За перше півріччя 2017 року Група Нафтогаз отримала чистий
прибуток у розмірі 23,3 млрд грн, що на 21% більше за результат
першого півріччя 2016 року
Чистий прибуток Групи Нафтогаз був сформований переважно за рахунок результатів
сегментів виробництва природного газу, його транспортування та розподілу. На збільшення
чистого прибутку Групи у першому півріччі 2017 року порівняно з першим півріччям 2016 року
також вплинув в основному приріст по сегментам виробництва природного газу та його
транспортуванню та розподілу.

Сегмент виробництва природного газу
ПАТ «Укргазвидобування» у першому півріччі 2017 року продовжило нарощування обсягів
видобутку природного газу: приріст видобутку склав 169 млн куб. м (+2,3%).

За 6 місяців 2017 року в сегменті виробництва природного газу Група отримала дохід у
розмірі 33,3 млрд грн, що на 78% більше за дохід, отриманий за аналогічний період 2016
року. Фінансовим результатом сегменту став прибуток у розмірі 18,1 млрд грн проти 4,6 млрд
грн прибутку, отриманого у першому півріччі 2016 року. Зростання прибутку відбулось за
рахунок збільшення ціни реалізації газу видобутку Укргазвидобування та приведення її до
імпортного паритету з 1 травня 2016 року відповідно до змін до Положення про покладання
спеціальних обов’язків від 27 квітня 2016 року №315.

Сегмент виробництва сирої нафти і газового конденсату

За перше півріччя 2017 року підприємства Групи видобули 809 тис. т нафти та газового
конденсату, що на 2% менше обсягу видобутку у першому півріччі 2016 року. Скорочення
пов’язане із зростанням частки важковидобувних і виснажених запасів та відсутністю нових
родовищ зі значними запасами.
За даним сегментом Групою отримано дохід у розмірі 6,8 млрд грн, що на 36% більше за
дохід, отриманий за перше півріччя 2016 року. Результатом сегменту є прибуток у розмірі 0,3
млрд грн, що в 2,5 рази менше за відповідний результат 2016 року, у зв’язку з нарахуванням
забезпечення під можливі штрафи і пені по рентній платі та визнаними штрафними
санкціями щодо рішень судів в поточному періоді.

Сегмент транспортування і розподілу природного газу
У першому півріччі 2017 року підприємства Групи протранспортували 61,4 млрд куб. м
природного газу, що на 15% більше за обсяги відповідного періоду 2016 року.
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Результатом сегменту є
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більше за результат відповідного періоду 2016 року.

Сегмент зберігання природного газу
Обсяг відбору природного газу з ПСГ у першому півріччі 2017 року був менший відповідного
показника 2016 року на 26% і склав 4,1 млрд куб. м, що є результатом того, що

опалювальний сезон 2016-2017 завершився раніше, ніж попередній. При цьому протягом
першого півріччя 2017 року до ПСГ було закачано 3,7 млрд куб. м, що в 1,8 разів більше
порівняно з аналогічним періодом 2016 року.
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Сегмент транспортування сирої нафти
За 6 місяців 2017 року Група протранспортувала 7,7 млн т сирої нафти, що на 8% більше за
обсяги транспортування аналогічного періоду 2016 року. Збільшення обсягів
транспортування нафти пов’язане з відкриттям маршруту Одеса-Кременчуцький НПЗ з
березня поточного року1.
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Сегмент переробки сирої нафти та газового конденсату і торгівлі нафтопродуктами
Загальні обсяги переробки сирої нафти та газового конденсату і торгівлі нафтопродуктами в
першому півріччі 2017 року збільшились на 2% і склали 0,5 млн тон.
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Наприкінці 2016 року ПАТ «Укртранснафта» та Кременчуцький НПЗ досягли домовленості та уклали контракт на
відновлення роботи трубопровідного маршруту «Одеса - Кременчуцький НПЗ» у 2017 році з щорічним обсягом
транспортування нафти 1,3 млн т. В І кварталі 2017 року Укртранснафта завершила необхідні технічні роботи з
підготовки маршруту до роботи та розпочала транспортування.

Доходи сегменту у першому півріччі 2017 року склали 10,2 млрд грн, що перевищує в два
рази доходи, отримані за аналогічний період 2016 року. В цьому сегменті Група отримала
прибуток у розмірі 2,5 млрд грн порівняно з 1 млрд грн прибутку в першому півріччі 2016
року. Зростання доходів та прибутку в цьому сегменті пов’язане із збільшенням ринкових цін
реалізації нафтопродуктів та скрапленого газу.
Сегмент продажу та постачання природного газу

У першому півріччі 2017 року загальні обсяги реалізації природного газу Групою Нафтогаз
склали 12,3 млрд куб. м (в тому числі підприємствам Групи 1,9 млрд куб. м), що більше
обсягу реалізації за аналогічний період 2016 року на 2,6%.
У першому півріччі 2017 року Нафтогаз продовжував виконувати спеціальні обов’язки (далі ПСО) щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та його
реалізації визначеним категоріям споживачів2 за регульованими цінами. Нафтогаз виконує
покладені на нього урядом спеціальні обов’язки в повній мірі, незважаючи на відповідні
збитки внаслідок виконання таких обов’язків та накопичення боргів за газ споживачами.
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Постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів, релігійних організацій, виробникам теплової енергії
для виробництва теплової енергії для населення, релігійних організацій та, з 23 грудня 2016 року, – для установ, що
фінансуються з державного і місцевих бюджетів. Постанова КМУ від 22.03.2017 №187 «Про затвердження Положення про
покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)» (зі змінами) на період з 1 квітня 2017 року по 1
квітня 2018 року (включно)

Загалом за сегментом Група отримала збиток у розмірі 3,8 млрд грн. При цьому продаж газу
споживачам на умовах спеціальних обов’язків (ПСО) приніс Групі збиток у розмірі 6,9 млрд
грн.
Для потреб інших споживачів Нафтогаз реалізує імпортований природний газ за цінами, які
визначаються компанією самостійно в залежності від ринкової кон’юнктури. Продаж газу на
комерційних умовах приніс групі прибуток у розмірі 0,3 млрд грн, без урахування ефекту від
елімінації міжсегментних операцій у розмірі 2,8 млрд грн, який включає результат від
продажу природного газу іншим сегментам.
Млн грн

На умовах ПСО

Не на умовах ПСО

Дохід від реалізації третім сторонам

49 791

2 594

Валовий (збиток) / прибуток

(4 411)

411

(Збиток) / прибуток до оподаткування

(6 896)

307

Субсидії
За 6 місяців 2017 року за рахунок субсидій та пільг споживачі розрахувалися з
Нафтогазом за отриманий природний газ на суму 29,5 млрд грн. На 1 липня 2017
року не профінансований обсяг субсидій складав 19,1 млрд грн.
Податки
За 6 місяців 2017 року Група Нафтогаз сплатила до бюджету 56,7 млрд грн податків,
що на 49% більше, ніж за 6 місяців 2016 року. Найбільшим за розміром сплати
податком є ПДВ, частка якого складає 48,3% від загальної суми сплачених податків
(42% у відповідному періоді 2016 року).
Рентні платежі склали 33% від загальної суми сплачених податків (29% у
відповідному періоді 2016 року).
Крім того, Група Нафтогаз сплатила до Державного бюджету дивідендів за
результатами діяльності у 2016 рік у розмірі 13,3 млрд грн, а також авансовий внесок
з податку на прибуток при виплаті дивідендів у розмірі 2,4 млрд грн.
Разом за перше півріччя Нафтогаз перерахував до Державного бюджету 72,4 млрд
грн податків та дивідендів.

