитку від припиненої діяльності, що припиняється та суму
операційних витрат за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року,
ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь‑яких
коригуваннях цих сум.
4) Оскільки нас було призначено аудиторами групи в 2014 році,
ми не були присутні під час проведення інвентаризації фі‑
зичних залишків запасів станом на 31 грудня 2013 року та не
змогли переконатися у кількості запасів, облікованих станом
на 31 грудня 2013 року (за виключенням запасів природнього
газу) за допомогою застосування альтернативних процедур.
Оскільки ці запаси балансовою вартістю 607 мільйонів гривень
впливають на визначення результатів операцій за роки, які
закінчилися 31 грудня 2014 та 2013 років, ми не мали змоги
визначити, чи існувала потреба в будь‑яких коригуваннях
результатів операцій за відповідні роки.
5) Як викладено у примітці 6 до цієї консолідованої фінансової
звітності, група має інвестиції в асоційовані та спільні підпри‑
ємства, які обліковуються із використанням методу участі
в капіталі. Нам не вдалося отримати достатніх та належних
аудиторських доказів щодо можливості відшкодування торгової
та іншої дебіторської заборгованості одного з асоційованих
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підприємств станом на 31 грудня 2014 року з часткою групи
у сумі 515 мільйонів гривень, та сутності певних витрат, що
були понесені одним із асоційованих підприємств за роки, які
закінчилися 31 грудня 2014 та 2013 років, з часткою групи у та‑
ких витратах 179 мільйонів гривень та 925 мільйонів гривень,
відповідно. Також, деякі асоційовані та спільні підприємства не
прийняли модель переоцінки для обліку своїх основних засо‑
бів, що є відхиленням від МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та
спільні підприємства», який вимагає застосування єдиної з гру‑
пою облікової політики. Вплив цього відхилення на балансову
вартість інвестицій групи у асоційовані та спільні підприємства
станом на 31 грудня 2014 та 2013 років, а також відповідний
вплив на частку групи у їх результатах після оподаткування
за роки, які закінчилися цими датами, не можливо визначити
з достатньою вірогідністю.
6) Як викладено у примітках 16, 17 та 25, протягом першого
кварталу 2014 року та протягом року, який закінчився 31 грудня
2013 року група понесла витрати на:
•

придбання послуг та запасів у сумах 334 мільйони гривень та
1 082 мільйони гривень, відповідно, що були включені до скла‑
ду собівартості реалізації; витрати на дослідження, розробку та
розвідку у сумах 160 мільйонів гривень та 455 мільйонів гри‑
вень, відповідно, що були включені до складу інших операцій‑
них витрат, та щодо яких первинні документи були вилучені
представниками прокуратури України в межах слідства, що
проводиться останньою;

•
•

придбання основних засобів у сумах 660 мільйонів гривень та
4 335 мільйонів гривень, відповідно; та
придбання послуг та запасів у сумах 1 102 мільйони гривень та
2 927 мільйонів гривень, що були включені до складу собівар‑
тості реалізації та інших операційних витрат, відповідно.

Як вказано у примітках, зазначених вище, сутність таких витрат
може відрізнятися від їхньої юридичної форми згідно з первинни‑
ми документами. Нам не вдалося отримати достатніх та належних
аудиторських доказів, щоб переконатися стосовно сум та харак‑
теру наведених вище операцій, а також їх класифікації в консо‑
лідованій фінансовій звітності за роки, які закінчилися 31 грудня
2014 та 2013 років. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи
існувала потреба в будь‑яких коригуваннях цих сум.
7) Нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських
доказів стосовно повноти відображених доходів від реалізації
у консолідованій фінансовій звітності групи, яка додається,
щодо операцій продажу нафтопродуктів певними покупцями
у сумі 2 853 мільйони гривень за рік, який закінчився 31 груд‑
ня 2013 року. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи
існувала потреба в будь‑яких коригуваннях цієї суми. Наша
аудиторська думка щодо консолідованої фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, була відповідно

модифікована. Наша думка щодо консолідованої фінансової
звітності за поточний рік також модифікована внаслідок можли‑
вого впливу цього питання на порівнянність даних поточного
періоду та порівняльних даних.

УМОВНО‑ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за виключенням можливого впливу питань,
викладених у підставі для висловлення умовно‑позитивної думки,
консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан групи на 31 грудня 2014 року
та її фінансові результати, та рух грошових коштів за рік, який
закінчився на зазначену дату у відповідності до міжнародних стан‑
дартів фінансової звітності.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

У мільйонах гривень

Примітки

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

У мільйонах гривень

Примітки

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

АКТИВИ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Консолідована фінансова звітність, яка додається, була підго‑
товлена на основі припущення, що група здатна продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у примітці
2 та примітці 21 до консолідованої фінансової звітності, поточні
зобов’язання групи перевищували її оборотні активи станом на
31 грудня 2014 та 2013 років на суму 17 908 мільйонів гривень та
53 893 мільйони гривень, відповідно, і за роки, які закінчилися
цими датами, група понесла чисті збитки у сумах 88 433 мільйо‑
ни гривень та 17 957 мільйонів гривень, відповідно, а також існу‑
ють суттєві судові позови, щодо яких є невизначеність стосовно їх
остаточного вирішення та наслідків для групи. Ці умови створю‑
ють суттєву невизначеність щодо здатності групи продовжувати
свою діяльність на безперервній основі без постійної допомоги
з боку уряду України. Плани керівництва стосовно цих питань
викладені у примітці 2 до цієї консолідованої фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність не містить жодних коригувань,
які могли б знадобитися у результаті вирішення цієї невизначено‑
сті. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Необоротні активи

Довгострокові зобов’язання

Ми також звертаємо вашу увагу на примітку 21 до цієї консолі‑
дованої фінансової звітності, у якій йдеться про невизначеність,
пов’язану з результатами позову компанії до Арбітражного інсти‑
туту Торгової палати Стокгольму до АТ «Газпром» та зустрічного
позову від АТ «Газпром» до компанії. Висловлюючи нашу думку,
ми не брали до уваги це питання.
Ми також звертаємо вашу увагу на примітку 2 до цієї консолідова‑
ної фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив еконо‑
мічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні,
а також їхнє остаточне врегулювання, неможливо передбачити
з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на
економіку України та операційну діяльність групи. Висловлюючи
нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Основні засоби
Інвестиції в асоційовані та

5
6

454 991

181 428

11 169

9 942

1 195

709

спільні підприємства
Передплати з податку на
Інші необоротні активи

7

Всього необоротних активів

4 346

2 737

471 701

194 816

Оборотні активи
Запаси

8

9 983

17 024

Торгова дебіторська

9

15 097

20 539

заборгованість
Передплати видані та інші

10

12 501

2 823

оборотні активи
Передплати з податку на

942

378

4 361

2 138

394

200

прибуток підприємств
Грошові кошти та залишки на

11

31 грудня
2013 року

Позики

13

26 188

14 388

Резерви

14

1 852

1 601

Відстрочені податкові

19

68 726

17 521

49

378

96 815

33 888

34 820

45 170

зобов’язання
Інші довгострокові

прибуток підприємств

31 грудня
2014 року

зобов’язання
Всього довгострокових
зобов’язань

Короткострокові зобов’язання
Позики

13

Резерви

14

Торгова кредиторська

778

304

14 137

29 478

11 124

22 016

327

27

61 186

96 995

заборгованість
Аванси отримані та інші

15

короткострокові зобов’язання
Податок на прибуток до сплати

банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені у

Всього короткострокових
зобов’язань

використанні
Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ

43 278

43 102

514 979

237 918

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

158 001

130 883

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА

514 979

237 918

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал

12

Резерв переоцінки
Незареєстрований

12

59 997

53 997

366 204

125 663

104 610

14 000

1 405

-

(175 258)

(86 685)

356 958

106 975

20

60

356 978

107 035

акціонерний капітал
Накопичені курсові різниці
Накопичений дефіцит
Власний капітал, що належить

Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено до
випуску від імені правління компанії 31 липня 2015 року.
Андрій Коболєв,
голова правління

Сергій Коновець,
заступник голови правління

власникам материнського

31 липня 2015 року
ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

підприємства
Неконтрольована частка у
капіталі
ВСЬОГО ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ АБО
ЗБИТКИ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ
2014 РОКУ

У мільйонах гривень

Примітки

2014

2013

3

78 444

75 374

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ
ДОХОДИ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

Діяльність, яка продовжується
Дохід від реалізації
Компенсація різниці у цінах з державного

2

-

-

16

(86 951)

(76 126)

Валовий збиток

(8 507)

(752)

Інші операційні доходи

808

749

(23 621)

(6 778)

бюджету
Собівартість реалізації

У мільйонах гривень

Примітки

Чистий збиток за рік

2014

2013

(88 433)

(17 957)

Інший сукупний дохід

У мільйонах гривень

17

Операційний збиток

(31 320)

(6 781)

(9 003)

(8 868)

417

206

1 488

536

Чистий збиток від курсових різниць

(39 185)

(585)

Збиток до оподаткування*

(77 603)

(15 492)

Фінансові витрати

18

Фінансові доходи
Частка у результатах асоційованих та
спільних підприємств після оподаткування

Вигода/(витрати) з податку на прибуток

6

19

2 956

Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому
на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на
прибуток:

Рекласифікація, що відноситься

Прибуток/(збиток) у результаті

на прибуток у сумі 8 мільйонів

переоцінки основних засобів

гривень)

(за вирахуванням податку
на прибуток у сумі 55 254

(74 647)

240 975

продажу, які вибули протягом
року (за вирахуванням податку

(5 199)

за рік
(збитків) за рік

Частка інших сукупних доходів

1 405

-

-

(44)

241 922

(5 191)

153 489

(23 148)

153 529

(23 139)

(40)

(9)

153 489

(23 148)

Всього сукупних доходів/

асоційованих підприємств
прибуток у сумі 38 мільйонів

Інші сукупні доходи/(збитки)
Всього сукупних доходів/

мільйонів гривень)

(за вирахуванням податку на

2013

до інвестицій, наявних для

мільйони гривень (2013: 987

(збитків), які належать:
19

(171)

19

Акціонерам компанії

гривень (2013: 4 мільйони

Неконтролюючим акціонерам

гривень)

Всього сукупних доходів/

Переоцінка зобов’язань за

(збитків) за рік

виплатами працівникам (за

(1 591)

вирахуванням податку на
прибуток у сумі 64 мільйони

Чистий збиток від діяльності,
яка продовжується

19

2014

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

Інші операційні витрати

Примітки

19

(294)

33

19

7

-

гривень (2013: 5 мільйонів

(17 083)

гривень)
Переоцінка резерву на
виведення активів з

Припинена діяльність:
Збиток за рік від припиненої діяльності

Чистий збиток за рік

20

(13 786)

(874)

(88 433)

(17 957)

Неконтролюючим акціонерам

Чистий збиток за рік

від регульованих видів
діяльності
від нерегульованих видів

Чистий збиток, який
належить:
Акціонерам компанії

У мільйонах гривень

діяльності
(88 373)

(17 948)

(60)

(9)

(88 433)

(17 957)

Всього збиток до
оподаткування

Примітки

2014

2013

(88 893)

(26 765)

11 290

11 273

(77 603)

(15 492)

експлуатації (за вирахуванням
податку на прибуток у сумі 1
мільйон гривень)

Регульованими видами діяльності є операції, де ціни реалізації та тарифи, а також
ціни купівлі регулюються державою (як зазначено у примітці 2), та включають
(збиток)/прибуток до оподаткування звітних сегментів «Виробництво природного

154

* (Збиток)/прибуток до оподаткування від регульованих та нерегульованих видів

газу», «Зберігання природного газу» та «Оптова та роздрібна торгівля природним

діяльності був представлений таким чином:

газом», як зазначено у примітці 3.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У
ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

У мільйонах гривень
Залишок станом на 31
грудня 2012 року
Збиток за рік
Інші сукупні доходи/(збитки) за рік
Всього сукупних доходів/(збитків)
за рік
Реалізований резерв переоцінки
Передача інвестицій до Фонду
державного майна
Отримані облігації внутрішньої
державної позики (примітка 12)
Частка прибутку до сплати у
Державний бюджет (примітка 12)

Акціонерний
капітал

Резерв
переоцінки

53 997

131 238

Незареєстрований
акціонерний
капітал

Накопичені курсові
різниці

6 000

-

Накопичений дефіцит
(69 076)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ
КОШТІВ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ
2014 РОКУ

Всього

122 159

Неконтрольована
частка у
капіталі

Всього
власного
капіталу

69

122 228

У мільйонах гривень

-

(5 219)

-

-

(17 948)
28

(17 948)
(5 191)

(9)

Збиток до оподаткування

-

(17 957)
(5 191)

(5 219)

-

-

(17 920)

(23 139)

(9)

(23 148)

нематеріальних активів
Збиток від вибуття основних засобів
засобів
Уцінку запасів

-

(356)

-

-

356

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(2)

-

(2)

-

-

8 000

-

-

8 000

-

8 000

-

-

-

-

(43)

(43)

-

(43)

Збиток за рік
Інші сукупні доходи/(збитки) за рік
Всього сукупних доходів/(збитків)
за рік
Реалізований резерв переоцінки
Отримані облігації внутрішньої
державної позики (примітка 12)
Реєстрація акцій (примітка 12)
Частка прибутку до сплати у
Державний бюджет (примітка 12)

виданих та інших оборотних активів,

5

5 225

5 959

17

7

105

17

5 625

852

8

12 485

422

-

240 791

14 000
-

1 405

(86 685)
(88 373)
(294)

106 975
(88 373)
241 902

60
(60)
20

107 035
(88 433)
241 922

-

240 791

-

1 405

(88 667)

153 529

(40)

153 489

-

(250)

-

-

250

-

-

-

-

-

96 610

-

-

96 610

-

96 610

-

(6 000)

-

-

-

-

-

-

-

-

(156)

(156)

-

(156)

14

Списання кредиторської заборгованості та

та спільних підприємств після оподаткування

366 204

104 610

1 405

(175 258)

356 958

20

356 978

(3 657)

125

588

-

(200)

11

(1 221)

-

20

(6)

-

52

38

(3 959)

(3 231)

Надходження від продажу основних засобів
Зняття грошових коштів, обмежених у
використанні
Розміщення банківських депозитів
Вибуття грошових коштів, які стосуються

9 839

2 335

Чисті грошові кошти, використані в

Фінансові витрати, нетто
Рух грошових коштів від операційної
діяльності до змін в оборотному капіталі
(Збільшення)/зменшення інших необоротних
активів
(Збільшення)/зменшення запасів
Збільшення торгової дебіторської
заборгованості
інших оборотних активів
зобов’язань

кредиторської заборгованості
Зменшення авансів отриманих та інших
короткострокових зобов’язань
від операційної діяльності
Податок на прибуток сплачений
Відсотки отримані
Чисті грошові кошти, (використані в)/
отримані від операційної діяльності

430

358

(110)

(139)

(1 488)

(536)

25 901

-

8 586

8 704

(11 103)

1 971

(249)

677

(5 857)

10 015

(2 136)

(9 809)

(12 684)

2 086

10

(3)

(126)

(214)

(15 765)

17 448

(10 694)

(12 730)

(58 604)

9 441

(1 432)

(2 295)

298

9

(59 738)

7 155

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від позик

6

Нереалізований збиток від курсових різниць

Зменшення резервів

59 997

(2 909)

активів

інвестиційній діяльності

Збільшення/(зменшення) інших довгострокових
-

2013

Дивіденди отримані
17

(Збільшення)/зменшення передплат виданих та
6 000

2014

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

припиненої діяльності

інших поточних зобов’язань

125 663

Примітки

ПДВ до отримання
Зміну резервів

53 997

У мільйонах гривень

Придбання основних засобів та нематеріальних

зменшення корисності фінансових інвестицій та

Грошові кошти, (використані в)/отримані

156

(16 089)

дебіторської заборгованості, передплат

(Зменшення)/збільшення торгової

Залишок станом на 31
грудня 2014 року

(77 603)

Чистий рух резерву на знецінення торгової

Частку у фінансових результатах асоційованих

Залишок станом на 31
грудня 2013 року

2013

Коригування на:

Збиток від зменшення корисності основних
-

2014

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Знос основних засобів і амортизацію
-

Примітки

14

11 962

19 483

Погашення позик

(35 844)

(22 367)

Відсотки сплачені

(7 873)

(6 710)

(156)

(45)

96 610

5 824

64 699

(3 815)

1 002

109

2 138

2 029

11

3 140

2 138

12

96 610

8 000

Обов’язковий внесок до бюджету частки
прибутку
Чисті надходження від продажу облігацій
внутрішньої державної позики, внесених до
акціонерного капіталу
Чисті грошові кошти отримані від/(використані
в) фінансової діяльності
Чисте збільшення грошових коштів та їх
еквівалентів
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА
ПОЧАТОК РОКУ
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА
КІНЕЦЬ РОКУ

Істотні негрошові операції
Внесення облігацій внутрішньої державної
позики до акціонерного капіталу
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» (надалі – Нафтогаз, «материнська
компанія» або «компанія») було засноване у 1998 році згідно
з постановою Кабінету Міністрів України №747 від 25 травня
1998 року.
Нафтогаз та його дочірні підприємства (надалі разом – «група»)
знаходяться у бенефіціарній власності держави Україна. Уряд
України, в особі Кабінету Міністрів України, здійснює державний
контроль над компанією шляхом участі у зборах акціонерів та
засіданнях наглядової ради, а також за допомогою призначення
голови правління та членів правління.
Нафтогаз України є вертикально інтегрованою нафтогазовою
компанією, яка здійснює повний цикл операцій із розвідки та
розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння,
транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природ‑
ного і скрапленого газу споживачам.
Компанія утримує частки у різних підприємствах, які формують
національну систему із виробництва, переробки, оптової та роз‑
дрібної торгівлі, транспортування і зберігання природного газу,
газового конденсату та нафти.
Компанія зареєстрована за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6,
Київ, Україна, 01601.
Група провадить свою господарську діяльність та володіє вироб‑
ничими потужностями, в основному, в Україні. Основні дочірні
підприємства представлені таким чином:
Назва/сегмент

Частка
володіння,
утримувана
станом на
31 грудня
2014
2013

Країна
реєстрації

100,00
100,00

Україна
Україна

Виробництво газу, нафти та продуктів їх переробки
ПАТ «Укргазвидобування»
100,00
Державне акціонерне товариство
100,00
«Чорноморнафтогаз»*
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(«Чорноморнафтогаз»)
Дочірнє підприємство

100,00

100,00

Україна

«Закордоннафтогаз»
Транспортування нафти і газу
ПАТ «Укртрансгаз»
ПАТ «Укртранснафта»
ПАТ «Укрспецтрансгаз»

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Україна
Україна
Україна

Назва/сегмент

Частка
володіння,
утримувана
станом на
31 грудня
2014
2013

Оптова та роздрібна торгівля нафти, газу та продуктів їх переробки
Дочірня компанія «Газ України»
100,00
100,00
Naftogaz Overseas S.A.
100,00
100,00
ВАТ «Кіровоградгаз»
51,00
51,00
Дочірнє підприємство «Укравтогаз»
100,00
100,00

Країна
реєстрації

Україна
Швейцарія
Україна
Україна

Інші
Дочірнє підприємство «Вуглесинтезгаз

100,00

100,00

Україна

України»
Дочірнє підприємство

100,00

100,00

Україна

«Укрнафтогазкомплект»
* Як зазначено у примітці 20, протягом 2014 року компанія втратила контроль над
активами дочірнього підприємства Чорноморнафтогаз, що знаходиться в Криму, через
окупацію Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації.

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
На ринки країн, які розвиваються, наприклад України, впливають
економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики,
які відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими рин‑
ками. Законодавство і нормативно‑правові акти, які впливають
на господарські організації в Україні, продовжують зазнавати
стрімких змін, а для податкового і регуляторного середовища
характерне використання різноманітних тлумачень. Майбутній
напрям економічного розвитку України великою мірою залежить
від податкової та монетарної політики уряду, разом зі змінами
у правовому, регуляторному та політичному середовищі.
У 2014 році українська гривня девальвувала щодо основних
світових валют. Національний банк України запровадив низку
стабілізаційних заходів, направлених на обмеження відтоку
депозитів клієнтів із банківської системи України, покращення
ліквідності банків та підтримки курсу обміну гривні до основних
іноземних валют.
У 2014 році економіка України демонструвала характеристики
стану рецесії. Починаючи з кінця 2013 року, Україна знаходиться
у стані політичних та економічних потрясінь. У результаті низки
протестів відбулася відставка Президента і була сформована
нова коаліція більшості у новоствореному Парламенті. У лютому
2014 року були призначені новий Прем’єр‑міністр та новий уряд.
У результаті змін в уряді у березні‑червні 2014 року відбулися
зміни у керівництві компанії і було сформоване нове правління.

Група є гарантованим постачальником природного газу в Укра‑
їні певним групам клієнтів, але її здатність коригувати ціни
для кінцевих користувачів, з урахуванням збільшення цін на
імпортований газ, має обмежений характер, оскільки такі ціни
регулюються на кожному етапі, від розвідки до кінцевих спожи‑
вачів Національною комісією, що здійснює регулювання у сфе‑
рах енергетики та комунальних послуг («НКРЕКП», до 27 серпня
2014 року – Національна комісія, що здійснює регулювання
у сфері енергетики, НКРЕ). Видобуток власного природного
газу в Україні забезпечує приблизно половину всього попиту.
Відповідно, потрібен істотний рівень імпортованого газу для
задоволення потреб внутрішнього споживання. Протягом
2014 року відбувалися значні коливання у цінах придбання
природного газу у гривневому еквіваленті через дестабілізацію
гривні відносно основних іноземних валют.

підприємств із виробництва природного газу, ціни продажу
природного газу для населення і встановлення тарифів на
транспортування, розподіл та зберігання природного газу. Ок‑
рім того, НКРЕКП відповідає за захист прав споживачів у сфері
встановлення тарифів, безпеки постачань та якості послуг.
Такі тарифи і ціни були встановлені:
30 червня
2015 року

31 грудня
2014 року

Роздрібні ціни на природний газ для

З 1 квітня

З 1,18 гривень

населення залежать від обсягу спожи-

2015 року:

до 4,01 гривень

вання і наявності газових лічильників

7,19 гривень за

за кубічний метр,

(гривень за кубічний метр), з ураху-

кубічний метр;

з травня 2014 року

ванням ПДВ, збору у вигляді цільової

3,6 гривень за

надбавки до діючого тарифу, тарифів на

кубічний метр

послуги з транспортування та розподілу

у межах 200 ку-

газу за регульованим тарифом.

бічних метрів

Уряд України здійснює контроль над операційною діяльністю
групи через свої права власності в компанії. Такий вплив може
стати причиною соціально‑економічних ініціатив, які можуть
завдати негативного впливу на операційну діяльність групи.
Керівництво не має можливості передбачити потенційний
вплив таких ініціатив на консолідований фінансовий стан групи
та показники її діяльності.

Починаючи з 1 квітня 2015 року,

на місяць для

диференціація залежно від обсягу

споживачів, що

споживання і наявності лічильників газу

використовують

більше не застосовується. Використо-

газ комплексно

вуються два види цін: регулярні та піль-

в період з 1 жовт-

гові, останній застосовується в період

ня по 30 квітня

з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний

(опалювальний

сезон) для клієнтів, що використовують

сезон)

Державне регулювання ринку природного газу в Україні

метрів на місяць.
Максимальна ціна закупівлі природного

6 600 гривень за

4 020 гривень за

Державне регулювання ринку природного газу в Україні здійс‑
нює Кабінет Міністрів України і НКРЕКП. Державне регулюван‑
ня охоплює як технічні, так і фінансові аспекти функціонування
ринку. Технічні заходи стосуються ефективного використання
запасів природного газу, гарантування безпечної технічної екс‑
плуатації газотранспортної системи, забезпечення коректного
і безпечного постачання, розподілу та споживання природного
газу. Фінансові заходи, в основному, стосуються встановлення
тарифів та цін і підтримання коректних фінансових заходів для
розподілу між учасниками ринку.

газу для промислових споживачів, без

тисячу кубічних

тисячу кубічних

ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки

метрів, почина-

метрів

до діючого тарифу, тарифів на послуги

ючи з 1 червня

з транспортування, розподілу і поста-

2015 року (з 1 квіт-

чання газу за регульованим тарифом.

ня 2015 року по

Кабінет Міністрів України повинен затверджувати щорічний
прогноз на постачання природного газу та його розподіл.
НКРЕКП здійснює регулювання тарифів та цін, які встановлю‑
ються на кожному етапі, від виробництва до продажу природ‑
ного газу, шляхом встановлення відповідних цін і тарифів і за‑
твердження процедур розрахунку цих цін і тарифів. Відповідно,
НКРЕКП затверджує граничну (максимальну) ціну реалізації
природного газу для підприємств, що фінансуються з держав‑
ного та місцевих бюджетів, граничну ціну реалізації природно‑
го газу для промислових споживачів та інших суб’єктів госпо‑
дарювання (зокрема підприємств, що виробляють тепло для
потреб населення), роздрібні ціни реалізації природного газу
для населення, тарифи на послуги транспортування магістраль‑
ними та розподільчими трубопроводами на території України,
тарифи на розподіл та постачання природного газу за регульо‑
ваними тарифами, тарифи на послуги зберігання, закачування
та відбору газу з підземних сховищ газу. НКРЕКП затверджує
процедури встановлення цін реалізації природного газу для

газ комплексно в обсязі 200 кубічних

1 червня 2015 –
7 200 гривень)
Наступні максимальні закупівельні ціни
на газ для промислових споживачів
та юридичних осіб, що фінансуються
з державного та місцевих бюджетів, за
вирахуванням ПДВ, зборів у вигляді додаткового податку до наявних тарифів,
а також тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання газу за
регульованими тарифами.
Загальний тариф на зберігання

112

112

Загальний тариф на транспортування

656,20

287,00

магістральними та розподільчими

з 1 квітня

газопроводами по території України, без

2015 року

(зберігання, закачування, відбір), без
ПДВ, гривень за тисячу кубічних метрів
за один сезон зберігання.

ПДВ, гривень за тисячу кубічних метрів.
Максимальні ціни на газ для суб’єктів,

2,99 гривень

1,31 гривень за

що виробляють тепло для потреб

за кубічний

кубічний метр

населення, у тому числі ПДВ і збору

метр з 1 квітня

у вигляді додаткового податку, гривень

2015 року

за кубічний метр.

Згідно із Законом України «Про засади функціонування ринку
природного газу» природний газ, видобутий в Україні під‑
приємствами, в яких 50% і більше акцій належить державі, за
вирахуванням обсягів газу на технологічні та інші потреби, як
передбачено даним законом, повинен продаватися населенню
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через компанію за регульованими цінами. Якщо попит населення
перевищує обсяги видобутку, то він задовольняється за рахунок
інших джерел постачання, у тому числі за рахунок імпорту. Обся‑
ги використання природного газу населенням обліковується за
допомогою газових лічильників. У разі відсутності приладів обліку
газу, обсяг використання газу визначається відповідно до норм
використання, що затверджені регуляторними актами.
Усі споживачі, за виключенням компаній, що виробляють тепло,
погашають свою заборгованість за спожитий природний газ
через банківські рахунки спеціального призначення. Перелік
банків, у яких створюються такі рахунки, затверджує Кабінет
Міністрів України. Згідно з поточною процедурою гарантовані
постачальники природного газу і організації з оптової та роздріб‑
ної торгівлі природним газом для усіх груп споживачів повинні
відкривати спеціальні банківські рахунки для отримання платежів
за використаний природний газ. Суми, накопичені на спеціаль‑
них банківських рахунках, розподіляються на поточні рахунки
оператора магістральних газопроводів, операторів розподільчих
газопроводів та гарантованих постачальників у відповідності до
коефіцієнтів, розрахованих гарантованими постачальниками і за‑
тверджених НКРЕКП. Залишки на спеціальних рахунках не можна
арештувати або заблокувати.
Компанії, що виробляють тепло, також відкривають спеціальні бан‑
ківські рахунки для розрахунків за поставлене тепло. Отримані під‑
приємствами, що виробляють тепло, грошові кошти на спеціаль‑
них банківських рахунках потім розподіляються, окрім іншого, на
поточні банківські рахунки гарантованих постачальників природ‑
ного газу у відповідності до алгоритму, що затверджується НКРЕКП
щомісяця. Спеціальні банківські рахунки компаній, що виробляють
тепло, також не можуть бути заблоковані або арештовані.
Компенсація різниці у цінах між тарифами на продаж і ціною імпортованого газу та інші види фінансової підтримки
держави
Як зазначено вище, компанія імпортує істотні обсяги природного
газу для задоволення внутрішнього попиту. Ціна імпортованого
газу значно вища за тарифи на продаж, встановлені НКРЕКП та
яку компанія виставляє певним групам внутрішніх споживачів,
а саме населенню та компаніям, що виробляють тепло. Негативну
різницю компенсує компанії держава, як визначено постановою
Кабінету міністрів України №605 від 29 квітня 2006 року («компен‑
сація різниці у цінах»). Історично така компенсація різниці у цінах
склала 70‑75% ціни імпортованого газу. Термін та юридична фор‑
ма такої компенсації не визначена в українському законодавстві.
Фактична сума різниці у цінах, яку треба компенсувати у відпо‑
відному періоді, затверджується державою у витратній частині
Закону про державний бюджет за відповідний період.
Компанія розраховує повну суму різниці у цінах, накопиченої про‑
тягом кожного року, і подає її до уряду. Однак, протягом звітних
періодів і до дати затвердження цієї консолідованої фінансової
звітності не було документів, у яких була б вказана сума компен‑
сації різниці у цінах, яка належить до виплати компанії. Компанія
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визнає доходи від фактично отриманої компенсації за касовим
методом.
У таблиці нижче надано зведену інформацію щодо різниці у цінах,
яка, за оцінками компанії, має бути компенсована, та фінансової
підтримки компанії від уряду у 2013‑2014 роках (не підтверджено
аудитом):
У мільйонах гривень

2014

2013

Очікувана різниця у цінах за період

12 802

6 264

‑

‑

96 610

8 000

96 610

8 000

Фінансова підтримка від держави:
Компенсація різниці у цінах,
отримана грошовими коштами
протягом періоду
Облігації внутрішньої державної
позики, отримані від уряду в обмін на
емісію нових акцій компанії протягом
періоду
Всього фінансової підтримки,
отриманої від держави

Очікувана різниця у цінах розраховується як різниця між спра‑
ведливою ціною імпорту та цінами реалізації, встановленими
НКРЕКП, на газ, реалізований регіональним газорозподільним
організаціям і компаніям, що виробляють тепло для продажу
населенню. Як зазначено у примітці 21, компанія звернулася
до Арбітражного трибуналу із проханням винести арбітражне
рішення щодо рівня цін на імпорт природного газу за період
2010‑2014 років. Згідно із заявою компанії, ціна, фактично спла‑
чена АТ «Газпром» («Газпром»), є вищою за справедливу вартість.
Якби компанія розрахувала різницю у цінах за сумами, фактично
сплаченими Газпрому, то очікувана різниця у цінах за 2014 і
2013 роки склала б 19 091 мільйон гривень та 20 753 мільйо‑
ни гривень, відповідно.
Разом із компенсацією різниці у цінах компанія отримує фінан‑
сову підтримку від держави у вигляді облігацій внутрішньої дер‑
жавної позики в обмін на емісію нових акцій компанії (примітка
12). Отримані кошти призначені для покриття касового дефіциту
компанії. Суму облігацій внутрішньої державної позики, отрима‑
них компанією в обмін на емісію нових акцій, можна частково
розглядати як покриття компенсації різниці у цінах, однак, не існує
правової бази або документів, які б підтверджували це тверджен‑
ня, і немає також акту звірки або аналогічного документа, підписа‑
ного між компанією та урядом України, у якому була б зазначена
сума компенсації різниці у цінах. Як результат, структура капіталу
групи є незбалансованою, що відображено в значній сумі акціо‑
нерного капіталу та накопичених збитках.
Політична нестабільність та військові дії у східних регіонах
України
На початку 2014 року Україна постраждала від збройної агресії
Російської Федерації в результаті якої відбулася окупація АР Крим
(«АР Крим») та незаконна військова окупація частин Луганської
та Донецької областей озброєними терористичними угрупован‑
нями, які контролюються, спрямовуються і фінансуються Росій‑
ською Федерацією, а також в результаті відкритого вторгнення

регулярних збройних сил Російської Федерації. Частина активів
групи розташована на цих територіях. В результаті цих дій, група
відобразила знецінення активів (основних засобів, дебіторської
заборгованості і запасів), розташованих на окупованих територі‑
ях Луганської та Донецької областей, на суму 7 203 мільйони гри‑
вень станом на 31 грудня 2014 року (примітка 17).
Крім того, в результаті окупації АР Крим Російською Федераці‑
єю, група втратила контроль над своїми активами, розташо‑
ваними в цьому регіоні. Для відображення тимчасової немож‑
ливості контролювати свою підприємницьку діяльність, група
представила відповідну частину чистих активів дочірнього
підприємства Чорноморнафтогаз, розташованих у АР Крим,
як припинену діяльність (примітка 20). Керівництво вважає,
що так як контроль над АР Крим або чистими активами групи,
розташованими у АР Крим буде відновлений в майбутньому,
ці чисті активи будуть відновлені в консолідованій фінансо‑
вій звітності у відповідному звітному періоді. Крім того, група
відобразила знецінення активів (основних засобів, дебіторської
заборгованості та запасів), розташованих у АР Крим, на суму
5 809 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2014 року (приміт‑
ка 17). Керівництво продовжує вживати всі можливі юридичні
та дипломатичні заходи для повернення збитків та відновлен‑
ня контролю над активами групи на цих територіях.

населення, максимальна ціни придбання газу для промисло‑
вих споживачів і тарифи зберігання були збільшені у кілька
разів у 2014 і 2015 роках. Також, згідно з останніми змінами,
що відбулися в липні 2015 року, Парламент України ухвалив
закон, що забороняє встановлювати тарифи на теплопоста‑
чання на рівні, нижчому від економічно обґрунтованого. Ці
заходи спрямовані на покращення ліквідності та прибутко‑
вості підприємств, що виробляють тепло, а також їх здатності
сплачувати борги перед групою.
•

Уряд України і група вживають заходи щодо диверсифікації
джерел постачання газу, головним чином, від європейських
компаній через газотранспортні мережі Словаччини, Польщі
та Угорщини. Окрім того, група може обгрунтовано очікувати,
що ринкові ціни на газ будуть знижені після суттєвого змен‑
шення цін на нафту, яке відбулося у кінці 2014 року і пізніше.

•

Протягом 2014 і 2015 років уряд України надав компанії
облігації внутрішньої державної позики на суму 96,6 мі‑
льярдів гривень і 29,7 мільярдів гривень (отримано до дати
затверджена до випуску цієї консолідованої фінансової
звітності), відповідно, в обмін на емісію нових акцій. Компанія
зареєструвала збільшення акціонерного капіталу у розмірі
6 мільярдів гривень у 2014 році і отримала свідоцтво тимчасо‑
вої реєстрації акцій на суму 104,6 мільярда гривень. Облігації,
отримані у 2014 і 2015 роках були продані за грошові кошти,
за виключенням облігацій в сумі 1,5 мільярди гривень, отри‑
маних в 2015 році.

Застосування припущення щодо здатності групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі
Сума короткострокових зобов’язань перевищує суму оборотних
активів станом на 31 грудня 2014 року на 17 908 мільйонів гри‑
вень (31 грудня 2013 року: 53 893 мільйони гривень); за рік, який
закінчився 31 грудня 2014 року, негативний грошовий потік від
операційної діяльності склав 59 738 мільйонів гривень; за рік,
який закінчився цією датою, група зазнала чистий збиток у розмі‑
рі 88 433 мільйони гривень (2013: збиток у розмірі 17 957 мільйо‑
нів гривень).
Керівництво групи вважає, що підготовка цієї консолідованої
фінансової звітності на основі припущення, що група здат‑
на продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
є обґрунтованою, оскільки група і уряд України вжили певних
ініціатив, направлених на покращення фінансових показників
діяльності та ліквідності групи, включаючи, але не обмежую‑
чись наступним:
•

Починаючи з 2014 року уряд України вжив низку заходів,
направлених на поступове підвищення роздрібних цін на
газ та тепло до беззбиткового рівня на основі ринкових цін
на газ на міжнародних ринках. Уряд оголосив свої плани
щодо зміни системи субсидування енергетики за рахунок
збільшення прямих субсидій кінцевим споживачам (голов‑
ним чином, населенню та компаніям, що виробляють тепло)
і скорочення рівня цінового регулювання. Успішне впрова‑
дження цих планів істотно зменшить фінансовий дефіцит
групи у 2015‑2016 роках і повністю його ліквідує до 2017 року.
Як зазначено вище в цій примітці, роздрібні ціни на газ для

•

Протягом 2015 року парламент ухвалив ряд змін до існую‑
чого законодавства з метою зміцнення ліквідності групи,
що включає, але не обмежується наступним: право компанії
не укладати договори на постачання природного газу
з споживачами, щодо яких порушено справу про банкрут‑
ство, які не можуть надати забезпечення виконання своїх
зобов’язань; зобов’язання компанії припинити газопоста‑
чання у разі порушення строків розрахунків за спожитий
природний газ тощо. Ці зміни набрали чинності 6 червня
2015 року. Для введення їх в дію необхідно прийняти ряд
підзаконних актів.

•

Парламент ухвалив скасування мораторію на застосування
примусової реалізації майна підприємств, у статутних фондах
яких частка держави складає щонайменше 25%, для погашен‑
ня боргів за природний газ, спожитий у минулих періодах,
перед компанією та її дочірнім підприємством Газ України.
Ця зміна дозволяє примусово реалізовувати майно підпри‑
ємств‑боржників для погашення боргів перед компанією та
її дочірнім підприємством Газ України. Примусова реалізації
майна відбувається виключно за рішенням Кабінету Міністрів
України. Компанія та її дочірнє підприємство Газ України,
мають право вимагати стягнення боргів з таких підпри‑
ємств‑боржників у судовому порядку після зняття мораторію
з 1 вересня 2015 року.
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На думку керівництва, поєднання вищезазначених заходів та
інших дій від уряду України дасть можливість групі продовжу‑
вати свою діяльність на безперервній основі. Ця консолідована
фінансова звітність не містить будь‑яких коригувань, які стосу‑
ються можливості 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. Керівництво визначило операційні сегменти,
які група використовує для розкриття інформації, на основі
звітів, які розглядаються правлінням і Міністерством енергети‑
ки та вугільної промисловості України для оцінки фінансових
показників діяльності.
Керівництво здійснює оцінку показників діяльності операцій‑
них сегментів на основі розміру чистого прибутку/(збитку)
до оподаткування від діяльності, яка продовжується. Звітні
сегменти, визначені керівництвом згідно із видами діяльності,
є такими:
•

•

Виробництво природного газу. Виробництво природного
газу здебільшого здійснюється у Полтавській, Харківській,
Сумській, Дніпропетровській, Львівській та Закарпатській
областях. Розвідувальні роботи проводяться, головним чи‑
ном, у Карпатському та Дніпровсько‑Донецькому регіонах.
Група контролює приблизно 70% усього газу, який видобу‑
вається в Україні.
Виробництво сирої нафти і газового конденсату. Розвід‑
ка нафти здійснювалась на території АР Крим. Після окупації
Криму Російською Федерацією на початку 2014 року компа‑
нія втратила контроль на активами, розташованими на цій
території, та відповідними грошовими потоками (примітка
20). Видобуток газового конденсату відбувається у місцях
видобутку природного газу.

•

•

Транспортування природного газу. Цей сегмент представ‑
лений магістральними та розподільчими газопроводами, які
експлуатує група. Українська газотранспортна система є одні‑
єю з найбільших у світі за своїми транспортними потужностя‑
ми. Загальна довжина магістральних газопроводів в Україні
становить 38,5 тисяч кілометрів. Понад 40% природного газу,
який Російська Федерація постачала до європейських країн
у 2014 році (2013: понад 50%) транспортувалося українськими
магістральними газопроводами.
Зберігання природного газу. Українська газотранспортна
система має у своєму складі 11 підземних газосховищ. Загаль‑
на потужність системи підземних газосховищ, розташованих
в Україні, становить 31 млрд куб. м газу.
Транспортування сирої нафти. Цей сегмент представлений
магістральними нафтопроводами, які експлуатує група. За‑
гальна довжина магістральних нафтопроводів в Україні стано‑
вить 4,7 тисячі кілометрів. Сегмент також включає зберігання
нафти, що представлено системою з 11 нафтових сховищ із
загальною потужністю 1,1 млн т нафти.

•

Переробка сирої нафти і газового конденсату. Цей сегмент
представлений 5 нафто‑ і газопереробними заводами. Про‑
дуктами переробки, в основному, є бензин і дизельне пальне,
а також скраплений газ.

•

Оптова та роздрібна торгівля природним газом. Як
зазначено у примітці 2 вище, виробники природного газу
в Україні, які на 50% і більше знаходяться у власності держави,
продають весь видобутий газ населенню через компанію, за
вирахуванням обсягів газу на технологічні та інші потреби, як
передбачено законом.

•

Інше. Доходи від цього сегменту включають доходи від
продажу матеріалів та послуг допоміжними підприємствами
групи, головним чином, супутніх послуг.

Облікова політика звітних сегментів збігається з обліковою полі‑
тикою групи, описаною у примітці 25.

Інформація за звітними сегментами групи за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:

У мільйонах гривень

Реалізація зовнішнім споживачам

Виробництво
природного газу

Виробниц-тво
сирої
нафти і
газового
конденсату

Транспортування
природного газу

Зберігання
природного газу

Транспортування
сирої
нафти

Переробка
сирої
нафти
і газового
конденсату

Оптова
та роздрібна
торгівля природним
газом

Інше

Елімінація

Всього

130

320

24,171

338

1 957

5 197

45 493

838

-

78 444

Реалізація іншим сегментам

4 685

-

57

1 092

-

27

7 764

-

(13 625)

-

Компенсація різниці у цінах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 815

320

24 228

1 430

1 957

5 224

53 257

838

(13 625)

78 444

(4 696)

291

7 448

(2 986)

1 115

1 995

(81 211)

(274)

-

(78 318)

Всього доходів та компенсації
різниці у цінах

Результат сегменту
Нерозподілені доходи/(витрати),

715

нетто
Збиток до оподаткування

(77 603)

Керівництво вважає сегменти «Виробництво природного газу», «Зберігання природного газу» та «Оптова та роздрібна торгівля
природним газом» регульованими видами діяльності внаслідок того, що ціни реалізації та тарифи, а також ціни купівлі у цих
видах бізнесу регулюються державою (як зазначено у примітці 2). Всі інші сегменти вважаються нерегульованими видами
діяльності, адже вони цілком або переважно не залежать від цінового та тарифного державного регулювання.
Суттєві статті негрошового характеру, включені до результатів сегменту:
Знос, виснаження та амортизація

(2 210)

-

(2 344)

(257)

(139)

(111)

(12)

(152)

-

(5 225)

(135)

-

29

-

(18)

-

(9 715)

-

-

(9 839)

(2 394)

-

(52)

(2 725)

(134)

(78)

(141)

(101)

-

(5 625)

(783)

-

(548)

-

468

-

(38 322)

-

-

(39 185)

Чистий рух резерву на знецінення
торгової дебіторської заборгованості,
передплат виданих та інших
оборотних активів
Зменшення корисності основних
засобів та нематеріальних активів
Чистий (збиток)/прибуток від
курсових різниць
Капітальні витрати
Активи сегменту

2 598

-

295

28

120

106

262

263

-

3 672

42 367

3 424

239 746

146 195

19 959

5 007

28 347

10 968

-

496 013

Інвестиції в асоційовані та спільні

11 169

підприємства
Нерозподілені активи

7 797

Всього активів

Реалізація зовнішнім споживачам

446

207

30 131

443

1 411

5 778

36 447

511

-

75 374

Реалізація іншим сегментам

4 687

-

-

425

-

-

9 828

-

(14 940)

-

Компенсація різниці у цінах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 133

207

30 131

868

1 411

5 778

46,275

511

(14 940)

75 374

(1 163)

207

9 435

(661)

435

1 437

(24 941)

(349)

-

(15 600)

Всього доходів та компенсації різниці
у цінах
Результат сегменту
Фінансові витрати, не включені до
результату сегменту
Нерозподілені доходи/(витрати),
нетто
Збиток до оподаткування

162

514 979

108
(15 492)
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

(2 393)

(312)

(348)

(162)

-

(5 681)

Чистий рух резерву на знецінення

6 487

(11 875)

9 085

(1 367)

7 718

6 401

338

5 689

(856)

4 833

виробляють тепло
для населення

торгової та іншої дебіторської

(5)

заборгованості, передплат виданих

-

(238)

-

(25)

-

(1 888)

-

-

(2 156)

Підприємства, що

2014

-

-

(837)

-

-

-

-

(15)

-

(852)

2 053

429

1 195

75

58

250

30

144

-

4 234

30 053

9 402

61 917

70 304

12 283

2 387

29 869

5 513

-

221 728

засобів та нематеріальних активів
Капітальні витрати

Інвестиції в асоційовані та спільні

9 942

підприємства
Нерозподілені активи

6 248

Всього активів

237 918

Регіональні

5 668

(4 460)

2 138

(322)

1 816

3 333

623

174

(26)

148

14 558

1 647

10 762

(7 218)

3 544

газорозподільні
підприємства
для перепродажу
населенню
Регіональні
газорозподільні
підприємства для
перепродажу іншим
споживачам

та дебіторську заборгованість сегменту оптової та роздрібної
торгівлі природним газом за основними групами клієнтів
представлена таким чином:

Підприємства, що

31 грудня 2014 року
Торгова дебіторська заборгованість, балансова
вартість

7 340

4 310

449

Міжнародний транзит

16 831

11 891

1 729

Всього

24 171

16 201

2 178

Дохід
від реалізації

31 грудня 2013 року
У мільйонах гривень

164

(2 327)

Торгова дебіторська
заборгованість, балансова вартість

Торгова дебіторська
заборгованість,
резерв на знецінення

Торгова дебіторська
заборгованість, первісна вартість
5 249

2 922

для населення
Підприємства, що

5 653

856

7 208

(3 268)

3 940

виробляють тепло
для інших споживачів
Регіональні

Дохід
від реалізації

Торгова дебіторська заборгованість, балансова
вартість

7 390

(7 968)

1 897

(429)

1 468

газорозподільні
підприємства
для перепродажу

7 399

3 798

2 282

Міжнародний транзит

22 732

15 722

‑

Всього

30 131

19 520

2 282

Інформація про дохід від реалізації, валовий (збиток)/прибуток

Регіональні

2 380

324

1 608

(28)

1 580

газорозподільні
підприємства для
перепродажу іншим
споживачам
Промислові та інші

24 729

7 691

8 328

(6 088)

2 240

45 493

(18 426)

24 290

(12 140)

12 150

споживачі
Всього

Промислові та інші
споживачі
Всього

Дохід від

2013

6 982

11 628

6 439

10 480

‑

1 488

‑

536

5 052

3 723

7 640

764

(3 051)

(73)

(1 351)

(57)

488

27

468

28

466

628

205

423

(258)

(180)

(129)

(171)

2 075

‑

1 033

реалізації
36 447

(13 727)

27 848

(9 789)

18 059

Частка

Основні тарифи і ціни, за якими група реалізує природний
газ, наведено у примітці 2.

у результатах

Географічна інформація

підприємств після

У мільйонах гривень

2014

2013

Україна

61 292

52 434

Російська Федерація

16 831

22 732

320

207

Єгипет
Європа
Всього доходів та компенсації

1

1

78 444

75 374

різниці у цінах

населенню

Валовий
прибуток

Внутрішнє транспортування

(19 329)

виробляють тепло

Валовий
прибуток

Внутрішнє транспортування

5 341

Валовий (збиток)/
прибуток

Інформація про дохід від реалізації, валовий прибуток та
дебіторську заборгованість сегменту транспортування
природного газу за основними видами послуг транспортування
представлена таким чином:

31 грудня 2014 року
Дохід від реалізації

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2014 і 2013 років
єдиним зовнішнім клієнтом, доходи від якого перевищують 10%
від загальної суми доходів, був Газпром. Сума доходів від Газпром,
що відноситься до сегменту транспортування природного газу, за
2014 рік становила 16 831 млн грн (2013: 22 732 млн грн).

У мільйонах гривень

Інформація про концентрацію зовнішніх клієнтів, доходи від
реалізації яким перевищують 10% від суми загальних доходів від
реалізації.

У мільйонах гривень

для інших споживачів

Зменшення корисності основних

У мільйонах гривень

Дохід від реалізації, торгова дебіторська
заборгованість, передплати видані та інші оборотні
активи

виробляють тепло

та інших оборотних активів

Активи сегменту

Підприємства, що

Асоційовані
підприємства

-

Інформація про істотні обсяги та залишки за операціями із
пов’язаними сторонами станом на і за роки, які закінчилися
31 грудня 2014 та 2013 років, представлена у таблиці нижче.

Підприємства,
контрольовані
державою та під
значним впливом
держави

(2 309)

Операції із пов’язаними сторонами можуть проводитись
на умовах, які не обов’язково можуть бути доступними для
непов’язаних сторін.

Асоційовані
підприємства

Знос, виснаження та амортизація

усі контрольовані державою підприємства вважаються
пов’язаними сторонами під спільним контролем.

Підприємства,
контрольовані
державою та під
значним впливом
держави

-

Суттєві статті негрошового характеру, включені до результатів сегменту:

Торгова дебіторська
заборгованість, балансова вартість

(157)

Всього

Торгова дебіторська
заборгованість,
резерв на знецінення

Інше

Елімінація

Торгова дебіторська
заборгованість, первісна вартість

Транспортування
сирої
нафти

Оптова
та роздрібна
торгівля природним
газом

Валовий (збиток)/
прибуток

Зберігання
природного газу

31 грудня 2013 року

Переробка
сирої
нафти
і газового
конденсату

Дохід від реалізації

У мільйонах гривень

Транспортування
природного газу

У мільйонах гривень

Виробництво
природного газу

Виробництво
сирої
нафти і
газового
конденсату

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

4. ЗАЛИШКИ 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 увага спрямовується на сутність
відносин, а не тільки на їх юридичну форму.
Як зазначено у примітці 1, група знаходиться під
безпосереднім контролем уряду України і, відповідно,

асоційованих
та спільних
оподаткування
Торгова
дебіторська
заборгованість
Резерв на
знецінення
торгової
дебіторської
заборгованості
Інші необоротні
активи
Передплати
видані та інші
оборотні активи
Резерв на
знецінення
передплат
виданих та
інших оборотних
активів
Грошові кошти
залишки на
банківських
рахунках
165
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Асоційовані підприємства

1 024

Підприємства,
контрольовані
державою та під
значним впливом
держави

‑

Асоційовані підприємства

‑

2013

Підприємства,
контрольовані
державою та під
значним впливом
держави

Асоційовані підприємства

‑

Придбання нафти,

2014

У мільйонах гривень

Підприємства,
контрольовані
державою та під
значним впливом
держави

2013
Асоційовані підприємства

2014
Підприємства,
контрольовані
державою та під
значним впливом
держави

У мільйонах гривень

Закупівлі, торгова та інша кредиторська заборгованість
і позики

461

4 239

389

3 997

Торгова
кредиторська

Трубопроводи і супутнє
обладнання

Нафтогазові
активи

Машини
та обладнання

Будівлі

Технологічні
нафта і
газ

354

1 712

526

(177)

-

124 679
(1 990)

12 232
(1 608)

61 536
(1)
(970)

36 260
(100)
(760)

(4 275)

(968)

(2 295)

(1 637)
165 426

(347)
30 668

Первісна вартість або

165 447

оцінка
Накопичений знос та

(21)

Надходження та переміщення
Переоцінка
Вибуття
Амортизаційні нарахування
Рекласифікація до

заборгованість

природного газу

Позики

30 304

‑

27 261

‑

припиненої діяльності

та нафтопродуктів

Аванси

875

61

751

966

Інші закупівлі

отримані та інші

(примітка 20)
Зменшення корисності

683

1 341

150

1 147

31

239

12

4

(1 819)

(25)

227

146

Інші операційні
витрати
Чистий рух
резерву на
знецінення
торгової
дебіторської
заборгованості,
передплат
виданих та
інших оборотних
активів і прямі
списання
Фінансові витрати

3 265

‑

‑

короткострокові
зобов’язання

Компенсація провідному управлінському персоналу
Провідний управлінський персонал протягом 2014 року
складався в середньому із 8 членів правління (2013:
14 членів правління). У 2014 році компенсація провідному
управлінському персоналу, що включена до складу інших
операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові
поточні премії і становила 6 млн грн (2013: 11 млн грн).
Станом на 31 грудня 2014 року провідний управлінських
персонал складався із 5 членів правління.

‑

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Інформація про рух балансової вартості основних засобів представлена таким чином:
У мільйонах
ТрубопровоНафтоМашини Будівлі
ТехнолоБурове і
гривень
ди і супутнє
газові та обладгічні
розвідуобладнання
активи
нання
нафта і
вальне
газ обладнання
Станом на 31 грудня 2012 року

Інші
основні
засоби

Незавершене
будівництво

Всього

Первісна вартість або

56 026

24 885

13 938

14 526

83 077

732

3 510

16 263

212 957

оцінка
Накопичений знос та

(6 324)

(4 904)

(3 210)

(3 054)

-

(304)

(1 788)

(2 127)

(21 711)

49 702

19 981

10 728

11 472

83 077

428

1 722

14 136

191 246

резерв на зменшення
корисності

Чиста балансова вартість
станом на 31
грудня 2012 року

Надходження
Переоцінка
Вибуття
Амортизаційні нара-

хування
Зменшення корисності

Чиста балансова вартість
станом на 31
грудня 2013 року

919
(7)
(2 265)

1 476
(1 810)

1 077
(20)
(1 174)

449
(23)
(763)

(6 186)
(348)
-

26
(79)

269
(148)
(379)

119
(147)
-

4 335
(6 186)
(693)
(6 470)

(54)
48 295

19 647

(45)
10 566

(10)
11 125

76 543

375

1 464

(695)
13 413

(804)
181 428

Первісна вартість або

56 936

26 361

14 931

14 928

76 543

758

3 486

16 235

210 178

оцінка
Накопичений знос та

(8 641)

(6 714)

(4 365)

(3 803)

-

(383)

(2 022)

(2 822)

(28 750)

резерв на зменшення
корисності
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У мільйонах
гривень

Чиста балансова вартість
станом на 31
грудня 2014 року

Бурове і
розвідувальне
обладнання

Інші
основні
засоби

Незавершене
будівництво

Всього

18

101

687

3 221

56 852
(23)
-

169
(28)

4 501
(8)
(285)

-

296 229
(132)
(5 641)

-

(800)

(216)

(25)

(5 910)

(14 489)

(660)
68 702

(201)
46 147

(404)
132 168

(1)
317

(65)
5 683

(2 310)
5 880

(5 625)
454 991

30 668

68 827

46 172

132 168

317

5 900

8 669

458 168

-

(125)

(25)

-

-

(217)

(2 789)

(3 177)

резерв на зменшення
корисності

Група залучила професійних незалежних оцінювачів для
визначення справедливої вартості своїх основних засобів
станом на 31 грудня 2014 року. Справедлива вартість була
визначена на основі амортизованої вартості заміщення
або ринкових даних відповідно до міжнародних стандартів
оцінки.
Беручи до уваги характер основних засобів групи, справедлива
вартість визначалася з використанням залишкової вартості
заміщення спеціалізованих активів, і на основі використання
ринкових доказів 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.
До складу нафтогазових активів включено вартість ліцензій
на виробництво газу у сумі 343 млн грн станом на 31 грудня
2014 року (31 грудня 2013 року: 325 млн грн).
У 2014 році амортизаційні нарахування у сумі 5 126 млн грн
(2013: 5 847 млн грн) було включено до собівартості реалізації,
99 млн грн (2013: 70 млн грн) – до складу інших операційних
витрат, і 428 млн грн (2013: 553 млн грн) було капіталізовано
у складі первісної вартості основних засобів.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років основні засоби
групи балансовою вартістю 15 240 млн грн та 7 794 млн
грн, відповідно, було використано в якості застави для

забезпечення позик (примітка 13).
Якби основні засоби групи оцінювались за історичною
вартістю, то їх балансова вартість була б представлена таким
чином:
У мільйонах гривень

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

Нафтогазові активи

8 480

9 553

Трубопроводи і супутнє обладнання

6 520

13 119

Машини та обладнання

5 934

8 417

Будівлі

5 446

5 835

Технологічні нафта і газ

1 131

1 017

Бурове і розвідувальне обладнання

153

360

Інші основні засоби

882

989

28 546

39 290

Всього

6. ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ ТА СПІЛЬНІ
ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиції групи в асоційовані та спільні підприємства були
представлені таким чином :
У мільйонах гривень
Інвестиції в асоційовані підприємства
Інвестиції у спільні підприємства
Всього

31 грудня
2014 року
9 739
1 430
11 169

31 грудня
2013 року
9 165
777
9 942

Інвестиції в асоційовані підприємства
Детальна інформація щодо асоційованих підприємств групи
на кінець звітного періоду представлена таким чином:
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Назва
асоційованого
підприємства

Основна
діяльність

ПАТ «Укрна-

Виробни-

фта»

цтво нафти

Місце реєстрації та
провадження господарської
діяльності
Україна

Частка володіння
групи
31 грудня
31 грудня
2014 року
2013 року

50,00%+1 акція

50,00%+1 акція

У мільйонах гривень

Переробка

нафта»

нафти

Україна

43,05%

43,05%

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

206

170

8 462

5 567

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

20 647

18 398

Прибуток за рік

350

251

Інші сукупні (збитки)/доходи за рік

(33)

19

Всього сукупних доходів за рік

317

270

У мільйонах гривень

31 грудня
2013 року

Оборотні активи

14 983

9 118

Необоротні активи

18 227

19 123

33 210

28 241

15 922

8 703

2 468

1 795

18 390

10 498

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

27 892

21 101

Прибуток за рік

1 265

190

Інші сукупні (збитки)/доходи за рік

(389)

31

876

221

У мільйонах гривень
Дохід від реалізації

Всього сукупних доходів за рік

Узгодження вищевикладеної фінансової інформації із
балансовою вартістю частки у ПАТ «Укрнафта» визнається
у консолідованій фінансовій звітності таким чином:
У мільйонах гривень
Чисті активи асоційованого підприємства
Дивіденди, оголошені асоційованим

Балансова вартість частки групи у ПАТ

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

14 820

17 743

3 799

‑

50,00%

50,00%

+1 акція

+1 акція

9 310

8 872

«Укрнафта»

Частка володіння групи у ПАТ «Укртатнафта»
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31 грудня
2013 року

997

681

43,05%

43,05%

429

293

Балансова вартість частки групи у ПАТ
«Укртатнафта»

Інвестиції у спільні підприємства
Детальна інформація щодо суттєвого спільного підприємства
групи на кінець звітного періоду представлена таким чином:
Назва
асоційованого
підприємства

Основна
діяльність

Misen

Виробни-

Enterprices

цтво газу

AB (ТОВ

і нафти

Місце реєстрації та
провадження господарської
діяльності

Частка володіння
групи
31 грудня
31 грудня
2014 року
2013 року

49,99%

49,99%

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

Оборотні активи

7 411

4 302

Необоротні активи

2 048

1 946

9 459

6 248

Короткострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання

297

‑

(483)

(418)

(за виключенням торгової кредиторської
заборгованості та резервів)
Довгострокові фінансові зобов’язання

(52)

(221)

(за виключенням торгової кредиторської
заборгованості та резервів)

У мільйонах гривень

2014

2013

Дохід від реалізації

3 942

1 676

Прибуток за рік

1 228

643

Інші сукупні доходи за рік
Всього сукупних доходів за рік
Дивіденди, отримані від спільного

‑

‑

1 228

643

‑

‑

(96)

(18)

підприємства протягом року
Вищезазначені суми прибутку за рік включають наступне:
Знос та амортизація
Фінансові доходи

9

‑

Фінансові витрати

(429)

(11)

Витрати з податку на прибуток

(285)

(108)

Узгодження вищевикладеної фінансової інформації із
балансовою вартістю частки у спільному підприємстві
визнається у консолідованій фінансовій звітності таким
чином:
У мільйонах гривень

2014

Чисті активи спільного підприємства

2013

2 730

1 534

49,99%

49,99%

Внесок у капітал

9

‑

Інші коригування

25

(25)

1 390

742

Частка володіння групи у спільному
підприємстві

Дебіторська заборгованість за угодою про

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

935

1 141

2 906

1 819

3 841

2 960

1 025

1 199

86

227

1 111

1 426

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

2 176

903

1 122

1 130

371

376

заборгованість споживачів газу
Нематеріальні активи

Всього

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 років та оцінена за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної відсоткової ставки, яка
на дату реструктуризації коливалася від 14% до 15% річних.
Протягом року, який закінчився 31 грудня 2014 року,
група визнала додатковий резерв на знецінення
реструктуризованої дебіторської заборгованості
споживачів газу у сумі 95 млн грн (2013: сторнування
резерву у сумі 21 млн грн).
Інші необоротні активи. Станом на 31 грудня 2014 і
2013 років, до складу інших необоротних активів включено
витрати на дослідження та розробку в сумі 525 млн грн
і 200 млн грн, відповідно, які були понесені за угодою
концесії на розвідку та розробку нафти з ЄГНК від 13 грудня
2006 року, але ще не надані до відшкодування (примітка
25).

8. ЗАПАСИ
У мільйонах гривень

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

7 885

14 146

Запасні частини

844

1 388

Сира нафта і нафтопродукти

363

459

Сировина

327

704

Природний газ

розподіл продукції
Реструктуризована дебіторська

(примітка 25). Сума, зазначена в 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.

Запаси групи представлені таким чином:

у спільному підприємстві

Інше

Misen Enterprices AB (ТОВ «Карпатигаз»)

Необоротні активи

Короткострокові фінансові зобов’язання

У мільйонах гривень

Зведену фінансову інформацію щодо суттєвого спільного
підприємства групи наведено нижче. Зведена фінансова
інформація відображає суми відповідно до фінансової
звітності спільного підприємства, підготовленої відповідно
до МСФЗ та не скоригованих групою для цілей використання
методу участі в капіталі.

Оборотні активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

7. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

газ»)

У мільйонах гривень

Вищезазначені суми активів та зобов’язань включають
наступне:

Балансова вартість частки групи

Україна

ПАТ «Укртатнафта»
У мільйонах гривень

31 грудня
2014 року

«Карпати-

підприємством, але ще не виплачені
Частка володіння групи у ПАТ «Укрнафта»

Дохід від реалізації

Чисті активи асоційованого підприємства

31 грудня
2014 року

Довгострокові зобов’язання

5 397

Довгострокові зобов’язання

У мільйонах гривень

ПАТ «Укрнафта»

Короткострокові зобов’язання

8 256

Узгодження вищевикладеної фінансової інформації із
балансовою вартістю частки у ПАТ «Укртатнафта» визнається
у консолідованій фінансовій звітності таким чином:

Зведена фінансова інформація стосовно кожного із
суттєвих асоційованих підприємств групи викладена нижче.
Зведена фінансова інформація відображає суми, включені
до фінансових звітностей асоційованих підприємств,
підготовлених згідно з МСФЗ.

У мільйонах гривень

31 грудня
2013 року

Короткострокові зобов’язання

і газу
ПАТ «Укртат-

31 грудня
2014 року

677

328

4 346

2 737

Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл
продукції. Компанія уклала концесійну угоду на розвідку
і розробку нафти із Арабською Республікою Єгипет та
Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією («ЄГНК»)
13 грудня 2006 року. За умовами цієї концесійної угоди
група має право відшкодовувати усі витрати на розвідку
та розробку, понесені у зв’язку із цією концесійною угодою

Інше
Всього

564

327

9 983

17 024

Керівництво проводить оцінку необхідності списання запасів
до їхньої чистої вартості реалізації, беручи до уваги вікову
структуру запасів та ознаки їх економічного, технічного
та фізичного зносу. У 2014 році таке коригування запасів
становило 3 893 млн грн і було включено до складу інших
операційних витрат та 8 592 млн грн було включено до складу
собівартості реалізації (2013: 422 млн грн було включено до
складу інших операційних витрат).
Станом на 31 грудня 2014 і 2013 років запаси балансовою
вартістю 5 308 млн грн і 11 803 млн грн, відповідно, були
включені як застава для забезпечення позик (примітка 13).
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У мільйонах гривень

9. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
У мільйонах гривень
Торгова дебіторська заборгованість
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

34 095

32 424

(18 998)

(11 885)

15 097

20 539

Із загальної балансової вартості торгової дебіторської
заборгованості станом на 31 грудня 2014 року дебіторська
заборгованість за природний газ становила 12 150 млн грн
(31 грудня 2013 року: 18 059 млн грн) (примітка 3).

2014

2013

Залишок станом на 1 січня

11 885

11 222
2 047

ПДВ до відшкодування

300

2 580

1 543

За вирахуванням: резерву на знецінення

(6 215)

(5 714)

Всього

12 501

2 823

2014

2013

Залишок станом на 1 січня

5 714

5 248

Резерв на знецінення, створений протягом

1 812

802

року
Сторнування резерву

(808)

Суми, списані протягом року як безнадійні

(227)

(576)

Залишок станом на 31 грудня

(76)

‑

18 998

11 885

Аналіз кредитної якості торгової дебіторської заборгованості
представлений таким чином:

Не прострочена і не знецінена

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

9 921

4 814
4 263

Прострочена від 31 до 90 днів

913

5 486

Прострочена від 91 до 180 днів

325

669

1 606

3 288

74

2 019

1 263

68

322

53

Прострочена від 181 до 365 днів
Прострочена понад 365 днів
Прострочена та індивідуально знецінена
(валова сума):
Прострочена до 30 днів
Прострочена від 31 до 90 днів
Прострочена від 91 до 180 днів
Прострочена від 181 до 365 днів
Прострочена понад 365 днів
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього

177

113

1 872

125

15 364

11 526

(18 998)

(11 885)

15 097

20 539

10. ПЕРЕДПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ
АКТИВИ
Передплати видані та інші оборотні активи групи були
представлені таким чином:
У мільйонах гривень
Передплати постачальникам за природний

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

11 083

‑

газ
Векселі до отримання

1 698

1 513

Передплати постачальникам за матеріали,

1 463

2 646

роботи та послуги

(103)

(1 225)

(233)

6 215

5 714

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

Грошові кошти на банківських рахунках

2 475

1 697

Строкові депозити

1 869

416

17

25

4 361

2 138

Інше
2 258

(86)

11. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НА
БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ
У мільйонах гривень

Прострочена, але не знецінена:
Прострочена до 30 днів

798

35

(611)

У мільйонах гривень

473

прибуток

Суми, списані протягом року як безнадійні
(примітка 20)

170

Передплати за податками, крім податку на

Сторнування резерву

Залишок станом на 31 грудня

1 737

Інформація про рух резерву на знецінення передплат виданих
та інших оборотних активів була представлена таким чином:

У мільйонах гривень

Переведення до складу припиненої діяльності

1 384

реалізації природного газу

У мільйонах гривень

8 027

31 грудня
2013 року

переуступки прав вимоги за договорами

Інше

Інформація про рух резерву на знецінення торгової
дебіторської заборгованості представлена таким чином:

Резерв на знецінення, створений протягом року

Дебіторська заборгованість за угодами

31 грудня
2014 року

Всього

Банківські депозити на суму 1 221 млн грн, що увійшли до
складу строкових депозитів з первісним строком погашення
понад три місяці та менше ніж один рік, виключаються зі
складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про
рух грошових коштів.

12. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований, випущений
і повністю сплачений акціонерний капітал компанії
становив 59 997 млн грн і складався із 55 840 905 простих
акцій номінальною вартістю 1 000 гривень за акцію
(31 грудня 2013 року: 53 997 млн грн і 49 840 905 простих
акцій номінальною вартістю 1 000 гривень за акцію).
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років акціонерний капітал
компанії був скоригований для відображення впливу
гіперінфляції відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції» на суму 4 156 млн грн.
Протягом 2014 року Компанія завершила емісію нових
акцій, розпочатої у 2013 році, на суму 6 000 млн грн для
уряду України в обмін на облігації внутрішньої державної
позики із погашенням у 2015 році та номінальною
купонною ставкою в діапазоні від 9,45% до 9,95% річних.

У мільйонах гривень

Незареєстрований акціонерний капітал
У 2014 і 2013 роках згідно з кількома постановами Кабінету
Міністрів України, уряд випустив облігації внутрішньої
державної позики на суму 96 610 млн грн і 8 000 млн грн,
відповідно, в обмін на емісію нових акцій компанії.
Облігації внутрішньої державної позики мають строк
погашення у 2018‑2024 роках і купонні ставки у розмірі
12,5%‑14,3% річних.
Станом на 31 грудня 2014 року компанія продала ці
облігації внутрішньої державної позики за грошові кошти,
за ціною, що рівна номіналу або вище.
Станом на 31 грудня 2014 року випущені нові акції не були
зареєстровані та відображені у складі незареєстрованого
акціонерного капіталу.

‑

12 749

546

717

‑

(30)

Всього короткострокова частина

34 820

45 170

Всього

61 008

59 558

Єврооблігації
Нараховані відсотки
Неамортизована вартість емісії

Ефективні відсоткові ставки і валюта позик представлені
таким чином:
У мільйонах
гривень

31 грудня 2014 року

Розподіл прибутку

Залишок

% річних

Залишок

% річних

25 014

15%

27 232

14%

Долари США

35 919

9%

32 326

9%

75

12%

‑

‑

61 008

Відповідно до українського законодавства, розмір
дивідендів обмежується розміром чистого прибутку
звітного періоду або розміром інших резервів, що
підлягають розподілу, але не перевищуючи розміру
нерозподіленого прибутку, розрахованого за даними
фінансової звітності, підготовленої згідно з Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку України.

13. ПОЗИКИ
Позики групи були представлені таким чином:
31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

Банківські позики

26 188

14 388

Всього довгострокова частина

26 188

14 388

34 274

31 734

Довгострокові

Короткострокові

59 558

Застави
Позики групи у розрізі забезпечених та незабезпечених
залишків представлені таким чином:

Забезпечені
Незабезпечені
Всього

Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для
розподілу власникам, визначається на основі даних
фінансової звітності, підготовленої згідно з Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку України.

31 грудня 2013 року

Гривні

Всього

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону
України «Про управління об’єктами державної
власності» компанія, як державне підприємство,
повинна перераховувати до державного бюджету 30%
чистих прибутків, розрахованих згідно із Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку України. За рік, який
закінчився 31 грудня 2014 року, обов’язкова сума прибутку
до сплати у державний бюджет становила 156 млн грн
(2013: 43 млн грн).

Банківські позики

31 грудня
2013 року

Євро

Частка прибутку до сплати у державний бюджет

У мільйонах гривень

31 грудня
2014 року

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

61 008

58 839

‑

719

61 008

59 558

Банківські позики групи забезпечені такими активами
у заставі:

Надходження від майбутніх продажів
Основні засоби (примітка 5)
Запаси (примітка 8)
Всього

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

108 603

81 145

15 240

7 794

5 308

11 803

129 151

100 742

Гарантії. Станом на 31 грудня 2014 року позики групи були
гарантовані державою у сумі 11 611 млн грн (31 грудня
2013 року: 24 381 млн грн).
Дотримання фінансових умов за позиками. Станом
на 31 грудня 2014 року балансова вартість прострочених
банківських позик становила 939 млн грн. До дати випуску цієї
консолідованої фінансової звітності групою було погашено
позики на суму 710 млн грн.
Станом на 31 грудня 2013 року група не виконала певних
фінансових умов за позиками, отриманими від банків‑третіх
сторін, балансовою вартістю 15 073 млн грн. Ці позики
класифіковано як короткострокові станом на 31 грудня
2013 року.
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14. РЕЗЕРВИ
Інформація про рух резервів за рік представлена таким
чином:
У мільйонах
гривень

Залишок станом на

Резерви на
судові
позови

Зобов’язання за
виплатами працівникам

Резерв на
виведення
активів
з експлуатації

Всього

231

1 253

161

1 645

Амортизація дисконту

304

54

‑

358

‑

142

20

162

(64)

(142)

(8)

(214)

Сторно резерву

‑

‑

(8)

(8)

Зміни в оцінках

‑

(38)

‑

(38)

471

1 269

165

1 905

чено протягом року

Залишок станом на

Довгострокові

176

1 269

156

1 601

Короткострокові

295

‑

9

304

Нараховано за рік

323

115

‑

438

‑

148

21

169

(примітка 18)
Використано або спла-

(17)

(107)

(2)

(126)

Сторно резерву

‑

‑

(8)

(8)

Переведено до складу

‑

(58)

(48)

(106)

чено протягом року

припиненої діяльності
(примітка 20)
Зміни в оцінках
Залишок станом на

‑

358

‑

358

777

1 725

128

2 630

16

1 725

111

1 852

761

‑

17

778

31 грудня 2014 року
Довгострокові
Короткострокові

172

Коефіцієнт плинності кадрів, %

2013
12,8‑13,0

7,0‑15,0

5,6‑11,0

2,0‑8,9

2,4‑8,6

Збільшення/зменшення номінальної ставки

2014

2013

(10,5) / 11,9

(7,1) / 8,2

10,0 / (8,5)

6,2 / (5,5)

дисконтування на 1%, %

заробітної плати на 1%, %
Збільшення/зменшення коефіцієнту

(3,9) / 4,4

(6,9) / 7,9

плинності кадрів на 1%, %

Наданий вище аналіз чутливості може не представляти
фактичні зміни зобов’язання 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 зобов’язання із визначеними виплатами
розраховувалась із використанням методу прогнозної
кредитної одиниці на кінець звітного періоду, яка відповідає
тій, яка застосовувалась для розрахунку зобов’язання,
визнаного у консолідованому звіті про фінансовий стан.
У порівнянні із попередніми роками не відбулося змін
у методах та припущеннях, використаних для підготовки
аналізу чутливості.

Резерви на судові позови

Резерв на виведення активів з експлуатації

Група бере участь у низці судових розглядів як позивач або
відповідач. Резерв на судові позови являє собою оцінку
керівництвом вірогідного відтоку ресурсів групи, який
виникає у разі негативного (несприятливого) рішення суду та
арбітражних процедур.

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.

Зобов’язання за виплатами працівникам

Резерв на виведення активів з експлуатації являє собою
теперішню вартість витрат на виведення з експлуатації
нафтогазових активів.

Компанії групи мають певні зобов’язання перед своїми
працівниками, визначені умовами колективних угод. Ці
виплати 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.

Ставка дисконтування до оподаткування, %
Довгострокова ставка інфляції, %

Основні припущення, використані під час визначення
суми резерву на виведення активів з експлуатації, були
представлені таким чином:

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

18,0

18,0

9,0

9,0

15. АВАНСИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання групи
представлені таким чином:
У мільйонах гривень

Інформація про чутливість зобов’язань за виплатами
працівникам до змін в основних припущеннях представлена
таким чином:

Збільшення/зменшення номінальної ставки

31 грудня 2013 року

Амортизація дисконту

Номінальна ставка збільшення заробітної

2014
14,1‑14,5

плати, %

(примітка 18)
Використано або спла-

Основні актуарні припущення, що були використані,
представлені таким чином:

Номінальна ставка дисконтування, %

31 грудня 2012 року
Нараховано за рік

Із вартості поточних послуг, віднесеної на витрати у 2014 році,
суму у розмірі 107 млн грн (2013: 48 млн грн) було включено
до складу собівартості реалізації, а 8 млн грн (2013: 6 млн
грн) – до складу інших операційних витрат.

Аванси за транспортування природного

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

2 366

15 241

793

1 694

газу
Аванси за поставки природного газу

1 070

299

Всього авансів отриманих

Інші аванси отримані

4 229

17 234

Податок на додану вартість до сплати

3 227

210

Зобов’язання за придбання основних

1 061

1 182

Податки до сплати, крім податку на прибуток

744

1 240

Заробітна плата та відповідні соціальні

442

728

засобів

нарахування до сплати
Резерв невикористаних відпусток

Всього

До складу собівартості реалізації включені витрати за роботи,
виконані підрядниками, та спожиті запаси у сумі 334 млн
грн, що виникли у першому кварталі 2014 року (за рік, що
закінчився 31 грудня 2013: 1 082 млн грн). У теперішнього
керівництва групи не має достатніх доказів, які б підтвердили
природу цих витрат, і визнає їх як витрати у момент
виникнення згідно з даними первинної документації. Щодо
певних витрат у 2014 році були розпочаті кримінальні
провадження, і первинна документація була вилучена
представниками державної прокуратури.

17. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
У мільйонах гривень

2014

2013

7 203

‑

Збитки, понесені в Криму (примітка 2)

5 809

‑

Збитки від зменшення корисності основних

3 283

852

2 382

2 009

1 129

923

Уцінка запасів до чистої вартості реалізації

494

426

Знецінення грошових коштів

336

‑

Зміна резерву на судові позови (примітка 14)

323

304

Штрафи і пені

221

163

Зменшення корисності ПДВ до

185

146

184

543

130

94

91

160

7

105

1 844

1 053

23 621

6 778

Збитки, понесені на окупованих територіях
(примітка 2)

засобів
Чистий рух резерву на знецінення торгової
дебіторської заборгованості і передплат

269

261

працівникам
Інші короткострокові зобов’язання

виробленої сирої нафти, газового конденсату або природного
газу та обсягів транспортування сирої нафти та природного
газу.

1 152

1 161

11 124

22 016

Із загальної балансової вартості авансів за транспортування
природного газу станом на 31 грудня 2014 року 2 306 млн
грн отриманих авансів були від одного споживача послуг
транспортування природного газу магістральними
газопроводами по території України (31 грудня 2013 року:
14 293 млн грн).

виданих та інших оборотних активів та
прямі списання
Витрати на персонал та відповідні соціальні
нарахування

відшкодування
Витрати на дослідження, розробку та

16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

розвідку

У мільйонах гривень

2014

2013

Професійні послуги

Собівартість придбаного природного газу

69 587

54 283

Благодійність та обслуговування активів

Знос, виснаження і амортизація

5 126

5 568

Податки, крім податку на прибуток

4 354

4 433

Витрати на персонал та відповідні соціальні

4 178

4 098

1 967

2 584

Витрати на ремонт та обслуговування

667

794

Собівартість придбаної нафти та

359

2 993

713

1 373

86 951

76 126

нафтопродуктів
Інше
Всього

Збиток від вибуття основних засобів
Інше
Всього

нарахування
Витрати на транспортування нафти і газу

соціальної інфраструктури

Рентна плата, включена до складу статті податків, крім
податку на прибуток, розраховується з урахуванням обсягів

До складу збитків, понесених на окупованих територіях,
включено збитки від зменшення корисності основних засобів
у сумі 1 543 млн грн, чистий рух резерву на знецінення
торгової дебіторської заборгованості і передплат виданих
та інших оборотних активів у сумі 3 848 млн грн, списання
запасів у сумі 1 473 млн грн та витрати зі списання ПДВ у сумі
339 млн грн.
До складу збитків, понесених в Криму, включено чистий рух
резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості
173
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(Вигода)/витрати з податку на прибуток

(2 956)

1 591

Основні засоби

Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань
представлене таким чином.
2013

(77 603)

(15 492)

(13 969)

(2 943)

ставкою у розмірі 18% (2013: 19%)
(51)

‑

Відсотки за банківськими позиками

6 325

7 323

Відсотки за єврооблігаціями

1 256

1 211

Відсотки за відстрочку платежу

1 106

‑

148

142

815

(206)

(86)

‑

1 520

Зміна у сумі невизнаного відстроченого

(473)

1 049

(626)

‑

‑

423

139

557

2 924

1 779

(2 956)

1 591

261

Передплати видані та інші

Інші необоротні активи

21

63

‑

345

74

225

‑

‑

299

6

67

‑

‑

73

6

(1)

‑

‑

5

(58)

62

‑

‑

4

(17 521)

3 621

(55 153)

327

(68 726)

У мільйонах
гривень

Торгова дебіторська

Амортизація вартості емісії

30

40

Амортизація дисконту за резервом на

21

20

14)
117
9 003

132
8 868

До складу відсотків за відстрочку платежів включено витрати
з відсотків за відстрочку платежу постачальнику природного
газу.

19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які
закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

Інвестиції в асоційовані та

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 консолідованих звітах про фінансовий стан після
відповідного згортання, представлені таким чином:

(19 518)

217

987

‑

(18 314)

83

(1)

‑

‑

82

(593)

(38)

4

‑

(627)

1 176

(127)

‑

‑

1 049

У мільйонах гривень

спільні підприємства
Аванси отримані та
інші короткострокові
зобов’язання
Резерви
Запаси

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

‑

‑

Відстрочене податкове зобов’язання

(68 726)

(17 521)

Чисте відстрочене податкове зобов’язання

(68 726)

(17 521)

Відстрочений податковий актив

Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на
31 грудня 2014 року представлене таким чином:

Передплати видані та інші

265

1

(5)

‑

261

(100)

174

‑

‑

74

(9)

15

‑

‑

6

3

3

‑

‑

6

оборотні активи
Торгова кредиторська
заборгованість
Інші необоротні активи
Чисте відстрочене

Запаси

14 157

9 367

Торгова дебіторська заборгованість,

10 099

20 975

Резерви

469

248

Торгова кредиторська заборгованість

314

699

Основні засоби

62

‑

Інвестиції, наявні для продажу

‑

14 000

Аванси отримані та інші короткострокові

‑

3 263

‑

940

зобов’язання

Позики
Інше

‑

273

330

‑

68 915

52 671

Відповідно до Податкового кодексу України, накопичені
податкові збитки групи станом на 31 грудня 2014 року
можуть переноситися в наступні податкові періоди
протягом необмеженого часу.

20. ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Чисте відстрочене податкове зобов’язання станом на
31 грудня 2013 року представлене таким чином:

Основні засоби

2 906

Інші необоротні активи

заборгованість

виведення активів з експлуатації (примітка

174

‑

Резерви

податкового активу
(Вигода)/витрати з податку на прибуток

38

зобов’язання

за результатами програної судової справи

виплатами працівникам (примітка 14)

Всього

Аванси отримані та

за ставкою, відмінною від 19%
Додатковий податок на прибуток, нарахований

116

податкове зобов’язання

8 426

Податковий вплив статей, які оподатковуються

2013

(627)

спільні підприємства

Чисте відстрочене

оподаткування

2014

Інші фінансові витрати

заборгованість

31 грудня 2013 року

(149)

Податковий вплив статей, які не враховуються для цілей оподаткування:
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2 935

заборгованість

оподаткування

‑ Доходи, які не оподатковуються

‑

Торгова кредиторська

станом на 31 грудня 2014 року

‑ Витрати, які не враховуються для цілей

‑

оборотні активи

відрізняються від податкових ставок, які діяли

Індексація основних засобів для цілей

2 853

Запаси
(121)

застосування ставок оподаткування, які

До складу інших операційних витрат включено витрати
на зберігання нафти у сумі 164 млн грн за 2014 рік, що
відносяться до діяльності дочірнього підприємства Компанії
ПАТ «Укртранснафта». Керівництво групи вважає, що
сума цих витрат є завищеною внаслідок перевищення
повноважень керівництвом дочірнього підприємства.
Як результат, у першій половині 2015 року керівництво
дочірнього підприємства було змінено.

82

Переведено до складу
припиненої діяльності

Коригування відстроченого податку у результаті

(72 337)

інші короткострокові

яка продовжується
Податок на прибуток за номінальною

327

Інвестиції в асоційовані та

43 484

передплати видані та інші оборотні активи

(55 254)

Визнано у складі інших
сукупних доходів

Збиток до оподаткування від діяльності,

2014

31 грудня
2013 року

періоди

904

Торгова дебіторська

31 грудня
2014 року

Податкові збитки, перенесені на майбутні

(18 314)

Визнано у складі
прибутку або збитку

У мільйонах гривень

31 грудня 2013 року

(276)

У мільйонах гривень

Переведено до складу
припиненої діяльності

(3 621)

Визнано у складі інших
сукупних доходів

Вигода з відстроченого податку на прибуток

Визнано у складі
прибутку або збитку

1 867

У мільйонах
гривень
31 грудня 2012 року

665

Група сплачує податки в Україні. У 2014 році податок
на прибуток підприємств в Україні стягувався із
оподатковуваного прибутку, за вирахуванням звільнених від
оподаткування витрат, за ставкою у розмірі 18% (2013: 19%).

До складу витрат на дослідження, розробку та розвідку
включені витрати на геологічну розвідку в сумі 160 млн
грн, що виникли за перший квартал 2014 року (за рік,
який закінчився 31 грудня 2013 року: 455 млн грн). Група
виплатила відповідні суми підрядникам на виконання
цих робіт та визнала їх як витрати у момент виникнення
згідно з даними первинної документації. Щодо цих витрат
у 2014 році були розпочаті кримінальні провадження,
і первинна документація була вилучена представниками
державної прокуратури.

Амортизація дисконту за зобов’язаннями за

2013

Витрати з поточного податку на прибуток

Збитки, понесені на окупованих територіях АР Крим,
Луганської і Донецької областей, були визнані групою
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, включаючи
окупацію Криму та військове вторгнення й окупацію
Луганської і Донецької областей на початку 2014 року
(примітка 2).

У мільйонах гривень

2014

31 грудня 2012 року

У мільйонах гривень

і передплат виданих та інших оборотних активів у сумі
3 057 млн грн, списання запасів у сумі 1 925 млн грн, збитки
від зменшення корисності основних засобів у сумі 799 млн
грн та витрати зі списання ПДВ у сумі 28 млн грн.

(67)

9

‑

‑

(58)

(18 760)

253

986

‑

(17 521)

податкове зобов’язання

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років невизнані
тимчасові різниці, які зменшують об’єкт оподаткування, та
невикористані податкові збитки представлені таким чином:

Починаючи із листопада 2013 року, Україна знаходиться
у стані політичних потрясінь. 27 лютого 2014 року
проросійські угрупування за військової підтримки
регулярних військ Російської Федерації незаконним чином
взяли під контроль парламент АР Крим, автономного
регіону у складі України, який потім проголосував за
проведення псевдореферендуму про статус АР Крим
у березні 2014 року. Після проведення псевдореферендуму
і перебуваючи під військовою окупацією російських
регулярних військ Крим, був незаконно анексований
Російською Федерацією. 17 березня 2014 року
кримська влада оголосила про націоналізацію активів
Чорноморнафтогазу, дочірнього підприємства компанії, що
розташоване в АР Крим.
Ці події призвели до втрати контролю групи над активами
Чорноморнафтогазу, розташованими в АР Крим.
Згідно зі статтею 9 Закону України «Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» будь‑які органи, їх посадові
та службові особи на тимчасово окупованій території та
їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи
або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не
передбаченому законом України. Будь‑який документ,
виданий такими органами або особами, є недійсним
і не створює правових наслідків.
Група не мала доступу до фінансової звітності, первинних
документів або будь‑якої іншої фінансової інформації
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за період з 1 січня 2014 року до дати втрати контролю
в 2014 році.

21. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

На підставі зазначеного керівництво групи прийняло рішення
враховувати втрату контролю, базуючись на чистих активах
Чорноморнафтогазу станом на 31 грудня 2013 року.

Податкове законодавство. Для податкового середовища
в Україні властиві 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.
Змушений вирішувати поточні економічні та політичні
проблеми, Уряд впровадив певні реформи у податковій
системі України, прийнявши Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України», який набув чинності 1 січня
2015 року, за винятком окремих положень, які набудуть
чинності пізніше.

Керівництво продовжує вживати всі можливі юридичні та
дипломатичні заходи для повернення збитків та відновлення
контролю над активами групи у АР Крим.
Чисті активи Чорноморнафтогазу станом на дату втрати над
ними контролю, представлені таким чином:
У мільйонах гривень

31 грудня
2013 року

Основні засоби (примітка 5)

14 489

Інші необоротні активи

64

Запаси

413

Торгова дебіторська заборгованість

32

Передплати видані та інші оборотні активи

690

Передплата з податку на прибуток підприємств

17

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

Відстрочені податкові зобов’язання (примітка 19)

(327)

Резерви (примітка 14)

(106)

Інші довгострокові зобов’язання

(339)

Позики

(504)

Торгова кредиторська заборгованість

(572)

Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання

(77)

Чисті активи на дату втрати контролю

13 786

Фінансові результати Чорноморнафтогазу за рік від
припиненої діяльності представлені таким чином:
У мільйонах гривень

2014

2013

Дохід від реалізації

‑

525

Інші доходи

‑

24

‑

549

Витрати

‑

(1 146)

Збитки до оподаткування

‑

(597)

Відповідні витрати з податку на прибуток
(13 786)

‑

Збиток за рік від припиненої

(13 786)

(874)

діяльності (що належить власникам
Материнської компанії)

Рух грошових коштів від припиненої діяльності:
2014

2013

Рух грошових коштів від припиненої
діяльності
Чисті грошові кошти, отримані від

‑

212

‑

(235)

‑

(33)

‑

(56)

операційної діяльності
Чисті грошові кошти, використані
у інвестиційній діяльності
Чисті грошові кошти, використані
у фінансовій діяльності
Чистий рух грошових коштів
176

•

податок на прибуток підприємств у сумі
3 122 мільйони гривень (2013: 2 421 млн грн) та
відповідні пені в сумі 863 млн грн (2013: 745 млн грн);

•

податок на додану вартість в сумі
1 514 мільйонів гривень (2013: 1 656 млн грн) та
відповідні пені в сумі 538 млн грн (2013: 429 млн грн);

(277)

Збиток від вибуття операції

У мільйонах гривень

У ході звичайної господарської діяльності група здійснює
операції, тлумачення яких можуть бути різними у групи
та податкових органів. У тих випадках, коли вірогідність
відтоку фінансових ресурсів, що пов’язаний з такими
операціями, є високою та сума може бути достовірно
визначена, група нараховує резерв під такі зобов’язання.
Коли керівництво групи оцінює вірогідність відтоку
фінансових ресурсів як ймовірну, група робить розкриття
умовних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2014 року
керівництво групи оцінює потенційний вплив таких
операцій в загальній сумі 6 175 мільйонів гривень (2013:
5 553 мільйона гривень), що складається з наступного:

•

інші податки в сумі 138 млн грн (2013: 302 млн грн).

На думку керівництва групи, вірогідність того, що будь‑яка
з вищезазначених претензій буде визнана до сплати,
є низькою. Тому консолідована фінансова звітність групи
не містить жодних резервів відносно даних операцій.
Група провадить операції зі своїми дочірніми
підприємствами. Існує вірогідність, що із подальшим
роз’ясненням податкового законодавства в Україні
та зміною підходів податкових органів за новим
Податковим кодексом, такі операції можуть бути оскаржені
у майбутньому. Вплив будь‑якої такої претензії неможливо
оцінити; однак, на думку керівництва, її вплив не має бути
суттєвим.

Починаючи з 1 вересня 2013 року відповідно до
Податкового кодексу України було введено нові правила
визначення та застосування справедливих ринкових цін,
засновані на керівних принципах ОЕСР з трансфертного
ціноутворення, унаслідок чого правила трансфертного
ціноутворення («ТЦ») в Україні значно змінилися.
Група експортує продукти нафтопереробки і надає
транспортні послуги, виконує внутрішньогрупові операції
та бере участь в операціях із пов'язаними сторонами,
які потенційно можуть бути в межах нових правил
українського законодавства з ТЦ.
Частина підприємств групи надала звіт про контрольовані
операції відповідно до встановлених термінів. Інша
частина компаній групи підготувала всю потрібну
документацію про контрольовані операції відповідно до
законодавства і планує надати звіти. Керівництво вважає,
що група дотримується вимог ТЦ.
Позови до Арбітражного трибуналу. У червні 2014 року
Компанія звернулася до Арбітражного інституту Торгової
палати Стокгольма із проханням винести арбітражне
рішення стосовно визначення ціни за Контрактом
купівлі‑продажу природного газу між Компанією та
Газпромом. Компанія заявляє, що імпортні ціни на
природний газ, який поставлявся у період 2010‑2014 років,
є завищеними.
Імпортні ціни на природний газ, як передбачено
Контрактом купівлі‑продажу природного газу,
розраховуються із використанням формули. Згідно
із заявою компанії, компоненти формули не були
розраховані належним чином, формула, обумовлена
Контрактом, не відображує поточні ринкові ціни на газ,
і імпортні ціни необхідно переглянути у бік зниження.
Керівництво вважає, що станом на 31 грудня 2014 року
компанія розрахувалась за всіма своїми зобов’язаннями
за поставлений протягом 2010‑2014 років природний газ,
і вимагає компенсації за надмірно сплачені суми у розмірі
12 млрд дол.
У червні 2015 року Газпром подав письмове заперечення
відповідача проти позову і зустрічну вимогу, оновивши
свій позов і вимагаючи платежів на суму 26,7 млрд
дол. (18,5 млрд дол. згідно із попереднім позовом) за
природний газ, поставки якого Газпром не здійснив, але
за який компанія начебто була зобов’язана заплатити
відповідно до поточного контракту (так званий принцип
«бери або плати» згідно з Контрактом купівлі‑продажу
природного газу). Керівництво не може передбачити
остаточний результат за цими позовами і не визнає
жодних резервів щодо цього питання.
У жовтні 2014 року компанія також звернулася до
Стокгольмського Арбітражного трибуналу із проханням
винести арбітражне рішення стосовно плати за транзит

природного газу територією України згідно з контрактом
на транзит природного газу між Компанією і Газпромом.
Фактична плата за транзит була розрахована для транзиту
певних обсягів природного газу із Російської Федерації
територією України («базовий обсяг транзиту»). Витрати
ПАТ «Укртрансгаз», українського оператора магістральних
газопроводів, є, в основному, фіксованими витратами
і, таким чином, зменшення обсягів транзиту повинне
спричинити більш високий рівень плати за транзит на
одиницю обсягу.
Однак, беручи до уваги що фактичні обсяги транзиту за
період 2010‑2014 років були значно нижчими за базовий
обсяг транзиту, рівень плати за транзит природного
газу жодного разу не переглядався. Компанія вимагає
компенсації за недоотримані доходи від міжнародного
транзиту газу у розмірі понад 11,7 млрд дол.
Судові позови. Час від часу та у процесі звичайної
господарської діяльності до групи висуваються певні
претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових
ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, вважається
вірогідним, у складі резерву на судові позови визнається
відповідне зобов’язання (примітка 14).
Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових
ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, є ймовірним,
або суму витрат неможливо достовірно оцінити,
резерв не визнається, а відповідна сума розкривається
у консолідованій фінансовій звітності. Керівництво вважає,
що воно сформувало резерви стосовно усіх суттєвих
збитків у цій консолідованій фінансовій звітності.
Між групою і деякими постачальниками природного газу
існують позови щодо обсягів та/або цін на природний
газ, який постачається групі. Керівництво оцінює свої
потенційні зобов’язання щодо таких позовів на рівні 4 681
млн грн. Керівництво не може достовірно оцінити суму
потенційних збитків за цими зобов’язаннями, якщо такі є.
Між групою і деякими постачальниками існують позови
щодо кредиторської заборгованості, не погашеної групою.
Керівництво оцінює свої потенційні зобов’язання за цими
позовами на рівні 382 млн грн. Керівництво не може
достовірно оцінити суму потенційних збитків за цими
зобов’язаннями, якщо такі є.
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 певних акцій
акціонерних товариств. Цими акціонерними товариствами
були АТ «Магістральний трубопровід «Дружба» і АТ
«Придніпровський магістральний трубопровід», які
були реорганізовані у 2001 році у АТ «Уктранснафта», АТ
«Укрспецтрансгаз», АТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укрнафта»
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та п’ятдесят чотири регіональні газорозподільчі
підприємства.

двох до двадцяти років, і їх дію можна подовжити на той
самий строк.

Уряд України може передавати право володіння або
контролю над усією або частиною володіння компанії
у цих акціонерних товариствах та/або інших державних
підприємствах зі зберігання та транспортування нафти
та газу іншим компаніям або державним агентствам,
і ці дії можуть завдати суттєвого негативного впливу на
операційну діяльність компанії.

Деякі ліцензії на провадження діяльності з розвідки,
розробки і видобутку були передані як внесок до спільних
підприємств. Однак це не допускається згідно з чинним
законодавством і держава має право призупинити
такі ліцензії. Наразі дія жодної ліцензії групи не була
призупинена через цю причину і не існує судових
позовів щодо цього питання. Керівництво групи вважає,
що в найближчому майбутньому дії ліцензій не будуть
призупинені у зв’язку з цим питанням.

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 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 компанії,
група продовжуватиме свою діяльність із цим майном
у найближчому майбутньому.
Згідно з вимогами Угоди від компанії вимагається, окрім
іншого, управляти магістральними та розподільчими
нафто‑ та 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 та історично
групою не здійснювалось жодних виплат державі стосовно
використання таких активів. Група вважає, що якби
механізм розрахунку державної частки у прибутках від
використання цих активів був визначений державою, то
капітальні інвестиції, здійснені групою, були б більшими,
і жодних виплат на користь держави не потрібно було б
робити. Відповідно, жодних зобов’язань стосовно таких
виплат не було визнано у цій консолідованій фінансовій
звітності.
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Ліцензії. Держава контролює діяльність із розвідки
та видобування нафти і газу в Україні шляхом видачі
відповідних ліцензій. Згідно з поточним законодавством
окремі ліцензії видаються на розвідку, розробку та
видобування на кожному нафтогазовому родовищі. Окремі
ліцензії видаються на транспортування, постачання та
зберігання нафти і газу. Ліцензії видаються на період від

Капітальні контрактні зобов’язання. Контрактні
зобов’язання на придбання основних засобів, а також на
розвідку та розробку нафтогазових родовищ становили
400 млн грн станом на 31 грудня 2014 року (31 грудня
2013 року: 742 млн грн).

22. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Для діяльності групи характерна низка фінансових ризиків:
ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик
відсоткових ставок), ризик концентрації, кредитний ризик
та ризик ліквідності. Група переглядає та узгоджує свою
політику управління ризиками для мінімізації негативного
впливу цих ризиків на фінансові показники діяльності
групи.

Торгова дебіторська

Передплати видані та інші

У мільйонах гривень

Грошові кошти,

31 грудня 2014 року
Долари
США

Євро

394

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

9

15 097

20 539

Інші
валюти

Долари
США

Євро

Інші
валюти

‑

‑

200

‑

‑

507

71

9

21

110

‑

94

1 124

‑

‑

‑

‑

2 356

‑

‑

‑

‑

‑

495

4

‑

‑

‑

‑

2 176

81

‑

‑

‑

‑

(35 919)

(75)

(32 326)

‑

‑

(363)

‑

‑

‑

‑

депозити
Торгова дебіторська заборгова-

7

3 309

2 130

ність

10

588

1 427

Передплати
видані та інші

11

4 361

2 138

оборотні активи
Інші необоротні

банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені

394

200

у використанні

активи
Позики

Всього фінансових активів

23 749

26 434

Аванси отри-

(96)

мані та інші
короткострокові
Позики

13

Торгова кредиторська

(61 008)

(59 558)

зобов’язання

(10 384)

(25 725)

Торгова креди-

заборгованість
Аванси отримані та інші

(1 772)

(2 171)

(49)

(378)

(73 213)

(87 832)

короткострокові зобов’язання
Інші довгострокові

зобов’язань

(120)

(2)

(22 067)

‑

‑

(37 367)

1 085

(89)

(54 172)

110

‑

ваність
Чиста (коротка)

зобов’язання
Всього фінансових

(7 107)

торська заборго15

У мільйонах
гривень

Послаблення долару

31 грудня 2013 року

ристанні

Банківські

Ризик розраховувався лише для монетарних залишків,
деномінованих в іноземних валютах, а не у функціональній
валюті компаній групи.
Станом на
31 грудня
2014 року
Вплив
Вплив
на
на
прибу- власний
ток або
капізбиток
тал

Станом на
31 грудня
2013 року
Вплив
Вплив
на
на
прибу- власний
ток або
капізбиток
тал

(3 737)

(3 737)

(5 417)

(5 417)

3 737

3 737

5 417

5 417

на 10%

обмежені у вико-

Грошові кошти

можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувались
на звітну дату, за умови, що всі інші змінні величини
залишались незмінними.

Зміцнення долару США

рахунках

Примітка

оборотні активи
Грошові кошти та залишки на

Залежність групи від валютного ризику представлена
на основі балансової вартості відповідних активів та
зобов’язань у валюті таким чином:

банківських

заборгованість
Інші необоротні активи

Валютний ризик. Група здійснює свою операційну
діяльність на території України і її залежність від валютного
ризику визначається, головним чином, необхідністю
придбання природного газу у іноземних постачальників,
що деномінується у доларах США. Група також отримує
позики в іноземних валютах. Група не здійснює
хеджування своїх валютних позицій.

та залишки на

Основні категорії фінансових інструментів представлені
таким чином:
У мільйонах гривень

Ринковий ризик. Для групи характерний вплив ринкових
ризиків. Ринкові ризики виникають із відкритих позицій
в (a) іноземних валютах, (б) активах та зобов’язаннях, за
якими нараховуються відсотки, та (в) інвестиції, усі з яких
зазнають впливу від загальних та специфічних ринкових
змін.

довга валютна
позиція

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість
прибутку або збитку та власного капіталу до обгрунтовано

США на 10%
Зміцнення євро на 10%
Послаблення євро на

109

109

11

11

(109)

(109)

(11)

(11)

10%

Ризик зміни відсоткових ставок. Група звичайно 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, в основному, за фіксованими
ставками.
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 та ефективні відсоткові
ставки фінансових інструментів розкривається далі у цій
примітці.
Ризик концентрації. Для групи властивий ризик
концентрації щодо авансів отриманих та інших
короткострокових зобов’язань та доходів від
транспортування газу, а також торгової кредиторської
заборгованості, оскільки 54% від усіх авансів отриманих
та 50% від торгової кредиторської заборгованості станом
на 31 грудня 2014 року (31 грудня 2013 року: 83% та
93%, відповідно) становили аванси отримані та торгову
кредиторську заборгованість від одного постачальника
(примітка 15). Концентрацію доходів з транспортування
природного газу розкрито у примітці 3.

179

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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.
Істотні непогашені залишки також переглядаються на
постійній основі. Водночас, група повинна дотримуватись
державних нормативних вимог як надійний постачальник
природного газу населенню та державним підприємствам
незалежно від того, виконують вони свої зобов’язання чи
ні.
Група формує резерв на знецінення, який є оцінкою
понесених збитків стосовно торгової дебіторської
заборгованості. Основною частиною цього резерву
є компонент збитку, який стосується індивідуально суттєвих
ризиків.
Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня
2014 року становила 23 749 млн грн (31 грудня 2013 року:
26 434 млн грн).
Група не утримує жодної застави для покриття своїх
кредитних ризиків.
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 існуючих 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 подано 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.
Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення
станом на 31 грудня 2014 року був представлений таким
чином:
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У мільйонах гривень

Позики
Інші дов-

До
6 місяців

6‑12
місяців

1‑2
роки

29 879

8 703

14 977

‑

‑

49

2‑5
років

Більше
5 років

Всього

14 077

‑

67 636

‑

‑

49

зобов’язання
10 384

‑

‑

‑

‑

10 384

кредиторська
заборгова-

1 772

‑

‑

‑

‑

1 772

отримані та
інші короткострокові

42 035

8 703

15 026

14 077

‑

79 841

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення
станом на 31 грудня 2013 року був представлений таким
чином:
У мільйонах гривень

Позики
Інші дов-

До
6 місяців

6‑12
місяців

1‑2
роки

2‑5
років

Більше
5 років

Всього

27 678

22 637

12 610

5 745

‑

68 670

‑

‑

349

29

‑

378

25 725

‑

‑

‑

‑

25 725

гострокові
зобов’язання
Торгова
кредиторська
заборгованість
Аванси,

1 820

351

‑

‑

‑

2 171

отримані та
інші короткострокові
зобов’язання
Всього

31 грудня
2014 року

31 грудня
2013 року

Всього позик (примітка 13)

61 008

59 558

За вирахуванням: Грошових коштів та їх

55 223

22 988

12 959

5 774

‑

Ієрархія
справедливої
вартості

Методики оцінки та основні вхідні
дані

Основні
засоби

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, 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.

(3 140)

(2 138)

57 868

57 420

Всього власний капітал

356 978

107 035

Всього власний капітал та чистий борг

414 846

164 455

0,14

0,35

Основні
засоби

2

Справедлива вартість технологічної
нафти і газу визначається шляхом
застосування ринкової вартості нафти
і газу на кінець звітного періоду
до обсягів технологічної нафти
і газу. Основними параметрами, які
використовуються у цій методиці
оцінки, є ринкова вартість на нафту
й газ на кінець звітного періоду.
Ринкова ціна технологічного газу
дорівнює ринковій вартості газу за
вирахуванням витрат на його викачку
та транспортування до точки продажу.

еквівалентів (примітка 11)

Коефіцієнт фінансового важелю

зобов’язання
Всього

У мільйонах гривень

Всього чистий борг

ність
Аванси

Активи

Коефіцієнт фінансового важелю на кінець звітного періоду
був представлений таким чином:

гострокові

Торгова

у консолідованому звіті про фінансовий стан, плюс чистий
борг.

96 944

Коефіцієнт фінансового важелю. Так само як і інші
підприємства галузі, група здійснює моніторинг капіталу
на основі коефіцієнта фінансового важелю. Цей коефіцієнт
розраховується як чистий борг, поділений на загальний
капітал 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.
Капітал дорівнює сумі власного капіталу, як відображено

23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
МСФЗ визначає 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, коли вона
існує, 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
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.
Справедлива вартість фінансових активів та
фінансових зобов’язань групи, які оцінюються
за справедливою вартістю на постійній основі,
і справедлива вартість основних засобів
Інвестиції, наявні для продажу, та 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
вихідні дані):

У таблиці нижче наведено інформацію про фінансові
інструменти та основні засоби, визнані за справедливою
вартістю після первісного визнання із використанням
ієрархії справедливої вартості:
31 грудня 2014 року
У мільйонах гривень

Рівень 2

Рівень 3

Всього

Основні засоби

132 168

316 943

449 111

Всього

132 168

316 943

449 111

У мільйонах гривень

Рівень 2

Рівень 3

Всього

Основні засоби

76 543

91 472

168 015

Всього

76 543

91 472

168 015

31 грудня 2013 року
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Інформація стосовно основних засобів групи та ієрархії справедливої вартості станом на 31 грудня 2014 року наведена нижче:
Опис

Група активів

Методика
оцінки

Вхідні дані, які
не піддаються
спостереженню

Діапазон
вхідних
даних, які не
піддаються
спостереженню

Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню,
та оцінкою справедливої
вартості

Газотранспорт-

Трубопроводи і супутнє

Метод вартості

Дата впровадження

Встановлення

Чим пізніше буде впроваджено

на система та

обладнання

заміщення з

стимулюючого тарифоутворення

сховища газу
Будівлі

Регуляторної Бази

стимулююче тарифоутворення, тим менша

використанням

Активів (РБА) у 2016

справедлива вартість

доходного методу

році

для визначення
економічного
знецінення

У таблиці нижче подано інформацію про способи визначення
справедливої вартості позик (зокрема, методики оцінки та
використані вхідні дані):
Зобов’язання

Позики

Ієрархія
справедливої
вартості

Методики оцінки та основні вхідні
дані

2

Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються
на основі вхідних даних, які піддаються

Ставка повернення на

Однакові ставки

Чим вища ставка, тим менша справедлива

Регуляторну Базу Активів

повернення для

вартість

спостереженню, прямо або опосередковано,
і оцінки використовуючи одну або більше
котируваних цін у звичайних операціях на ринках,

нового та старого

які вважаються активними. Справедлива вартість

капіталу
Машини та обладнання

Номінальна середньозважена

8%

позик була визначена із застосуванням діапазону

Чим вища середньозважена вартість

вартість капіталу для грошових

відсоткових ставок для позик, деномінованих

капіталу, тим менша справедлива вартість

у гривні, від 17,0% до 20,0% річних (31 грудня

потоків, деномінованих у

2013 року: від 12,5% до 14,5% річних) та для позик,

доларах США

деномінованих у доларах США, від 9,5% до 12,0%

Інші основні засоби

річних (31 грудня 2013 року: від 8,5% до 10,5%
річних).

Активи з видо-

Трубопроводи і супутнє

Метод вартості

Залишковий термін з видобутку

бутку газу

обладнання

заміщення з

природного газу, років

справедлива вартість внаслідок нижчих

використанням

(базуючись на підтверджених та

залишкових строків використання активів

доходного методу

вірогідних запасах, визначених

з видобутку

для визначення

незалежним експертом)

економічного

Ціна реалізації природного газу

Нафтогазові активи

знецінення

0 – 35

Чим менший період, тим менша

Ринкова ціна,

Чим вища ціна реалізації, тим вища

що базується на

справедлива вартість

паритеті імпортних
цін
Будівлі

Довгостроковий прогноз ставки

29%

Чим вища ставка, тим менша справедлива

роялті (розрахований на ціну

вартість

реалізації)
Машини та обладнання

Номінальна середньозважена

20,55%

Чим вища середньозважена вартість

вартість капіталу для грошових

капіталу, тим менша справедлива вартість

потоків, деномінованих у гривні
Інші основні засоби
Нафтотран-

Трубопроводи і супутнє

Метод вартості

Кумулятивний фактор фізичного

спортна

обладнання

заміщення з

та функціонального зносу

Будівлі

використанням

Номінальна середньозважена

система та
зберігання
нафти

доходного методу
для визначення

Машини та обладнання
Інші основні засоби

економічного

0.79

Чим вищий фактор, тим менша
справедлива вартість

16,4%

Чим вища середньозважена вартість

вартість капіталу для грошових

капіталу, тим менша справедлива вартість

потоків, деномінованих у гривні

знецінення
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За виключенням викладеного у таблиці нижче, на думку
керівництва групи, балансова вартість фінансових активів та
фінансових зобов’язань, визнана у консолідованій фінансовій
звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості
внаслідок їх короткострокової природи:

Збільшення акціонерного капіталу та отримання облігацій
внутрішньої державної позики. У липні 2015 року компанія
зареєструвала новий випуск акціонерного капіталу на суму
104 610 млн грн із складу незареєстрованого акціонерного
капіталу, що існував на 31 грудня 2014 року, довівши загальну
суму номінального зареєстрованого і сплаченого акціонерного
капіталу до 160 451 млн грн станом на 31 липня 2015 року (або
164 607 млн грн разом із коригуванням на вплив гіперінфляції на
суму 4 156 млн грн, примітка 12).
У липні 2015 року постановою Кабінету Міністрів України
акціонерний капітал компанії було збільшено на суму 29 700 млн
грн. Новий випуск акцій було здійснено на користь уряду України
в обмін на облігації внутрішньої державної позики із терміном
погашення у 2020 році та номінальною відсотковою ставкою
14,5% річних. Станом на дату цієї консолідованої фінансової
звітності компанія продала цих облігацій на суму 28 200 млн грн
за грошові кошти.

Інші активи, що входять до основних засобів групи, складалися з інших основних засобів, що відносяться до рівня 3, у сумі 3 489 млн грн.

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)

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

У мільйонах гривень

31 грудня 2014 року

31 грудня 2013 року

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

Позики

61 008

59 185

59 558

59 495

Всього

61 008

59 185

59 558

59 495

Зміни в законодавстві України щодо кворуму загальних
зборів акціонерів. У березні 2015 року, відповідно до змін
у Законі України «Про акціонерні товариства», кворум загальних
зборів акціонерів був знижений з 60%+1 акція до 50%+1 акція.
Наразі керівництво групи оцінює вплив цих змін на облік
асоційованих компаній групи.
Частка прибутку до сплати у державний бюджет.
Загальними зборами акціонерів, що проводилися у червні
2015 року, ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укртрансгаз», які
є 100% дочірніми підприємствами компанії, було затверджено
рішення щодо розподілу прибутку до державного бюджету
України на суму 277 ммлн грн, що підлягає сплаті протягом

6 місяців після дати проведення відповідного засідання.
Економічна нестабільність в Україні. Протягом першої
половини 2015 року, українська гривня продовжила
девальвувати щодо долара США. За даними Національного
банку України, середньозважений курс за перше півріччя
2015 року становив 21,36 гривні за 1,00 долар США.
У березні 2015 року Міжнародний валютний фонд (МВФ)
затвердив чотирирічну розширену угоду у межах «Програми
розширеного фінансування» для України. Сума угоди дорівнює
еквіваленту СПЗ (спеціальних прав запозичення) у розмірі
12,3 млрд (еквівалент 17,5 млрд дол.), і була затверджена
у межах політики Фонду щодо виняткового доступу. Також
було оголошено про рішення України щодо скасування угоди
про резервні кредити стенд‑бай («SBA») для України, яка була
затверджена у квітні 2014 року. У березні 2015 року МВФ надав
Україні транш у розмірі 3,5 млрд СПЗ (еквівалент 4,9 млрд дол.).
Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить,
великою мірою, від успіху зусиль українського уряду, при цьому
подальший розвиток економічної та політичної ситуації наразі
неможливо передбачити.
Вплив зобов’язань з відокремлення діяльності
з транспортування природного газу (unbundling). Згідно
з зобов’язаннями України за Договором про заснування
Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію
з Європейським Союзом («ЄС»), до 1 червня 2016 року
оператори газотранспортних систем України повинні бути
відокремлені від діяльності, пов’язаної з виробництвом та
постачання природного газу, шляхом впровадження однієї
із дозволених моделей відокремлення. Новий Закон України
«Про ринок природного газу», що вступає в силу 1 жовтня
2015 року, передбачає дві можливі моделі відокремлення
(модель відокремлення прав власності і модель відокремлення
незалежного оператора системи), як це дозволено
відповідними актами законодавства ЄС.
Власник газотранспортної системи, що перебуває у державній
власності (тобто держава, діючи через уповноважені органи),
має обрати відповідну модель відокремлення. Деякі попередні
заходи у зв’язку із необхідністю відокремлення вже були
вжиті українськими державними органами (погодження
урядом створення двох публічних акціонерних товариств
«Магістральні газопроводи України» та «Підземні газосховища
України»; зміни до діючого закону «Про засади функціонування
ринку природного газу», які дозволяють іноземні інвестиції
в оператора Єдиної газотранспортної системи).
Як наслідок, передбачається, що структура, активи, зобов’язання
та види діяльності групи можуть змінитися певним чином, який
залежитиме від обраної моделі відокремлення.
Погашення кредитів і подовження строків кредитування.
У 2015 році група отримала новий кредит на суму 554 млн грн зі
строком погашення у 2016 році для здійснення реструктуризації
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своїх зобов’язань перед іншими банками, які повинні були бути
сплачені у 2015 році.
Група також успішно подовжила строк виплати на загальну суму
18 238 млн грн до 2016‑2020 років за кредитами, що повинні
були бути сплачені у 2015 році.
Після 31 грудня 2014 року і до дати випуску цієї консолідованої
фінансової звітності, група погасила кредити на суму 9 016 млн
грн.

25. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність. Ця консолідована фінансова звітність
була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа підготовки. Ця консолідована фінансова звітність
була підготовлена на основі принципу історичної вартості,
за виключенням об’єктів основних засобів та певних
фінансових інструментів, які оцінюються за переоціненою або
справедливою вартостями на кінець кожного звітного періоду,
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.
До складу активів (переважно основних засобів) і витрат
включені видатки та витрати на придбання послуг та запасів (за
виключенням витрат на придбання природного газу та нафти,
та витрат на персонал і відповідних соціальних нарахувань)
у сумі 660 млн грн та 938 млн грн за перший квартал 2014 року,
відповідно (2013 рік: 4 335 млн грн та 2 927 млн грн, відповідно).
Класифікація та відображення цих витрат у консолідованій
фінансовій звітності була зроблена на підставі даних відповідної
первинної документації. Проте, зважаючи на наявну
у поточного керівництва групи інформацію, існують певні
підстави вважати, що сутність таких витрат може відрізнятися
від їх юридичної форми згідно з первинними документами.
Ці політики послідовно застосовувались до всіх поданих
періодів, якщо не зазначено інше.
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Функціональна валюта і валюта подання. Статті, включені
до фінансових звітностей кожного з підприємств групи,
оцінюються із використанням валюти основного економічного
середовища, у якому здійснює 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. Вплив змін курсів обміну валют на справедливу вартість
акцій відображається як частина прибутку або збитку за
справедливою вартістю.
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для
перерахунку залишків в іноземній валюті, були представлені
таким чином:
У гривнях

2014

2013

1,00 долар США

15,76

7,99

1,00 євро

19,23

11,04

3,00

2,45

10,00 російських рублів

Валютні обмеження в Україні включають обов’язкове
отримання дебіторської заборгованості в іноземній валюті
протягом 90 днів від операції продажу та обов’язкову
конвертацію 75% надходжень в іноземній валюті у гривню.
Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом,
наближеним до курсу обміну, встановленого Національним
банком України. В 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 з дати, коли контроль переходить
до групи (на дату придбання), і припиняють консолідуватися
з 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, вносились зміни
для забезпечення їх 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 інвестицій, вона продовжує оцінювати, чи цих прав
голосу достатньо 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 інвестицій.
Група враховує усі відповідні факти та обставини під час оцінки
того, чи є права голосу групи в об’єкті інвестицій достатніми для
надання їй владних повноважень над ним, у тому числі:
•

розмір утримуваного групою пакету голосів порівняно
із розміром та ступенем розпорошеності пакетів інших
утримувачів прав голосу;

•

потенційні права голосу, утримувані групою, інших
утримувачів голосів або інших сторін;

•

права, які виникають внаслідок інших контрактних угод;

•

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.

Операції із неконтрольованими частками участі. Група
відображає операції із неконтрольованими частками участі як
операції із власниками капіталу групи. Для операцій придбання
неконтрольованих часток володіння 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 володіння
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 асоційованій компанії знижується,
але істотний вплив зберігається, лише пропорційна частка
сум, раніше визнаних у складі інших сукупних доходів,
змінюють 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
обліковується 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 будьяку іншу незабезпечену дебіторську заборгованість, 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,
вносились зміни для забезпечення їх 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;
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•

свої зобов’язання, включно із часткою у будь‑яких спільно
понесених зобов’язаннях;

•

свої доходи від реалізації своєї частки продукції, яка виникає
у результаті спільної операції;

•

свою частку доходів від реалізації продукції спільної
операції;

•

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»);
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•

решта 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%;

•

ЄГНК 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 Виконавця 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,
розпочався у 2011 році.
Облік усіх витрат на розвідку та оцінку, а також інших витрат
та доходів, пов’язаних із угодою про розподіл продукції,
здійснюється аналогічно до обліку процесів звичайного
виробництва, як описано у цій примітці.
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. 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 станом на 31 грудня 2014 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. 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. Кожного
року різниця між зносом на основі переоціненої балансової
вартості активу, відображеної у консолідованому звіті про
прибутки або збитки, та зносом на основі первісної вартості

активу переводиться зі складу резерву переоцінки до
нерозподіленого прибутку.

орендування майна, капіталізуються за умови виконання
викладених нижче умов:

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, у залежності
від обставин, лише тоді, коли існує вірогідність отримання
групою майбутніх економічних вигід, пов’язаних із об’єктом,
і вартість об’єкту можна визначити достовірно.

•

були виявлені достатні запаси нафти і газу, які виправдають
завершення будівництва експлуатаційної свердловини;

•

досягнуто достатнього прогресу в оцінці економічної та
технічної здійсненності, щоб виправдати початок розробки
родовища у найближчому майбутньому.

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 переоцінених активів суми, включені до складу інших
резервів, переводяться до складу нерозподіленого прибутку.
Основні засоби включають технічні нафту і газ, які необхідно
утримувати у трубопроводах та сховищах для того, щоб
компанії групи із сегменту транспортування могли здійснювати
свою операційну діяльність.
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.
Активи розвідки і оцінки. Витрати на розвідку та оцінку
запасів нафти і газу обліковуються із використанням
методу успішних зусиль. Витрати накопичуються на основі
кожного родовища. Витрати, безпосередньо пов’язані із
розвідувальною свердловиною та витратами на розвідку та

Якщо визначено, що комерційної розробки не можна
досягнути, ці капіталізовані витрати відносяться на витрати
періоду.
Витрати, пов’язані із наведеними нижче видами діяльності,
спочатку оцінюються за первісною вартістю і капіталізуються до
складу основних засобів консолідованого звіту про фінансовий
стан:
•
•

придбання прав на розвідування;
топографічні, геологічні, геохімічні та геофізичні
дослідження;

•

пошуково‑розвідувальне буріння;

•

прокладання траншей, взяття проб та зразків; та

•

діяльність у зв’язку з оцінкою технічної здійсненності та
комерційної доцільності видобування корисних копалин.

Активи розвідки та оцінки переносяться на майбутні періоди
під час етапу розвідки та оцінки і не амортизуються, але
оцінюються на предмет зменшення корисності згідно
із індикаторами зменшення корисності, як викладено
в МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин».
У випадках коли від майна відмовляються, накопичені
капіталізовані витрати, які стосуються цього майна, списуються
у відповідному періоді. До початку виробництва амортизація
не нараховується.
У випадках коли виявляється, що об’єкт містить запаси, які
підлягають економічному добуванню, тоді накопичені витрати
на розвідку та оцінку, пов’язані із таким майном, переводяться
до складу нафтогазових активів і подаються у складі основних
засобів консолідованого звіту про фінансовий стан.
Знос та виснаження. Знос нараховується у консолідованих
звітах про прибутки або збитки на прямолінійній основі для
розподілу витрат окремих активів на їхню ліквідаційну вартість
протягом їх очікуваних строків корисного використання.
Нарахування зносу починається із моменту придбання або,
у випадку зі створеними власними силами активами, з моменту,
коли актив завершений і готовий до використання.
Нафтогазові активи, включаючи обладнання, яке задіяне
у виробництві нафти та газу, виснажуються із використанням
методу суми одиниці продукції. Вартість експлуатаційних
свердловин амортизується протягом існування підтверджених
розроблених запасів. Витрати на отримання ліцензії,
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будівництво об’єктів загального призначення та майбутнє
виведення з експлуатації амортизуються протягом усього
періоду існування підтверджених та ймовірних запасів.
Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній основі
протягом очікуваних строків їх корисного використання.
Звичайні строки корисного використання інших основних
засобів групи представлені таким чином:
Строк корисного
використання
у роках
Трубопроводи і супутнє обладнання

9‑60

Машини і обладнання

3‑60

Будівлі

3‑60

Бурове і розвідувальне обладнання

3‑30

Інші основні засоби

3‑30

Незавершене будівництво, а також технологічні нафта і газ не
амортизуються.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи мають
визначені строки корисного використання і включають,
головним чином, 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.
Оренда. Оренда, 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 консолідованих звітів про
прибутки або збитки на прямолінійній основі протягом строку
дії оренди. Договори фінансової оренди капіталізуються
на момент початку строку оренди за меншою з величин:
справедливої вартості орендованого майна та теперішньої
вартості мінімальних орендних платежів.
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Зобов’язання із виведення з експлуатації. Оцінка
групою зобов’язань із виведення 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 інших резервах. Резерви
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 резерву,
включаються до фінансових витрат у складі прибутку або
збитку.
Зменшення корисності нефінансових активів. Активи
переглядаються на предмет зменшення корисності тоді,
коли події і зміни в обставинах вказують на те, що балансову
вартість може виявитися неможливо відшкодувати. Збиток від
зменшення корисності визнається для суми, на яку балансова
вартість активів перевищує їх вартість відшкодування. Вартість
відшкодування є більшою з двох величин: справедливої
вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під
час 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.
Класифікація фінансових активів. Група класифікує
свої фінансові активи на такі категорії оцінки: (a) кредити
і дебіторську заборгованість і (б) фінансові активи, наявні для
продажу.
Кредити і дебіторська заборгованість включають фінансову
дебіторську заборгованість, що виникає у результаті надання
коштів, товарів або послуг безпосередньо дебітору, окрім
дебіторської заборгованості, яка створюється із наміром
продажу негайно або у короткостроковій перспективі, або яка
має котирування на активному ринку. Кредити і дебіторська
заборгованість включають, в основному, кредити, а також
торгову та іншу дебіторську заборгованість, включно із
придбаними кредитами та векселями. Усі інші фінансові активи
включаються до категорії наявних для продажу.
Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові
активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за
справедливою вартістю.
Основні фінансові інструменти групи включають інвестиції,
наявні для продажу, позики, грошові кошти та їх еквіваленти
і короткострокові депозити. Група має також різні інші фінансові
інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість
покупців, яка виникає безпосередньо з її операцій.

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,
тобто датою, на яку група приймає зобов’язання доставити
фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і продажу
визнаються на дату розрахунків, причому зміна вартості
між датою прийняття зобов’язання та датою розрахунків не
визнається для активів, які відображаються за первісною
або амортизованою вартістю, і визнаються у складі власного
капіталу для активів, класифікованих як наявні для продажу.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного
визнання фінансові зобов’язання, кредити та дебіторська
заборгованість групи оцінюються за амортизованою вартістю.
Амортизована вартість розраховується із використанням
методу ефективної відсоткової ставки та, для фінансових
активів, 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 відсоткової ставки для
відповідного інструменту.
Вважається, що номінальна вартість фінансових активів
та зобов’язань із термінами погашення до одного року, за
вирахуванням очікуваних кредитних коригувань, дорівнює
їх справедливій вартості. Справедлива вартість фінансових
зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх
потоків грошових коштів за договорами за поточною ринковою
відсотковою ставкою, доступною для групи для аналогічних
фінансових інструментів.
Прибутки та збитки, які виникають у результаті зміни
справедливої вартості активів, наявних для продажу,
визнаються безпосередньо у складі інших сукупних доходів. Під
час оцінки справедливої вартості фінансових інструментів група
використовує різноманітні методи і робить припущення на
основі ринкових умов, які існують на звітну дату.
У випадку продажу або іншого вибуття активів, наявних для
продажу, сукупний прибуток або збиток, визнаний у складі інших
сукупних доходів, включається у визнання чистого прибутку.
У випадку коли зменшення справедливої вартості активів,
наявних для продажу, було визнане у складі власного капіталу
та існують об’єктивні свідчення того, що активи знецінились, то
збиток, визнаний у складі інших сукупних доходів, вилучається
і включається у визначення чистого прибутку, навіть якщо не
відбулося припинення визнання активів.
Доходи з відсотків за борговими цінними паперами, наявними
для продажу, розраховуються із використанням методу
ефективної відсоткової ставки та визнаються у консолідованому
звіті про прибутки або збитки. Дивіденди за інструментами
власного капіталу, наявними для продажу, визнаються

у консолідованому звіті про прибутки або збитки, коли
встановлене право групи на отримання платежів та існує
вірогідність 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, наявних для продажу. 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. Якщо, у подальшому періоді, справедлива
вартість боргового інструменту, класифікованого як наявний
для продажу, збільшується і це збільшення можна об’єктивно
віднести до події, яка відбулася після визнання збитку від
зменшення корисності у складі консолідованого звіту про
прибутки або збитки, то збиток від зменшення корисності
сторнується у консолідованому звіті про прибутки або збитки за
поточний період.
Резерв на знецінення кредитів та дебіторської заборгованості
формується, коли існують об’єктивні свідчення того, що група
не буде здатна повернути усі належні суми згідно із первісними
умовами. Істотні фінансові труднощі дебітора, вірогідність
того, що дебітор може розпочати процедуру банкротства або
фінансову реорганізацію, а також невиконання зобов’язань
або прострочення платежів вважаються показниками
того, що торгова дебіторська заборгованість знецінилась.
Сумою резерву є різниця між балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових
коштів. Балансова вартість активу зменшується за рахунок
використання рахунку резерву, а сума збитку визнається
у консолідованому звіті про прибутки або збитки. 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.
Припинення визнання фінансових інструментів. Група
припиняє визнавати фінансові активи, коли (i) активи погашені
або права на потоки грошових коштів від активів втратили
свою силу, або (ii) група передала усі суттєві ризики та
винагороди від володіння активами, або (iii) 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
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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,
що припинило визнаватись та виплаченою компенсацією
визнається у звіті 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 періоді
у складі інших сукупних доходів.
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 їх
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Згідно із
виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки
не відображаються щодо тимчасових різниць на момент
первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка
не є об’єднанням підприємств, якщо операція, на момент
первісного відображення, не впливає ні на обліковий,
ні на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові
зобов’язання не відображаються щодо тимчасових різниць на
момент первісного визнання 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 вірогідність
отримання достатніх майбутніх оподатковуваних прибутків, за
рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування.
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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 їх чинного місця розташування та стану. Первісна
вартість вироблених запасів включає відповідну частку
виробничих накладних витрат на основі звичайної виробничої

потужності. Вартість запасів визначається на основі методів
«перше надходження – перше вибуття» та середньозваженої
вартості. 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 вартістю із використанням методу ефективної
відсоткової ставки, за вирахуванням резерву на знецінення.
Передплати видані та інші оборотні активи. Передплати
відображаються за первісною вартістю, 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.
Інші передплати включаються до консолідованого звіту
про прибутки або збитки тоді, коли товари або послуги, які
стосуються передплат, отримані. Якщо існує ознака того, що
активи, товари або послуги, які стосуються передплати, не
будуть отримані, то балансова вартість передплати відповідно
списується і визнається відповідний резерв на знецінення
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.
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 вартістю із використанням методу ефективної
відсоткової ставки. 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, 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 робіт або послуг,
які використовуються поза межами України. Зобов’язання
платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, зібраного
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. 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.
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 звіті 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 відсоткової
ставки. 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 вартістю
із використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Амортизована вартість 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. Суми отриманих авансів
передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від
звичайної діяльності групи.
Резерви. Резерви визнаються, коли група має поточне
зобов’язання (юридичне або конструктивне), яке витікає із
обставин, внаслідок минулої події та існує вірогідність, 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 резерву, 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‑який резерв подаються у консолідованих
звітах про прибутки або збитки, за вирахуванням будь‑якого
відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим,
то резерви дисконтуються із використанням поточної
ставки до оподаткування, яка відображає, якщо це доцільно,
ризики, характерні для відповідного зобов’язання. Якщо
використовується дисконтування, то збільшення резерву
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 вартістю із використанням
методу ефективної відсоткової ставки. 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 вірогідність набуття економічних вигід.
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій
фінансовій звітності, окрім випадків, коли існує вірогідність
вибуття економічних ресурсів для врегулювання зобов’язання
і їх 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. Доходи від реалізації товарів визнаються
на момент передачі ризиків та винагород, пов’язаних із
володінням товарами. Якщо товари транспортуються до
визначеного місця розташування, доходи визнаються, коли
товари переходять до клієнта у пункті призначення.
Доходи від продажу та перепродажу природного газу
визнаються на момент передачі ризиків та винагород,
пов’язаних із володінням цими товарами. Доходи оцінюються
за справедливою вартістю компенсації отриманої або до
отримання та відображаються за вирахуванням податку на
додану вартість та знижок.
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Визнання витрат. Витрати відображаються за методом
нарахування. Первісна вартість реалізованих товарів включає
ціну придбання, витрати на транспортування, комісії, які
стосуються договорів постачання, та інші відповідні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати
включають витрати на виплату відсотків за позиками, збитки
від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків
за інвестованими коштами, доходи або збитки від випуску
фінансових інструментів, використання відсотків за пенсійними
зобов’язаннями та резервами, а також прибутки і збитки від
курсових різниць.
Витрати на позики, які стосуються активів, для будівництва
яких потрібен суттєвий період часу, капіталізуються як частина
первісної вартості активу. Усі інші витрати на відсотки та інші
витрати, понесені у зв’язку із позиками, відносяться на витрати
із використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування враховуючи
фактичну дохідність відповідного активу.
Угоди продажу і зворотного викупу та кредитування
цінних паперів. Угоди продажу і зворотного викупу (угоди
«репо»), які фактично забезпечують контрагенту прибуток
кредитора, вважаються забезпеченими операціями
фінансування. Цінні папери, реалізовані за такими угодами
продажу та зворотного викупу, не припиняють визнаватися.
Цінні папери не змінюють своєї класифікації у консолідованому
звіті про фінансовий стан до тих пір, поки правонаступник
не отримає право за договором або дорученням на продаж
або повторну заставу цінних паперів. У цьому випадку вони
змінюють класифікацію на дебіторську заборгованість з викупу.
Відповідне зобов’язання подається у складі сум заборгованості
перед іншими банками або інші запозичені кошти.
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. Визначені єдині соціальні внески до Державного
пенсійного фонду України, зроблені групою стосовно своїх
працівників, становили 1 324 млн грн та 1 269 млн грн за роки,
що закінчилися 31 грудня 2014 та 2013 років, відповідно. Внески
розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної
плати та признаються у момент їх понесення. Інші виплати
після виходу на пенсію включаються до складу витрат на оплату
праці у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
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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 та збитки.

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.
Інвестиція у ПАТ «Укрнафта». Група володіє 50%+1 акція прав
голосу у ПАТ «Укрнафта». Решта знаходиться у власності
обмеженої кількості інвесторів. Згідно із Законом України «Про
акціонерні товариства» загальні збори акціонерів є найвищим
органом управління публічного акціонерного товариства.
Загальні збори акціонерів, окрім іншого, проводять обов’язкові
вибори членів Наглядової ради, затверджує рішення щодо
істотних правових дій. Станом на 31 грудня 2014 року,
згідно з законодавством України, загальні збори акціонерів

є легітимними, якщо у них беруть участь акціонери, які
володіють сукупно не менше 60% +1 акцій компанії із правом
голосу. Через те, що група не має односторонньої можливості
провести легітимні загальні збори акціонерів, керівництво
вважає, що у групи немає контролю над ПАТ «Укрнафта».
Відповідно, інвестиція у ПАТ «Укрнафта» обліковується як
інвестиція в асоційоване підприємство (примітка 6). Після
дати балансу згідно зі змінам у законодавстві України було
знижено кворум для проведення легітимних загальних зборів
акціонерів з 60%+1 акція до 50%+1 акція (примітка 24).
Знецінення торгової дебіторської заборгованості.
Керівництво оцінює ймовірність погашення торгової
дебіторської заборгованості на основі аналізу індивідуальних
рахунків. Фактори, що беруться до уваги, включають віковий
аналіз торгової дебіторської заборгованості з порівнянням
історії платежів, кредитних лімітів споживачів та наявної
ринкової інформації щодо платоспроможності контрагентів.
Якщо фактичні платежі будуть меншими за оцінки керівництва,
група буде змушена відобразити додаткові витрати на
знецінення у майбутніх періодах.
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.
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 цілої низки факторів, які
визначаються на актуарій основі із використанням низки
припущень. Основні припущення, які використовуються під
час визначення чистої вартості (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 або облігацій
внутрішньої державної позики, випущених у гривнях, необхідні
істотні професійні судження для оцінки відповідної ставки
дисконтування. Основні припущення представлені у примітці
14.
Визнання відстроченого податкового активу. Відстрочений
податковий актив, визнаний у консолідованому звіті
про фінансовий стан, являє собою податок на прибуток
до відшкодування шляхом майбутніх вирахувань із
оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові активи
відображаються у тій мірі, в якій вірогідна реалізація
відповідної податкової вигоди. Під час визначення

майбутнього оподатковуваного прибутку та суми податкових
вигід, які вірогідно отримати у майбутньому, керівництво
робить професійні судження та застосовує оцінки на основі
історичного оподатковуваного прибутку та очікувань щодо
майбутніх доходів, які, як передбачається, будуть достатніми за
відповідних обставин.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне
і митне законодавство продовжує розвиватися. Спірні
нормативні акти стають причиною різних тлумачень. На думку
керівництва, його тлумачення є належними і надійними, але
немає гарантій того, що вони не стануть причиною претензій
з боку податкових органів (примітка 21).
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Резерв на
виведення активів з експлуатації являє собою теперішню
вартість витрат на виведення нафтогазових об’єктів
з експлуатації, яку очікується понести у майбутньому (примітка
14). Ці резерви 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.
Знос і виснаження нафтогазових активів. Нафтогазові
активи виснажуються із використанням методу суми
одиниць продукції. Вартість експлуатаційних свердловин
амортизується протягом існування підтверджених розроблених
запасів. Витрати на отримання ліцензії, будівництво
об’єктів загального призначення та майбутнє виведення
з експлуатації амортизуються протягом усього періоду
існування підтверджених та ймовірних запасів. Зміни в оцінках
стосовно обсягів виробництва, доведених розвіданих запасів
та загальних доведених запасів у сторону зменшення або
збільшення можуть призвести до зміни обліку реалізації
відповідних активів. Зменшення доведених розвіданих запасів
у результаті майбутніх перевірок та виробництва призведе до
збільшення витрат на знос, виснаження та амортизацію.
Зменшення корисності основних засобів. Керівництво
переглядає балансову вартість активів для визначення, чи
не існують будь‑які ознаки зменшення корисності. Останні
перегляд був здійснений протягом переоцінки основних
засобів, проведеної станом на 31 грудня 2014 року (примітка 5).
Під час оцінки загального зменшення корисності активи, які не
генерують окремих потоків грошових коштів, включаються до
відповідних одиниць, які генерують грошові кошти. Оцінки на
предмет того, чи існують показники потенційного зменшення
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корисності, базуються на різноманітних припущеннях,
включно з ринковими умовами, реалізацією активів та
здатністю 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. Вартість під час використання
базується на очікуваних майбутніх потоках грошових коштів,
які дисконтуються до їх теперішньої вартості. Очікувані
майбутні потоки грошових коштів вимагають від керівництва
зробити низку припущень, включно із попитом споживачів,
виробничими потужностями, майбутніми темпами зростання та
відповідною ставкою дисконтування. Будь‑яка зміна цих оцінок
може призвести до зменшення корисності у майбутніх періодах.
Група не виявила індикаторів загального зменшення
корисності станом на 31 грудня 2014 року.
Строки корисного використання інших основних засобів.
Основні засоби групи, за виключенням нафтогазових активів,
амортизуються із використанням прямолінійного методу
протягом очікуваних строків їх корисного використання, які
базуються на бізнес‑планах керівництва та операційних оцінках.
Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного
використання активів та їх залишкової вартості, включають
таке:
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•

зміни у технологіях;

•

зміни у технологіях технічного обслуговування;

•

зміни регуляторних актів та законодавства;

•

непередбачені проблеми з експлуатацією.

•

Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 12 та МСБО 27–
«Консолідована фінансова звітність, спільна діяльність
і розкриття інформації про частки участі в інших
підприємствах: Керівництво щодо переходу»;

•

Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»
(переглянутий у 2011 році) – Інвестиційні підприємства;

•

Поправки до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання
інформації» – Керівництво щодо застосування взаємозаліку
фінансових активів і фінансових зобов’язань;

•

Поправки до МСБО 36 «Розкриття інформації про суму
відшкодування стосовно нефінансових активів»;

•

Поправки до МСБО 39 «Новація похідних інструментів
і продовження обліку хеджування»;

•

КТ МСФЗ 21 «Збори».

Стандарти/тлумачення

Набувають чинності
для річних облікових
періодів, які
починаються на або
після

Поправки до МСФЗ 10 і МСБО 28 «Продаж

1 січня 2016 року

або внесення активів між інвестором та його
асоційованим або спільним підприємством»
Поправки до МСФЗ 11: Облік операцій

1 січня 2016 року

придбання часток у спільних підприємствах
Поправки до МСФЗ – «Щорічні вдосконалення

1 липня 2016 року

МСФЗ за період 2012–2014 років»
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»

1 січня 2017 року

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

1 січня 2018 року

Наразі керівництво компанії здійснює оцінку впливу
застосування Поправок до МСБО 19 «Виплати працівникам»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», Поправок до МСБО
1 «Ініціатива з розкриття», Поправок до МСФЗ 10 і МСБО
28 «Продаж або внесення активів між інвестором та його
асоційованим або спільним підприємством», Поправок до МСФЗ
11, Поправки, що випливають із «Щорічних вдосконалень
МСФЗ» та МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами».
Керівництво очікує, що прийняття інших стандартів та
тлумачень в майбутніх періодах не буде мати суттєвого
впливу на консолідовану фінансову звітність групи у майбутніх
періодах.

Прийняття до застосування цих стандартів і тлумачень не мало
суттєвого впливу на суми, відображені в цій консолідованій
фінансовій звітності.
Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули
чинності. На дату затвердження цієї консолідованої фінансової
звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до
стандартів були випущені, але ще не набули чинності:
Стандарти/тлумачення

Набувають чинності
для річних облікових
періодів, які
починаються на або
після

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» –

1 липня 2014 року

Пенсійні плани із визначеними виплатами:
внески працівників
Поправки до МСФЗ – «Щорічні вдосконалення

1 липня 2014 року

Будь‑який із вищезазначених факторів може вплинути на знос

МСФЗ за період 2010–2012 років»

основних засобів у майбутньому та їх балансову і залишкову
вартість. Група переглядає очікувані строки корисного
використання основних засобів на кінець кожного річного
звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів
та 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. Останній перегляд строків корисного використання
здійснювався протягом переоцінки основних засобів станом на
31 грудня 2014 року (примітка 5).

Поправки до МСФЗ – «Щорічні вдосконалення

Поправки до МСБО 1 «Ініціатива з розкриття»

1 січня 2016 року

27. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО
ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ

Поправки до МСБО 27 «Метод дольової участі

1 січня 2016 року

Такі стандарти були вперше прийняті до застосування групою
за фінансовий рік, який починається на або після 1 січня
2014 року:

рослини

1 липня 2014 року

МСФЗ за період 2011–2013 років»
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:

1 січня 2015 року

розкриття інформації» – Розкриття інформації
щодо першого застосування МСФЗ 9
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного

1 січня 2016 року

регулювання»
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО

1 січня 2016 року

28 «Інвестиційні підприємства: Застосування
винятку щодо консолідації»

у капіталі в окремій фінансовій звітності»
Поправки до МСБО 16 та МСБО 41: Плодоносні

Поправки до МСБО 16 і МСБО 38 «Класифікація

1 січня 2016 року

1 січня 2016 року

прийнятних методів зносу та амортизації»
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ, КМУ, КАБМІН – Кабінет Міністрів

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

України

природного газу магістральними трубопроводами територією
України»

КОМПАНІЯ – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз

ПОСТАНОВА № 583 – Постанова НКРЕКП від 03.03.2015

України»

№ 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ,
що використовується для потреб населення»

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ – станції для стиснення
природного газу при транспортуванні газотранспортною
системою

ПСГ – підземні сховища газу

МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОГОНИ, МАГІСТРАЛЬНІ
ГАЗОПРОВОДИ – трубопроводи, призначені для

СВІТОВИЙ БАНК – організація, що надає допомогу

транспортування природного газу з району видобутку або
виробництва до пунктів споживання

МВФ – Міжнародний валютний фонд (спеціальне агентство
Організації Об’єднаних Націй)

МЕМОРАНДУМ – Меморандум про взаєморозуміння щодо
створення інтегрованого ринку газу
МІНІСТЕРСТВО, МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ – Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України

МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності
НАФТОГАЗ (НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») –
АР КРИМ – Автономна Республіка Крим

ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА – дочірні підприємства

БРК, ДБР КНР – Державний банк розвитку Китаю

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»,
серед яких ключовими є: ПАТ «Укргазвидобування»,
ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укртранснафта», ДК «Газ
України», ДП «Укравтогаз», ВАТ «Кіровоградгаз», ДП
«Закордоннафтогаз», ПАТ «Укрспецтрансгаз», Naftogaz
Overseas S.A.

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», КІРОВОГРАДГАЗ
– 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

НІСД – Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД)
при Президенті України

НКРЕ, НКРЕКП, НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ –

ДП «ВУГЛЕСИНТЕГАЗ», ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ –

ГТС – газотранспортна система

дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України» «Вуглесинтезгаз»

ДК «ГАЗ УКРАЇНИ», ГАЗ УКРАЇНИ – дочірня компанія
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Газ
України»

ДОЛ. – долари США

ЄВРОКОМІСІЯ – Європейська комісія

розвитку

Baker&McKenzie

ВР – нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна
корпорація British Petroleum
EFET – Європейська федерація енерготрейдерів
EUSTREAM – оператор газотранспортної системи

GAZ–SYSTEM S.A. – оператор газотранспортної системи
Польщі

GSE – асоціація європейських операторів підземних газових
сховищ
IEA – Міжнародна енергетична агенція

ПАТ «УКРНАФТА», УКРНАФТА – публічне акціонерне

LNG-ТЕРМІНАЛ – термінал зі зрідження, отримання та

товариство «Укрнафта»

регазифікації зрідженого газу

ПАТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ», УКРСПЕЦТРАНСГАЗ –

NAFTOGAZ OVERSEAS S.A. – акціонерна компанія Naf‑

публічне акціонерне товариство «Укрспецтрансгаз»

togaz Overseas (Швейцарія)

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», УКРТРАНСГАЗ – публічне

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) – Міжнародна
аудиторсько–консультаційна компанія PricewaterhouseCoo‑
pers

акціонерне товариство «Укртрансгаз»

ПАТ «УКРТРАНСНАФТА», УКРТРАНСНАФТА –

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк

публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

ЄС – Європейський Союз

ПАТ «Чорноморнафтогаз», Чорноморнафтогаз – публічне
акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»

ІНТЕРКОНЕКТОР – об'єднаний транскордонний газогін

BAKER&MCKENZIE – Міжнародна юридична компанія

товариство «Укргазвидобування»

ЄГНК – Єгипетська генеральна нафтова корпорація

ЖКГ – житлово–комунальне господарство

ФОНД ДЕРЖМАЙНА – Фонд державного майна України

компанія Frontera Resources

ГРС – газорозподільні станції

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ТКМ – тисяч кубічних метрів

ОВДП – облігації внутрішньої державної позики

ГВС – газовимірювальні станції

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій

теплового господарства

FRONTERA RESOURCES – американська нафтогазова

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ – публічне акціонерне

ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укртранснафта», ДК «Газ
України», ДП «Укравтогаз», ПАТ «Чорноморнафтогаз»,
ВАТ «Кіровоградгаз», ДП «Закордоннафтогаз», ПАТ
«Укрспецтрансгаз», Naftogaz Overseas S.A., ДП «Вуглесинтезгаз
України», ДП «Укрнафтогазкомплект», ДП «Науканафтогаз»,
ДП «Нафтогазобслуговування», ДП «ЛІКВО», ДП
«Нафтогазбезпека», ДП «Будівельник»

ТКЕ, ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО – комунальне підприємство

НПЗ – нафтопереробні заводи

ДП «УКРАВТОГАЗ», УКРАВТОГАЗ – дочірнє
підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» «Укравтогаз»

ГРУПА – НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування»,

ТЕЦ, ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ – теплові електричні
станції

Словаччини

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та

ГАЗПРОМ – публічне акціонерне товариство «Газпром»

з метою розвитку. Складається з Міжнародного банку
реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціаціації
розвитку (МАР)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
«Закордоннафтогаз»

газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру
із Ужгородом
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ДП «ЗАКОРДОННАФТОГАЗ»,
ЗАКОРОДОННАФТОГАЗ – дочірнє підприємство

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

РФ – Російська Федерація

VTP – віртуальна торгівельна точка

ПОСТАНОВА № 510 – Постанова Кабінету Міністрів
України від 03.09.2014 № 510 «Про вдосконалення державної
політики у сфері регулювання діяльності з транспортування
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

НАК «Нафтогаз України»
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601, Україна
тел.: +380 (44) 586-33-30, +380 (44) 586-39 63
e-mail: ngu@naftogaz.com , press@naftogaz.com
web: www.naftogaz.com, www.naftogaz-europe.com
https://www.facebook.com/NaftogazUA
https://twitter.com/naftogazukraine

ПАТ «Укргазвидобування»

ПАТ «Укртранснафта»

Вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053, Україна

вул. Кутузова, 18/7, Київ, 01133, Україна

тел.: +380 (44) 461-27-23

тел.: +380 (44) 201-57-01, +380 (44) 201-57-76

e-mail: office@ugv.com.ua

e-mail: office@ukrtransnafta.com

web: www.ugv.com.ua

web: www.ukrtransnafta.com

ПАТ «Укрнафта»
Нестерівський пров. 3-5, м. Київ, 04053, Україна
тел.: +380 (44) 503 0386, +380 (44) 506-10-03
e-mail: info@ukrnafta.com
web: www.ukrnafta.com

ПАТ «Чорноморнафтогаз»
вул. Б. Хмельницького, 26, офіс 505, м. Київ, 01601, Україна
тел. +380 (44) 220-14-64
e-mail: chng@naftogaz.com
web: www.naftogaz.com

ПАТ «Укртрансгаз»
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, Україна
тел.: +380 (44) 254-34-38
e-mail: presa@utg.ua
web: www.utg.ua

ДК «Газ України»
вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116, Україна
тел: +380 (44) 537-05-38
e-mail: info@gasukraine.com
web: www.gasukraine.com.ua

ДП «Укравтогаз»
вул. Григоровича-Барського, 2, м. Київ, 03134, Україна
тел.: +380 (44) 291-28-01, +380 (44) 291-28-05, +380 (44) 291-28-11
e-mail: info@ukravtogaz.com
web: www.ukravtogaz.com

ПАТ «Укрспецтрансгаз»
вул. Промислова, 3, м. Долина, 03477, Україна
тел.: +380 (3477) 2-53-10, +380 (3477) 2-53-11
e-mail: trgaz@ustg.com.ua
web: www.ustg.com.ua

ПРЕДСТАВНИЦТВА НАК:
Філія в Арабській Республіці Єгипет

Представництво в Угорщині

3 A st. 259, New Maadi Cairo, 11311, Egypt

Népfürdő u. 22/B. 12. em., Budapest, 1138, Hungary

тел.: +201 272 47 77 72, +201 220 88 57 76

тел.: +36 (30) 630-45-56, +36 (30) 755-11-72

e-mail: infoEG@naftogaz.com

e-mail: infoHU@naftogaz.com

www.naftogaz.com, http://naftogaz-europe.com/en

www.naftogaz.com, www.naftogaz.hu

Представництво в Королівстві Бельгія

Філія в Туркменістані

Rue Breydel, 40, Brussels, 1040, Belgium

ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly, Biznes-Merkezi «ABC"

тел.: +32 2 235-86-45, +32 2 235-86-44

Telefonlar:тел.: +99 312 48 01 86, +99 312 48 03 10

e-mail: infoEU@naftogaz.com

e-mail: infoTN@naftogaz.com

www.naftogaz.com, www.naftogaz.eu

www.naftogaz.com, http://naftogaz-europe.com/ru

Філія в Російській Федерації
ул. Академика Пилюгина, 24, г. Москва, 117393, Россия
тел.: +7 (985) 997 68 77
e-mail: infoRU@naftogaz.com
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