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ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
Цей звіт написаний у час, коли триває варварська загарбницька війна росії проти України.
Ми об’єдналися як нація, щоб захистити нашу країну, її гідність, незалежність, свободу, демократію,
рівність і права людини – усе те, що називається цінностями сучасної цивілізації.
Увесь цивілізований світ вражений тим, як мужньо та рішуче українці протистоять агресору. Це
стосується і працівників Нафтогазу, 22 з яких загинули, захищаючи нашу свободу та незалежність
в лавах Збройних Сил України, життя ще 14 обірвали атаки ворога на цивільне населення. Ми
бачимо єдність наших міжнародних партнерів і дедалі більше визнання того, що Україна перебуває
на передовій війни між фашистською росією та вільним світом. Маємо надію, що ця єдність буде
тільки зростати.
П’ята частина нашої території є зоною бойових дій або ж перебуває під російською військовою
окупацією. Понад 12 мільйонів громадян знайшли притулок за кордоном чи стали внутрішньо
переміщеними особами. У війні було вбито понад 5600 мирних жителів, у тому числі 379
дітей. Офісом Генерального прокурора України задокументовано понад 27 600 злочинів агресії
та воєнних злочинів, вчинених російськими військовими у таких населених пунктах, як Буча,
Маріуполь, Оленівка, та багатьох інших.
Попри війну ми ніколи не зупиняли жодну з наших основних операцій чи жоден із бізнеспроцесів. На щастя, лише менша частина наших промислових активів була знищена через військові
дії. І навіть в умовах війни ми реалізуємо нові проекти, своєчасні й економічно обґрунтовані.
Тема, яка проходить червоною ниткою через цьогорічний звіт: як зміна курсу Компанії та стійкість
Нафтогазу можуть допомогти Україні швидше перемогти у цій війні.

Ми – найбільша компанія в Україні, яка забезпечує майже
1/5 податкових надходжень до держбюджету, що дозволяє
уряду фінансувати військові та гуманітарні потреби країни.
Ми забезпечуємо надзвичайно важливе постачання
енергоносіїв державі та громадянам. За той час, доки
триває війна, Нафтогаз став ще більш важливою опорою
для стійкості країни.
У цьому звіті йдеться про результати діяльності Нафтогазу у 2021 році, а також про основні події
та зміни, що сталися у 2022 році до дати публікації цього річного звіту. Він має надати відповідний
контекст – як ретроспективний, так і перспективний.
Я прийшов у Нафтогаз як один із ключових керівників у 2014 році. Це був час, коли рф вперше
розв’язала незаконну агресію проти України. Оскільки енергетика, а особливо природний газ,
відігравала важливу роль у тій війні, наша команда відчувала обов’язок допомогти країні захистити
її незалежність. І ми це зробили! У цьому звіті ви можете прочитати про успішний розворот у
діяльності Компанії в 2014-2017 роках, основні результати якого досягли свого піку у 2019 році.
Завдяки цьому розвороту Нафтогаз став ключовим рушієм модернізації України, що допомогло
зробити її більш стійкою. Ми відчували, що внесок Нафтогазу міг бути ще більшим, але для цього
потрібно було швидко трансформувати Компанію з пострадянського державного комітету з нафти
і газу в сучасну корпорацію. Наш підхід до трансформації був схвалений на рівні наглядової ради,
але реалізація гальмувалася через не залежні від Компанії причини, хоча і не тільки. Наша команда
вже у 2019 році бачила ознаки незадовільного прогресу у трансформації Компанії. Однак, невдачі
трансформації «ховалися» у тіні значного успіху нашого бізнес-підрозділу з транзиту газу, завдяки
якому вся Компанія виглядала успішною.
У 2020 році, коли я залишив Нафтогаз, багато неупереджених спостерігачів могли бачити
проблеми в Компанії. Керівництво Нафтогазу стало надто самовдоволене тим, що насправді було
паразитичною поведінкою по відношенню до цінних активів, отриманих від держави фактично
безкоштовно. Замість прозорості корпоративну культуру Компанії можна було описати як обман
і димова завіса.
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ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

У 2014-2019 роках зміни, які проводила наша команда в Нафтогазі, допомагали
протистояти агресії рф і водночас були рушієм модернізації України. Однак для
сталого розвитку Компанії і всього нафтогазового сектора потрібна була глибинна
трансформація, зокрема на рівні корпоративного врядування Компанії. У 2020 році
збитки Компанії становили 19 млрд грн, негативними були і операційні результати
практично за всіма напрямами. Починаючи з ІІ кварталу 2021 р., у Компанії
відбувається зміна керівництва і зміна курсу. Як наслідок – у 2021 р. Нафтогаз знову
стає прибутковим, покращуються й інші результати.

Нафтогаз – основа енергетичної безпеки України, яка, своєю чергою, є запорукою
національної безпеки та стійкості. Позитивні зміни у 2021 р. дозволили Нафтогазу
зробити важливий внесок у стійкість України в умовах війни. За результатами
2022 року ми забезпечили 1/5 усіх податкових надходжень бюджету, а це – ресурс
для фінансування армії, гуманітарних та соціальних потреб українців. Ми – найбільша
компанія в Україні.

Навіть в умовах війни ми – відповідальний роботодавець для 53 700 працівників,
надійний постачальник газу для понад 12 млн домогосподарств. Ми забезпечуємо
безперевність операційної діяльності, впроваджуємо нові біоенергетичні проекти,
підтримуємо соціальну стабільність в Україні, відстоюємо інтереси держави на
геополітичному рівні, боремося проти рф в міжнародних судах.

У 2022 Нафтогаз і надалі буде надійним партнером для міжнародного бізнесу,
фінансових інституцій та урядів інших країн, які підтримують Україну. Спільними
зусиллями ми наблизимо перемогу України й усього цивілізованого світу над
варварською росією, підтримаємо українців, прискоримо зелений енергетичний
перехід та будемо драйвером післявоєнного відновлення і модернізації України
на шляху до членства в ЄС.

Прибуток:
(млрд грн)

Видобуток:
38

+3,1%

37
План перевиконано
у 5.4 рази

63,3

12,0

2019

-19,0
2020

2021

Джерело: Консолідована фінансова звітність НАК «Нафтогаз України»

6

Річний звіт
2021

З квітня 2021 року нашою метою було знову радикально змінити Нафтогаз і повернути його на
шлях трансформації в сучасну корпорацію з культурою створення цінності.
У цьому звіті ви знайдете детальні дані, щоб сформувати власну думку щодо того, наскільки
успішно нам вдалося долати перешкоди на шляху до цієї мети. Відразу після мого звернення
ви знайдете інформацію про основні результати роботи Компанії у 2021 році. Дивлячись на ці
результати, я хочу скористатися нагодою і подякувати нашій команді за важку працю та сумлінність.
Додам, що перша зима мого перебування на посаді голови правління також була першою з
точки зору реформування багатьох аспектів газової галузі України. Це була перша зима в історії
України, коли уряд не регулював ціни на газ для населення напряму. Вперше, відтоді як Україна
прийняла закон Європейського Союзу про ринок газу в 2015 році, уряд не зловживав так званими
«спеціальними обов’язками» (ПСО). Також вперше за багато років ми законно витіснили олігархів
з панівних позицій посередників у секторі роздрібної торгівлі газом. І вперше з 2016 року уряд,
наш єдиний акціонер, запустив відкритий, конкурентний конкурс з обрання членів наглядової ради
Компанії, в основі якого були професійні та особистісні характеристики претендентів, а процедура
відповідала найкращим міжнародним практикам. Як ви мабуть здогадуєтеся, Нафтогаз всіляко
сприяв цим процесам, якщо не був їх головним рушієм.
У 2021 році Нафтогаз мав честь брати участь у змістовних і продуктивних зустрічах з лідерами
Німеччини, Туреччини, Катару, Азербайджану та Литви, а також з державними високопосадовцями
у Вашингтоні та комісарами ЄС у Брюсселі, з представниками міжнародних фінансових організацій
та послами багатьох країн. Ця наша діяльність була добре структурованою і продуманою. Вона
допомогла нам просувати інтереси Компанії на геополітичній арені. Після початку війни ми
змогли використати ці зв’язки, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії та захистити
інтереси Нафтогазу. Ми також свідомо поглибили нашу взаємодію з провідними міжнародними
стейкхолдерами в інформаційній кампанії, що мало дуже відчутний результат. Зокрема, це
допомогло запобігти запуску «Північного потоку-2» навіть після його добудови.

Одним з основних чинників позитивних результатів
було те, що вся команда мала спільну мету. Ми впевнені,
що Нафтогаз завдяки своєму масштабу, політичному
та геополітичному значенню, ресурсному потенціалу
відіграє ключову роль у модернізації країни, забезпеченні
її стійкості перед обличчям російської агресії та у
майбутньому буде рушієм відновлення і процвітання
України. Ми віримо, що сильна сучасна Україна зміцнить
весь вільний світ.

35
34
4й кв. 1й кв. 2й кв. 3й кв. 4й кв. 1й кв. 2й кв. 3й кв. 4й кв.
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021

-5,1*
* без
транзиту газу
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Це призвело до серйозного збою в роботі національної компанії. Нафтогаз публікує результати
за 2020 рік, показуючи фінансові збитки та падіння видобутку, водночас наглядова рада високо
оцінює діяльність правління й очільника Компанії. Уряд як єдиний акціонер не погоджується з
таким висновком й оцінює ці результати як незадовільні, звільняє наглядову раду, попереднього
голову правління і призначає мене головою правління Компанії.

Середньодобовий видобуток природного газу Групи Нафтогаз
по кварталах, обсяг товарного газу, млн куб. м/доба

Джерело: НАК «Нафтогаз України»

Саме тому я працюю в Нафтогазі.
Хоча цей звіт стосується минулого, 2021 року, ми не можемо не зупинитися для короткого
обговорення поточного, 2022 року. Повномасштабна війна росії створює зовсім іншу реальність
для всієї України та її народу. Як заявив Президент України, майбутній опалювальний сезон може
стати найскладнішим в історії України. Це означає, що 2022 рік і принаймні перша половина
2023 року будуть найскладнішими періодами і для Нафтогазу.
Як ми долатимемо ці виклики? Ми продовжимо захищати наші найцінніші активи, насамперед
наших людей. Ми будемо проводити організаційні та логістичні зміни, за потреби розвивати
нові компетенції, щоб ефективно працювати під час війни. Ми продовжимо допомагати Україні
використовувати зовнішні можливості, підтримку міжнародних партнерів – особливо це стосується
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заходів для зміцнення нашого статусу кандидата в члени ЄС. Ми також будемо використовувати
внутрішні можливості, зокрема диджиталізацію, яка може допомогти зокрема і для переходу
від непрямих субсидій до цільових. Ми також продовжуватимемо захищати наші права перед
антимонопольним регулятором ЄС та в судах проти Газпрому та російської федерації.
У нашій галузі зупинка інвестицій означає майже миттєвий спад виробництва, а це суперечить
тому, що потрібно Україні зараз.

Ми розвиваємо власний видобуток газу, застосовуючи
нові, ефективніші технології. Ми також розробляємо
проекти з використання відновлюваних джерел енергії, які
можуть принести швидкі результати і зміцнити стійкість
української енергетики, особливо галузі теплопостачання.
І, як додатковий плюс, – ці проекти ще відповідають усім
вимогам для забезпечення сталого майбутнього.
Якщо міркувати оптимістично, то є підстави очікувати переломного моменту у війні до кінця
року. На практиці це залежатиме від поєднання багатьох чинників: успіху на полі бою, міжнародних
санкцій проти росії, зобов’язань наших партнерів допомогти Україні виграти війну, яка вже увійшла
в стадію «війни на виснаження ресурсів» з перспективою перетворитися на «війну на виснаження
волі до спротиву».
Розворот у діяльності Нафтогазу у 2021 році сприяв стійкості України у 2022 році. Коли ми
виграємо війну, Нафтогаз продовжуватиме відігравати важливу роль у відбудові та модернізації
України. Саме тому наша корпоративна трансформація має критично важливе значення. Ми маємо
зробити Компанію ефективною, і нам потрібна нова система корпоративного врядування (у тому
числі призначення незалежної наглядової ради та прийняття відповідних нормативно-правових
актів), що має вирішальне значення для захисту Нафтогазу від політичного втручання та корупції.
Лише тоді ми зможемо отримати повний доступ до міжнародних ринків боргового та акціонерного
капіталу, розвивати партнерства, які змінять правила гри, будувати екосистеми нової якості. Це
в свою чергу дозволить Україні збільшити власний видобуток природного газу, виробництво
біогазу, водню; будувати сталі тепло- та газорозподільні компанії; стимулювати електрифікацію,
підвищувати рівень енергоефективності на всьому ланцюгу створення цінності, боротися з
енергетичною бідністю, розвивати енергетичні ринки європейського рівня.
Для мене велика честь на шляху цієї трансформації вести за собою 53 700 працівників Нафтогазу,
компанії, до якої я вперше прийшов двадцять років тому. Розворот Компанії у 2021 році сприяв
стійкості країни у 2022 році. І зараз команда Нафтогазу наближає перемогу України у війні,
при цьому забезпечуючи українців найнеобхіднішим. Пишучи це звернення, я бачу обличчя
своїх колег, які працюють під обстрілами, в укриттях заради майбутнього України. Їх об’єднує
рішучість продовжувати працювати наполегливіше, ніж будь-коли. Це додає мені оптимізму щодо
майбутнього Нафтогазу та майбутнього України.

Юрій Вітренко

Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Обґрунтування та пояснення до звернення
Голови правління читайте на стор. 336
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ТАЙМЛАЙН
2021
СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

Відновлено будівництво
трубопроводу Північний потік-2. Як
потім зазначила у своєму звіті перед
Конгресом нова адміністрація
Президента США, інавгурація якого
пройшла теж у січні, для оператора
Північного потоку-2 та її очільника
вона зробила виняток з пакету
санкцій, передбаченого Конгресом
США в оборонному бюджеті на
2021-й рік. Це пояснювалось
бажанням нової адміністрації
зберегти «трансатлантичну єдність» з
Німеччиною, уряд якої тоді виступав
проти таких санкцій

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

В останній передбачений законодавством
день, керівництво Компанії подає звіт за
2021 рік: збитки 19 млрд грн, падіння
видобутку, невиконання плану
Уряд визнає незадовільною роботу Компанії
і призначає нове керівництво

ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

Нафтогаз забезпечує безпеку
постачання та соціальну стабільність
в опалювальному сезоні 2021/2022

Переломили негативний тренд падіння
видобутку газу і вийшли на
середньодобове зростання

Нафтогаз та ОГТСУ долучено до
процесу сертифікації оператора
Північного потоку-2

Запаси газу в ПСГ сягнули цільового
рівня в 17 млрд куб. м
Vyborg

Компанія укладає річні контракти з
посередниками (основний – компанія
олігарха Фірташа) для постачання газу
«для потреб населення» не на
ринкових умовах

RUSSIA

RE

GERMANY

Greifswald

Північний потік-2 добудований,
але не може запрацювати, зокрема
через юридичні дії, публічну
комунікацію та лобізм з боку
Нафтогазу

Фінансова звітність за І півріччя
показує прибутки у ІІ кварталі
8,5 млрд грн

Збитки Нафтогазу за І квартал
2021 року становлять 10,2 млрд грн
(про це стало відомо з консолідованої
звітності за перше півріччя, огляд якої
проводив незалежний оцінювач)

ST

NO

NO

«Головним завданням для НАК «Нафтогаз
України» є захист національних інтересів та
повернення до позитивних фінансових і
операційних результатів. Потрібне збільшення
власного видобутку газу. Ми працюватимемо,
щоб ланцюжок, через який український газ
надходить до споживачів, був максимально
прозорим, без зайвих посередників і
надбудов. А ще важливо використати
юридичні можливості Нафтогазу, щоб Газпром
не зловживав своїм домінуючим становищем,
а Північний потік-2 не запрацював».
Ю. Вітренко

RD

RD

ST

AM

2

RE

AM

1

Ust-luga

Внесено зміни до фінплану та
прийнято рішення розпочати імпорт
газу, що дало можливість безперебійно
пройти опалювальний сезон 2021/2022

Створення «балансуючої» групи
з постачальниками населенню,
яка унеможливлює перепродаж
цього газу промисловості

Підписано закон щодо механізму
компенсації різниці в тарифах
теплогенеруючих компаній, що дає їм
можливість зменшити заборгованість
за газ, поставлений Компанією

Також результати І кварталу 2021 року
свідчать про продовження падіння
власного видобутку

Відміна рішення про продаж газу
власного видобутку на біржі

Розірвання річних контрактів
з посередниками не дало
заробити олігархам більше
70 млрд грн на перепродажі
промисловості газу «для
населення»

Кабмін оголошує відкритий конкурс на
незалежних членів наглядової ради у
відповідності до міжнародних
стандартів
Незалежні члени наглядової ради
Компанії, призначені без конкурсу (два
з трьох призначені ще 4 роки тому як
«тимчасове рішення»), звільняються

Нафтогаз подає скаргу на Газпром
до антимонопольного органу
Єврокомісії

Практично всі бюджетні організації
залишаються без приватних
постачальників, які не хочуть
або не можуть виконувати умови
укладених договорів через стрімке
зростання ринкових цін; Нафтогаз
рятує ситуацію і стає їхнім
постачальником

Сплачено до державного бюджету
116 млрд грн податків та зборів, що
на 12,6% більше ніж у 2020 році
Чистий прибуток Компанії у 2021 році
становив 12 млрд грн

Уряд призначає нове правління
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ У 2021 РОЦІ

5,4 х затверджений
урядом фінансовий план

63,3

12,0
-5,1*
* без
транзиту газу

2019

Зміни
в команді

8,5

3,2
-14,7

-19,0
2020

Новий
менеджмент

2021

I кв. 20

ІІ кв. 20

-10,0

І кв. 21

ІІ кв. 21

Податкові платежі Групи Нафтогаз, млрд грн
В держбюджет

В т.ч. у місцеві бюджети

+12,6%

103

+29,9%

116

+23,6%

53,5
41,2

5,5

6,8

Див. розділ «Фінансова звітність»
2020

2021

без урахування дивідендів

І півріччя 2021

І півріччя 2022

2020

Джерело: податкова звітність підприємств Групи Нафтогаз

Прибуток Групи Нафтогаз, млрд грн

• У 2021 році Нафтогаз істотно більше заплатив податків та зборів до державного бюджету України
порівняно з 2020 роком. Зауважимо, що у 2021 році Нафтогаз не виплачував державі дивіденди,
оскільки Компанія була збитковою у 2020 році. Відповідно дивіденди, сплачені у 2020 році, були
розподілом прибутку 2019 року – це були кошти, отримані у 2019 році. У 2022 році Нафтогаз знову
виплатив державі дивіденди, оскільки Компанія знову стала прибутковою у 2021 році.

2021

з урахуванням дивідендів

1/5

*

Частка Групи Нафтогаз у податкових
надходженнях до держбюджету
в І півріччі 2022 року

*рента, акциз, ПДВ (крім розмитнення), податок на прибуток

Джерело: податкова звітність підприємств Групи Нафтогаз

• Після багатьох років системної збитковості Нафтогаз був прибутковим у 2016-2019 роках. Це
значною мірою відбулося завдяки реформам, драйвером яких була команда в Нафтогазі. На жаль,
у 2020 році Компанія знову стала збитковою. У 2021 році, завдяки діям нового менеджменту, про
які детально написано у звіті, Компанія знову стала прибутковою. Характерно, що у 2021 році
Нафтогаз вперше продемонстрував прибутковість навіть і без врахування доходів від напряму
«Транзит газу», завдяки якому Компанія була прибутковою до 2020 року.

ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
НАФТОГАЗОМ
Джерело: Консолідована фінансова звітність НАК «Нафтогаз України»

ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРИБУТКОВОСТІ

N.B.: У перші місяці повномасштабної війни (станом на травень 2022 року, коли діяв мораторій на
податкові перевірки і мораторій на застосування штрафів за несплату податків) частка Нафтогазу
становила більше 1/3 усіх податкових надходжень до загального фонду державного бюджету
України, що підтверджує значення компанії для стійкості країни у найскрутніші часи.
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ У 2021 РОЦІ
ЗРОСТАННЯ ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ

БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

• У 2021 році завдяки змінам, про які написано у звіті, компанії вдалося нарешті зупинити
негативний тренд падіння видобутку природного газу і вперше за останні роки ми почали
нарощувати обсяги власного видобутку. З липня 2021 року середньодобовий видобуток газу
зріс на понад 3%. Зараз Нафтогаз працює над тим, щоб мінімізувати втрати в умовах війни і
істотно збільшити видобуток після перемоги.

• Нафтогаз забезпечив достатні обсяги імпорту та закачування газу в підземні сховища для
безперебійного проходження опалювального сезону 2021/2022 року – попри спекуляції
та побоювання.

Див. розділ «Виробнича діяльність», підрозділ «Розвідка та видобування вуглеводнів»

• Обсягів газу вистачило навіть для того, щоб після початку повномасштабної війни з рф
підстрахувати електрогенеруючі компанії, і газом заміщувати вугілля, яке неможливо було
доставити; без цього країна не уникнула би віялових відключень.
• В опалювальному сезоні 2021/2022 Нафтогаз став єдиною компанією, яка надавала газ для
побутових споживачів, теплогенеруючих компаній та бюджетних організацій, фактично
забезпечуючи соціальну стабільність в державі напередодні повномасштабної війни з рф.
Див. розділи «Ринок газу», «Виробнича діяльність»

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ВИДОБУТКУ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
• У 2021 році розпочалася робота над розробкою програми істотного приросту запасів та
збільшення видобутку в середньостроковій перспективі за рахунок застосування нової для
України, але добре відомої у світі, технології «горизонтального буріння» в нетрадиційних
колекторах; ця програма може бути запущеною вже наприкінці 2022-го або на початку 2023 року.
• 5 тис. кв. км на площі шельфу Чорного моря в 2021 році було покрито 3D-сейсмікою. Наразі
відбувається аналіз отриманих результатів.
• До 10 млрд куб. м зросли запаси за категорією 2P та досягнуто коефіцієнту заміщення запасів
на рівні 73%. Для порівняння, у 2020 році приріст запасів становив 5,9 млрд куб. м і показник
заміщення запасів 41%.
Див.розділ «Виробнича діяльність», підрозділ «Запаси та ресурси вуглеводнів»

ЗМЕНШЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
• Більше ніж у 2 рази знизився рівень виробничого травматизму за показником LTIFR – з 0,38
у 2020 році до 0,16 у 2021 році.
Див. розділ «ESG», підрозділ «Безпека праці та здоров’я працівників»
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РЕФОРМА РИНКУ ГАЗУ
• Понад 75,6 млрд грн збитків для компанії і для держави попереджено завдяки створенню
балансуючої групи (нова договірна основа, на якій НАК «Нафтогаз України» з 1 жовтня 2021 року
почав постачати газ компаніям для подальшого його постачання населенню).
• Балансуюча група була певним перехідним етапом, який дав можливість компанії в першій
половині 2022 року практично повністю позбутися посередників, які хоча і називалися
«постачальниками», але насправді ніколи не брали на себе ризики справжніх постачальників.
• Опалювальний сезон 2021/2022 року став першим після прийняття закону про ринок природного
газу, перед яким держава не застосовувала механізм ПСО (покладання спеціальних обов’язків);
цей механізм обґрунтовано критикувався міжнародними партнерами, зокрема через те, що він
відповідав європейським нормам тільки назвою; нова архітектура системи постачання газу для
потреб населення стала кроком вперед до європейських норм.
• Також таким кроком вперед стали нові закони, які роблять «різницю в тарифах» (між фактичним
рівнем і економічно обґрунтованим) прозорою, і держава бере на себе зобов’язання її
компенсувати через держбюджет – це набагато краще, ніж повністю приховані субсидії через
держкомпанії, які ніхто навіть не розраховує; реформи часто починаються саме з прозорості і
визнання проблеми.
Див. розділ «Ринок газу»
15

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ У 2021 РОЦІ
РЕФОРМА КОРПОРАТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ
• Стартував процес відбору незалежної наглядової ради Компанії – відкритий, конкурентний,
відповідно до міжнародних стандартів.
• Останній такий конкурс був у 2016 року. Але обрані в його результаті незалежні члени наглядової
ради звільнилася через рік, звинувативши новий уряд у згортанні реформи. Після цього були
призначені, вже без конкурсу, «тимчасові» члени наглядової ради. Але ця «тимчасовість»
тривала майже 4 роки. Призначення на інші керівні посади теж не відповідали міжнародним
стандартам. Фактично, після успіхів цієї реформи на перших етапах, починаючи з 2018 року,
корпоративне врядування в Компанії почало віддалятися від міжнародних стандартів, що в 2020
році перетворило бізнес-модель на паразитування на державних активах та минулих здобутках.
Тому повернення до міжнародних стандартів в корпоративному врядуванні є важливою умовою
для сталого розвитку Компанії.
Див. розділ «ESG», підрозділи «Корпоративне урядування»,
«Винагорода правління та наглядової ради у 2021 році»

УСПІШНА ПРОТИДІЯ РОСІЇ
• Північний потік-2 попри те, що був добудований, так і не був введений в комерційну
експлуатацію через активні дії Компанії в юридичній площині, лобізм та публічні комунікації.
• Компанія подала скаргу на Газпром в антимонопольний орган ЄС, в якій обґрунтувала
звинувачення у зловживанні Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку.
• Продовжується розгляд позовів Компанії проти рф в Гаазькому арбітражі на суму більше
10 млрд дол. США.
Див. розділ «Ринок газу», підрозділи «Транзит газу, Північний потік-2 та антиконкурентні дії
Газпрому», «Позов до російської федерації щодо активів в Криму»
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У ЗОНІ ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ КОМПАНІЇ У 2022 РОЦІ
НАСЛІДКИ ВІЙНИ

8,055*

5,663*

13,718*

27,619**

379***

6,6 млн****

36

дол.США
113.5 млрд

цивільних поранено

цивільних загинуло

зареєстровані злочини

дітей загинуло

співробітників Нафтогазу
загинули

українців залишаються ВПО

сума збитків від пошкодження
та руйнування інфраструктури

20%

1 000 км

території України
залишається під окупацією

*Джерело: звіт OHCHR від 28.08.2022

жертви серед цивільного
населення України

лінія фронту, на якій
тривають бойові дії

**Джерело: Офіс Генпрокурора станом на 9.08.2022

українців емігрували

1 589

співробітників Нафтогазу
мобілізовані
***Джерело: Звіт Ювенальної поліції від 31.08.2022

ГЛОБАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РИНКИ
Світова енергетична криза та енергетична війна, розв’язана росією. Важливим фактором стійкості України є стійкість наших
міжнародних партнерів. Цієї зими особливо загрозливою ситуація є для Європейського Союзу, що залишається енергозалежним від ресурсів країни-агресора. Ця залежність використовується росією для тиску на ЄС, існує ймовірність повного
переривання постачань палива з метою тиску на країни-партнери України.
Дивись розділ «Ринок газу»

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ГАЗУ
Збереження непрямих субсидій для побутових споживачів замість ринкових механізмів. Українське суспільство надає
перевагу збереженню непрямих субсидій, хоча з економічної точки зору ринкові механізми та адресні субсидії могли би
бути значно ефективнішими для України. З 2015 року уряд забезпечував надання таких непрямих субсидій через механізм
покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на Нафтогаз. При цьому це здійснювалося без компенсації різниці з ринковою ціною, що суперечить стандартним правилам ЄС. За розрахунками Компанії, у 2021 році сума непрямих субсидій, які держава
надавала споживачам через Нафтогаз, щонайменше становила 249 млрд грн, що в 7 разів перевищує суму прямих (адресних) житлово-комунальних субсидій і дорівнює близько 5% номінального ВВП України. У 2022 році сума непрямих субсидій
споживачам очікувано збільшиться до 842 млрд грн, або до 19% номінального ВВП.
Дивись розділ «Ринок газу» підрозділ «Соціальний захист/Стабільність»

Див. розділ «Ринок газу»
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ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ

на 2022 рік

31%*

25%

-33,4%*

17,9%*

інфляція

ВВП

Див. розділ «Фінансова звітність»

6,9 млн****

****Джерело: Звіт UN OCHA від 22.08.2022

Ненадання з державного бюджету компенсації за «різницю
в тарифах». Наразі за рахунок Нафтогазу де-факто здійснюється компенсація різниці між реальними витратами та
тарифною виручкою теплопостачальних, газопостачальних
та газорозподільних компаній. Такий підхід не є сталим
навіть в короткостроковій перспективі, в опалювальному
сезоні 2022/23. Вирішити проблему покликаний нещодавно
прийнятий закон, що передбачає компенсацію різниці в
тарифах з державного бюджету. Такий механізм відповідає
європейській практиці та забезпечує значно більше прозорості. Однак реалізація закону може бути складною. Однією
з причин є значна затримка з його прийняттям. Ця та інші
причини призводять до підвищеної уваги до того, щоб уряду
вдалося вчасно залучити достатні кошти від міжнародних
партнерів, щоб бути спроможним компенсувати цю різницю
в тарифах.

Дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу. Уряд як
акціонер дотепер не дозволив компанії здійснити належні виплати кредиторам. З огляду на цю
ситуацію слід враховувати зростаючі ризики для
активів Нафтогазу за кордоном, а також обмежені
можливості компанії для залучення зовнішнього
фінансування.

девальвація валюти

дефіцит бюджету від ВВП

Намагання зробити Нафтогаз відповідальним
за відбори газу, за які не хочуть або не можуть
платити користувачі газотранспортної системи.
Оператор газотранспортної системи (ОГТСУ),
посилаючись на прийняте минулої осені рішення Регулятора (НКРЕКП), яке компанія оскаржує
в суді, всупереч іншим нормативно-правовим
актам, продовжує відносити на Нафтогаз відбори
газу окремими газорозподільними та теплогенеруючими компаніями, у яких немає постачальника
газу, хоча Нафтогаз теж не є і не зобов’язаний бути
їхнім постачальником. Регулятор у своєму рішенні
визначив, що такі відбори мають відноситися на
Нафтогаз (і відповідно Нафтогаз має передавати
ОГТСУ відповідний обсяг газу) тому, що Нафтогаз є
«постачальником останньої надії». Це є очевидним зловживанням повноваженнями з боку Регулятора і перетворенням європейського механізму
«постачальника останньої надії» на можливість
безоплатного відбору газу, яка має критично негативний вплив на ринок газу, на фінансову сталість
Нафтогазу і, відповідно, на безпеку постачання
газу в Україні.

Протидія реформам з боку олігархів. 28 травня 2022 року Кабінет Міністрів України передав
підприємству “Чорноморнафтогаз”, що входить до
Групи Нафтогаз, 28 операторів газорозподільних
(облгазів), що були пов’язані з олігархом Дмитром
Фірташем. Окрім цього, з 1 червня 2022 року
газопостачальні компанії, пов’язані з Дмитром
Фірташем, втратили близько 8,8 млн своїх клієнтів,
українських домогосподарств, які перейшли до
Нафтогазу. Таким чином олігарх, який домінував на
роздрібному ринку газу останні 10-15 років, фактично втрачає свої основні активи на цьому ринку.
Як кажуть, коли ти борешся з корупцією, вона
бореться у відповідь. Це створює додатковий тиск
на компанію у політичній та медійній площині,
зокрема через ЗМІ, що спонсоруються олігархами
та направлені проти Групи Нафтогаз.

КОРПОРАТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ:
ЦІЛІ Й ОЧІКУВАННЯ
Узгодженість очікувань акціонера (держави) та
ключових міжнародних партнерів. Бажано мати
спільні рамки, які б урівноважували та приводили
б до єдиного знаменника очікування акціонера та
ключових міжнародних партнерів щодо діяльності
державних компаній.
Нові політичні традиції ставлення до державних
корпорацій не як до урядових агенцій. Державні
підприємства часто сприймалися політиками як
інструмент для прийняття легких і несталих рішень, а
економічна прибутковість, що забезпечує адекватну
дохідність на інвестований капітал, не була важливим
пріоритетом.
Розвиток інституцій для запобігання політичному втручанню. Ефективні ринкові та демократичні
інституції мінімізують політичне втручання в роботу
державних підприємств задля отримання особистої
фінансової та політичної вигоди. Інструментом для
цього, зокрема, є забезпечення прозорості та справжньої підзвітності, що допомагає боротися з маніпуляціями навколо державних компаній. Тому Україні
необхідно розвивати й посилювати такі інституції, а
також інтегруватися в чинні європейські інституції.
Призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз
України». Процес прозорого відбору членів наглядової ради Нафтогазу, що було запущено ще наприкінці
жовтня 2021 року, затягнувся у зв’язку з військовим
вторгненням росії в Україну. Незалежні та компетентні
члени наглядової ради допомагають забезпечувати справжню підзвітність менеджменту щодо дій в
інтересах компанії, всіх зацікавлених сторін, і тому
наглядова рада є важливим механізмом захисту від
політичного втручання та зловживань.
Див. розділ
«Корпоративне врядування»

*за прогнозами НБУ від липня 2022 р.
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ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ВІЙНИ:
РИЗИК ДОВГОСТРОКОВИХ НАСЛІДКІВ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Із початку війни росія обрала тактику створення гуманітарної кризи, яка неодноразово використовувалась нею раніше як зброя в різних країнах. рф атакує місця скупчення людей (школи,
лікарні, театри, торгові центри). Гуманітарні аспекти війни матимуть суттєві довготривалі негативні
наслідки для демографії та економіки України. Так, з початку війни до 28 серпня в Україні загинуло
5 663 особи, 8 055 було поранено.

13 718

7 297

підтверджених фактів
депортації дітей

17,7 млн

113.5 млрд дол. США
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Джерело: KSE Institute, 1.08.22

обсяг прямих збитків економіки України
від пошкодження та руйнування житлових
і нежитлових будівель та інфраструктури

Джерело: Звіт UN OCHA від 22.08.2022

українців потребують
гуманітарної підтримки
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Джерело: Національне інформаційне бюро

Джерело: Звіт Управління Верховного комісара
ООН з прав людини від 28 серпня 2022

загиблих та поранених цивільних осіб
в Україні
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1 Частки втрат серед цивільних осіб за областями у червні

2 Кількість перетинів кордону України та осіб,

що залишаються за кордоном*

12

0,6
(1,6)***
0,3
(10,0)

0,7
(0,0)
0,0
(0,3)

5,3
(2,9)

8
6

0,4
(0,1)

7,4
(0,1)

24,6
(13,5)

0,9
(0,6)

10,6
(8,0)**

3,7
(2,1)

9,0 (4,0)
0,4
(2,8)

* У відсотках. Наведені частки областей та м. Києва у загальноукраїнських втратах для двох періодів: червень та 24 лютого –
15 травня (у дужках). Кольорова розмальовка на базі середньої частки для двох періодів. Дані для червня наведені станом
на початок липня, для лютого-травня – станом на кінець червня. Втрати складаються із зафіксованих УВКПЛ випадків загибелі
або поранення цивільних осіб (окремі випадки верифіковані) в Україні; УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі.

4,5

4,5

Виїздів
В’їздів
Залишаються
за кордоном

0
02/22

03/22

04/22

*** Місто Київ.

Зважаючи на загальноукраїнський характер
втрат, не дивно, що кількість осіб, що опинилися за межами України з початку повномасштабного вторгнення росії, продовжувала зростати
станом на середину серпня та досягнула
6,1 млн осіб (середина травня: 4,5 млн осіб).
Відтік населення України за кордон, якщо він
стане довгостроковим, матиме тяжкі наслідки
для демографії та економіки України.

05/22

06/22

07/22

08/22

09/22

* У мільйонах. Виїзди з 24 лютого, в’їзди з 28 лютого. Виїзди та в’їзди відображають транскордонні переміщення,
а не фізичних осіб, але різниця між ними відповідає додаткової кількісті осіб, що опинилися за межами України з кінця лютого.

В період з квітня по липень 2022 року спостерігалося повернення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на північ України та у м.Київ.
Цьому сприяло, зокрема, звільнення Київської
області від російських військ. Кількість ВПО у
червні зменшилася у порівнянні з лютим-травнем 2022 року. Але кількість ВПО, що

походять зі східних та південних областей,
залишаються високими. Внутрішня міграція
сама по собі може призводити до тяжких
гуманітарних наслідків і також є ризиком для
економічного майбутнього України, якщо вона
стане довгостроковою.

3 Кількість внутрішньо переміщених осіб за регіоном походження*
-17%

** Дані для червня для Донецької та Луганської областей не включають 51 загиблого та 206 поранених у частинах областей,
які перебувають під контролем збройних сил росії та пов’язаних з нею озброєних груп.

Втрати цивільного населення України поширюються за межі районів безпосереднього
ведення наземних бойових дій. Наприклад,
частка Полтавської області у загальноукраїнських втратах зросла до 7,4% (84 особи серед
1 133 в Україні) в червні порівняно з 0,1%
(12 осіб серед 8 368 в Україні) в лютому-травні.
Також у червні зросли частки втрат для Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Рівненської,
Тернопільської та Львівської областей.

6,1

1,9

2

28,9
(48,0)**

4,7 (0,6)

6,4

4

Джерело: Управління Верховного комісара ООН
з прав людини (УВКПЛ), Група Нафтогаз

1,0
(0,3)

0,0
(0,9)

10

Джерело: Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців, Група Нафтогаз

0,0
(4,1)

1,6
(0,0)

10,6

6 477
1 231

7 138
194
194

1 656

7 707
121
214

1 773
1 464

1 943

2 384

518

400

2 397

2 363

16.03.

01.04.

771

77
154

8 029 87
1 327

152

1 654
871

Схід

7 134
886
1 124
930

108
173

6 275 43
949
669
690

86

6 645
561
1 143

65
43
388

Південь
Київ
Північ
Захід

3 468

3 938

3 913

3 838

17.04.

03.05.

23.05.

23.06.

4 445

Центр

23.07.

Джерело: Міжнародна організація з міграції ООН,
Група Нафтогаз

та лютому-травні 2022 року*

* У тисячах

Гуманітарні наслідки війни не обмежуються
загиблими та пораненими. Бойові дії мають
важкі наслідки для цивільної інфраструктури:
385 атак торкнулися медичних закладів, 2 300
закладів освіти та 131 тис. житлових будинків
було пошкоджено, зруйновано або захоплено.* Війна призвела до численних порушень
прав як цивільних осіб, так і учасників бойових

дій, включаючи права на життя, свободу та
особисту недоторканність. УВКПЛ перевірило
численні повідомлення про вбивства та страти
без належного суду, свавільні затримання та
насильницькі зникнення, катування та жорстоке поводження, а також сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом.**

* Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я (медичні заклади, станом на 17 серпня), Міністерство освіти і науки
України та saveschools.in.ua (заклади освіти, станом на 17 серпня), Київська школа економіки (житлові будинки, станом
на 8 серпня).
** Джерело: доповідь УВКПЛ від 29 червня «Ситуація з правами людини в Україні в умовах збройного нападу російської
федерації, 24 лютого – 15 травня 2022 року».
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ВІЙСЬКОВА ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
Від початку повномасштабної війни росії проти
України у світі сформувалася міжнародна
демократична коаліція на підтримку України. Її
основними видами допомоги є військова,
економічна та гуманітарна. Військова підтримка від міжнародної спільноти є ключовою з
точки зору забезпечення стійкості України та її

Озброєння

можливості протидіяти агресії росії. Економічна підтримка забезпечує макроекономічну
стабільність в Україні.
Україна виходить з тих позицій, що вчасна та
інтенсивна міжнародна допомога сприятиме
швидшій перемозі України, а завершення війни
зменшить збитки для економік інших країн світу.

Гранти та гарантії
12,3
0,1

33,5

4,1

Позики
31,8

10,6

11,1

6,8
12,2

19,8
2,4
1,3
США

Велика
Британія

5,5
1,1

1,7

4,2
1,3

Польща

Решта

Сфери

10,1

22,4

3,8
2,1
1,5

0,5
Інституції
ЄС

Всього

15,5

США

Велика
Британія

16,3
0,6

3,0
Решта

Всього

дані актуальні станом на 100 днів війни, 13.06.2022

1

9,0
2,4
Світовий Банк

2,0
ЄБРР

4 Загальна допомога України у % ВВП країн2

Позики та матеріальна допомога, надані за
перші чотири місяці війни та отримані станом
на 05.07.2022 від міжнародних установ та
країн світу сукупно складають в еквіваленті
близько 45% ВВП України.
США є беззаперечним лідером з надання
військової та фінансової допомоги. Водночас,
якщо оцінювати розміри внесків із ВВП країн,
то показовими є підтримка Естонії, Латвії та
Польщі.

Естонія, Латвія
Польща
Словаччина, Литва, Греція, Чехія
Велика Британія, Португалія, Данія, США, Франція, Німеччина,
Швеція, Канада, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Угорщина
решта країн

(https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/)

дані актуальні станом
на 100 днів війни,
оновлення 01.07.2022

2
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Запроваджені санкції та їх вплив на рф
ВВП рф згідно прогнозу Європейської Комісії скоротиться на 10,4% у 2022 році;
Безробіття зросте до 9,3% (+3,8 млн безробітних), а реальні доходи знизяться на 6,8%;
Інфляція перевищить 20%, обсяг зовнішньоекономічних операцій скоротиться на 20-30%.

Енергетика

Відмова ЄС від 90% російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року;
Обмеження на імпорт обладнання для нафтогазового сектора теж скорочуватиме видобуток;
Вихід компаній зі спільних з рф проектів з видобутку вуглеводнів;
Країни Балтії відмовилися від російського газу, а, з іншого боку, рф сама припинила постачання
газу до Польщі (26.04.2022), Болгарії (27.04.2022), Фінляндії (21.05.2022), Нідерландів (31.05.2022)
через їх відмову здійснювати оплату у рублях;
Зважаючи на залежність федерального бюджету та цільових фондів рф від нафтогазових надходжень на 40%, саме санкції проти енергосектора є найбільш вагомим економічним інструментом впливу на агресора.

Фінанси

300 млрд дол. США фінансових активів Центробанку росії заблоковані;
Закритий ринок західного капіталу, основні банки відключені від SWIFT. Компанії, які мали валютні
кредити, – на межі дефолту.

Логістика
та торгівля

36 країн заборонили польоти до рф, а також обслуговування та постачання запчастин для авіасуден;
Євросоюз запровадив заборони щодо доступу для морських суден під прапором рф у європейські
порти, а також ввів обмеження із транспортування російських товарів автомобільними дорогами;
Загалом понад 1500 компаній, які працювали на російському ринку, частково чи повністю
пішли з рф або призупинили інвестиції у російські активи. Канада запровадила 35% податок на
експортовані товари з рф, а США підвищили мита з 3% до 32%, Великобританія ввела додаткові
мита на низку товарів у розмірі 35%.

Підтримка з боку Групи Нафтогаз

> 0,75%
0,45% - 0,75%
0,25% - 0,45%
0,15% - 0,25%
0,05% - 0,15%
< 0,05%

Джерело: Kiel Institute

1,4 МВФ

3,2 ООН

Джерело : Міністерство закордонних
справ, Kiel Institute, CREA

3 Допомога від міжнародних організацій, млрд евро1

ки з продажу енергетичних носіїв до Європи та інших країн
світу. Найбільш вагома частина санкцій була запроваджена
за перші чотири місяці війни.

Макроекономічні
показники

2 Фінансова допомога, млрд євро1

Фінансова допомога

24,0

Військова агресія проти України призвела до безпрецедентної санкційної політики, спрямованої на послаблення
військової машини держави-агресора. Енергетичні санкції
посідають вагоме місце в протидії росії з огляду на її прибут-

Джерело : Міністерство закордонних справ,
Kiel Institute, CREA

1 Військова допомога, млрд євро1

Санкції проти рф

Збройним силам України,
силам Територіальної оборони
України, Державній прикордонній
службі України, Національній поліції
України та Національній гвардії
України в сукупності передано:
більше 18 тис. бронежилетів,
близько 12 тис. балістичних шоломів,
300 тепловізорів, 4,8 тис. рацій,
більше 5 тис. повних комплектів
уніформи (вкл. взуття, тактичні
рукавиці, комплекти наколінників
та налокітників), 2 тис. спальних мішків,
1 тис. карематів, 5 тис. аптечок,
22 тис. турнікетів, 32 дефібриліатори
та інше спорядження
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6 Найбільша допомога фондів та громадських організацій, млрд грн4

5 Кількість міжнародних санкцій, накладених на росію3
Швейцарія

Австралія

1 292

1 211

990

1 245

686

США

1 034

354
203

172

Канада

774

368

1 114

3,8

1 171

723

7 545

17,6

Компаній під санкціями

857

946

ЄС

Осіб під санкціями

1 293

104

1 124
Велика Британія

ЄС

Велика
Британія

США

Канада

243

Швейцарія Австралія

94
Японія

Нова
Зеландія

2,1

1,8

1,8

1,2

НБУ

Повернись Телемарафон United 24 Фонд Сергя Благодійний
Nova
живим
ARD
Притули фонд Razom Ukraine

дані надано за перші 4 місяці війни, оновлено 13.07.2022

3

1

дані надано за перші 4 місяці війни, оновлено 11.07.2022

Підтримка працівників Нафтогазу від міжнародних партнерів
Початок повномасштабної війни росії проти
України 24 лютого 2022 року змінив життя
мільйонів українців. Відповідно змінились
умови праці для команди Групи Нафтогаз.
Перед нами постали виклики щодо збереження життів наших працівників та забезпечення
безперервності роботи Групи Нафтогаз для
підтримки енергонезалежності України.

України підтримка населенням вступу до ЄС в
Україні зросла до рекордних 91% (дані станом
на кінець березня) – абсолютний рекорд за всі
роки досліджень.
Євроінтеграція є однією з важливих форм
підтримки України.

вим організаціям (зокрема, фонду INTEGRA
та ЮНІСЕФ). Компанія FedEx надала понад
1,5 млн дол. США гуманітарної допомоги, яка
включала 1 млн дол. США у натуральній формі
для організацій, які транспортують вантажі в
Україну, і 550 000 дол. США у вигляді пожертв
готівкою неурядовим організаціям у Європі.
Багато інших міжнародних компаній, які були
присутні на українському ринку, продовжують
надавати матеріальну допомогу Україні та
українцям поза межами країни.
Також здійснюється всебічна підтримка
від знаменитостей, проходять світові концерти та культурні марафони на допомогу
Україні, які за попередньою оцінкою зібрали
до 1 млрд дол. США. Найбільший внесок серед
світових зірок зробили Ештон Катчер і Міла Куніс,
які зібрали 1,1 млрд грн, або 35 млн дол. США,
та передали їх компаніям Flexport та Airbnb на
допомогу біженцям з житлом.
Власники найбільших компаній українського
бізнесу надали понад 175 млн дол. США
військової та гуманітарної допомоги. Найбільш
складною частиною є обрахунок благодійних
внесків українців, які робляться адресно
волонтерам або особам, що потребують
допомоги. Найбільше коштів надійшло до
офіційного фонду Національного Банку
України – понад 600 млн дол. США або майже
18 млрд грн. Безпрецедентно успішний збір
грошей було організовано у червні – за три
доби українці назбирали 600 млн грн, на
купівлю чотирьох безпілотників Bayraktar для
українських військових.

1

Ештон
United Help
KSE
Катчер
Fondation
Ukraine
та Міла Куніс

23 червня Україна отримала статус кандидата у
члени ЄС.
Європейський стратегічний курс, закріплений в Конституції України, визначає довгострокову перспективу трансформації України та її
співробітництва у світовій системі міжнародних
відносин. З початку збройної агресії росії проти

Окрім підтримки України на рівні держав,
значною є підтримка на рівні суспільств (збір
коштів, гуманітарна допомога, акції прямої
дії). Гуманітарну допомогу на цей час важко
оцінити у грошовому еквіваленті.
Загалом 20 найбільших українських фондів
за перші 4 місяці війни (із 24 лютого і до
30 червня), які проаналізував Forbes UA, зібрали 36,1 млрд грн. Найбільше коштів іноземними фондами було зібрано завдяки благодійні
кампанії Stand up for Ukraine, яку ініціювали
уряд Канади, Європейська комісія та неурядова організація Global Citizen, – 9,1 млрд євро.
Також існує велика кількість платформ та фондів із щомісячною підпискою на певну суму
регулярних внесків від підписника, наприклад,
за місяць після запуску краудфандингової платформи United24 на оборону та відновлення
України було зібрано понад 50 млн дол. США.
Іноземні корпорації зробили вагомий
внесок. Наприклад, Ілон Маск пожертвував
десятки установок Starlink для безперебійного
інтернету в зонах із пошкодженим зв’язком.
Компанія Meta Platforms (Facebook, Instagram,
WhatsApp та ін.) надали 15 млн дол. США
на підтримку гуманітарних зусиль в Україні.
Airbnb допомогли із розміщенням 100 000
біженців, які вимушені були залишити Україну.
AstraZeneca пожертвувала 1 млн дол. США
на проект HOPE і Міжнародний медичний
корпус, і таку ж суму було внесено ЮНІСЕФ
і Британському Червоному Хресту. Bank of
America також передав 1 млн дол. США до
5 гуманітарних штабів в Україні. Компанія
ESET пожертвувала 700 тис. євро неурядоРічний звіт
2021
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Японія

На щастя, ми не були одні в цій боротьбі.
З першого тижня війни ми звернулись по
допомогу до наших іноземних партнерів,
найбільших компаній нафтогазового сектора, і
вони проявили людяність та небайдужість до
України та українців.
Ми дуже вдячні нашим партнерам за підтримку за декількома напрямами:

Фінансова та гуманітарна допомога для наших мобілізованих працівників, а
також інших українців, зокрема з ЗСУ та ТРО
Евакуація понад 2000 працівників Групи Нафтогаз та членів їхніх родин до
безпечних місць, з них понад 500 – за кордон, зокрема до Словаччини,
Польщі, Хорватії та Німеччини, що дозволило зберегти ефективність роботи
працівників Групи Нафтогаз
Стажування наших працівників в партнерській компанії у напрямах виробництва, операційного планування та інжинірингу з розробки родовищ, що
дозволило їм здобути цінний досвід та навички для післявоєнної відбудови
енергетичного сектора України
Проведення іноземними колегами робочих сесій з обміну досвідом для
наших працівників за різними напрямами, що сприяли обміну найкращими
практиками та розвитку компетенцій наших співробітників
Проекти у сфері вищої освіти, зокрема щодо оновлення професійних
стандартів та програм навчання, що підвищать якість підготовки молодих
спеціалістів з урахуванням сучасних потреб нафтогазового сектора

Ми дуже вдячні нашим іноземним колегам та партнерам за підтримку Групи
Нафтогаз, енергетичного сектора та всіх українців в цей складний воєнний час.
Коли війна закінчиться перемогою України, ми будемо раді запросити всіх наших
партнерів відвідати нас у красивому та безпечному Києві, щоб ми мали можливість
їм особисто подякувати за те, що вони проявили себе як справжні партнери Групи
Нафтогаз та друзі українського народу.
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РИНОК ТА
КРАЇНА
У ВІЙНІ
РЕФОРМИ

1 Карта воєнних подій

Місця влучання ракет; Географія відносна,
реальні дані можуть відрізнятись
Окуповані території
Області, в яких тривають активні бойові дії
Деокуповані території
Області з підвищеним ризиком
Області без ведення активних бойових дій
(крім ракетних обстрілів)
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КРАЇНА У ВІЙНІ

НА РОБОТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Україна та Нафтогаз продемонстрували неймовірну стійкість під натиском підступної війни, що
розв’язала росія. Основа цієї стійкості – наші люди, професіонали, готові навіть за найкритичніших
умов виконувати свій обов’язок, щоб в домівках українців було тепло, а країна продовжувала отримувати газ власного видобутку.
У бомбосховищах, поблизу лінії зіткнення, в найкритичніших умовах вони забезпечували та
продовжують забезпечувати безперебійність основних бізнес-процесів, сприяючи рухові всієї
нашої галузі.

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»

Сергій та В’ячеслав,

оператори з добування нафти, газу та конденсату ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
АТ «Укргазвидобування»

З перших днів російського вторгнення працівники «Шебелинкагазвидобування» працювали під
постійними ворожими обстрілами
подекуди 4-6 діб поспіль без зміни.
Коли в одну з установок комплексної переробки газу влучили
російські снаряди, наші працівники
локалізували пожежу і виконали
аварійне відключення УКПГ. Так вони попередили негативні наслідки
і втрати українського газу.
У той день на установці чергувало двоє працівників: Сергій та
В’ячеслав. Від атаки постраждав
газопровід та технологічне устаткування, що призвело до великої
пожежі. Вони її загасили.
Газові свердловини, навіть в
епіцентрі бойових дій, потребують
постійного обслуговування, тому

важливим був внесок кожного
працівника. Олексій, тракторист
VI розряду ГПУ «Шебелинкагазвидобування», зголосився працювати на одній з небезпечних
ділянок. Щодня він виїжджав до
свердловин, хоча над головою гули ворожі літаки і снаряди. У підсумку він пробув на ділянці понад
місяць.
«Ця газова установка подає
газ до 4-х населених пунктів, де
живе багато мешканців, зокрема
маленьких дітей та літніх людей.
Залишити їх без газу, коли надворі
морози, було б справжньою катастрофою. Тому намагалися з хлопцями-операторами навіть за таких
умов забезпечувати безперебійну
роботу, своїм прикладом показували людям, що їх не залишили»,
– згадує Олексій.
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Підземні сховища газу – критична складова
безпеки постачань для України. Всі працівники
компанії оператора ПСГ АТ «Укртрансгаз» це
розуміли.
На ворожі мітки на об’єктах та загрози обстрілів вони відповідали професіоналізмом –
посилювали контроль безпеки, переводили
роботу співробітників у безпечні зони тощо.
«Наразі на підземках працює лише змінний
персонал. Але ми викликаємо людей на роботу і вдень, і вночі, щоб вся система підземних
газосховищ працювала як годинник. Люди
ставляться до цього з повним розумінням. Таку
самовідданість та готовність допомагати одне

Ванда Бегійовська,

єдина на заході України метрологиня

Багато співробітників пішли в загони територіальної
оборони, і Компанія
підтримала їхнє
рішення. Більшість
співробітників від
початку війни займалися та продовжують займатися
волонтерством – від
гуманітарної допомоги постраждалим
людям та купівлі
обладнання для військових до плетіння
маскувальних сіток.

В’ячеслав,

начальник департаменту аналізу та моделювання родовищ АТ «Укргазвидобування»

Олексій,

тракторист VI розряду ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»

клад, хлібзаводів. Щоб у людей було більше
часу вирішити, як жити далі в умовах припиненого газопостачання.
Крім того, наші фахівці продовжили працювати, щоб зберегти найбільш цінне обладнання, яке знадобиться для відновлення газопостачання області.

одному неможливо
переоцінити», – зазначає Володимир,
керівник одного з із
підземних газосховищ на сході України.
Показовою є робота трьох підземних
сховищ, що забезпечують газом щонайменше третину Києва, всю Чернігівську
та частину Сумської
областей. В цих регіонах було особливо
гаряче під час початку повномасштабного вторгнення росії
Володимир,
в Україну.
працівник Укртрансгазу,
28 лютого бої точиразом з сином боронять Україну
лися всього в десяти
кілометрах від Мринського газосховища, в районі Ніжина. Але робота тривала.
Для оперативного обстеження майданчиків
та свердловин на ПСГ виходили відповідальні
фахівці. Співробітники буквально жили на робочому місці. Ночували безпосередньо в адміністративній будівлі біля компресорної станції
Мринського ПСГ і лише зрідка навідувались
додому поїсти та перепочити.
На жаль, без «прильотів» не обійшлося.
14 березня внаслідок ворожого обстрілу було
пошкоджено Олишівське ПСГ. Роботу підземки
терміново зупинили, а персонал евакуювали.

НАК «Нафтогаз України»
Значна частина співробітників Нафтогазу проживає в Києві та Київській області. В перші
тижні повномасштабної війни наші колеги
перебували у зоні підвищеного ризику. Навіть
в умовах обстрілів та загрози ракетних ударів
вони продовжували працювати, перебуваючи
у бомбосховищах чи коридорах помешкань
або ж ховаючись на станціях метрополітену.

АТ «Донецькоблгаз»
Практично за всі локальні газові мережі в Донецькій області, де ведуться чи не найбільш
запеклі бої з російськими окупаційними військами, – відповідає АТ «Донецькоблгаз».
Впродовж трьох місяців війни працівник
Компанії знаходились поруч зі своїми клієнтами та щодня лагодили пошкоджену боями
газову інфраструктуру. За цей час фахівці Донецькоблгазу встигли полагодити понад 445 км
газопроводів та відновити газопостачання для
понад 20,9 тис. сімей. Це було особливо критично в перші місяці війни, коли температура
на вулиці залишалась низькою.
Для співробітників Донецькоблгазу працювати в умовах бойових дій звично. Більшість
поруч зі своїми клієнтами були ще задовго до
2014 року. Впродовж цього часу вони ніколи
не полишали їх, продовжували працювати та
підтримувати життя в області.
Навіть в умовах, коли 23 травня росіяни
перебили магістральний газопровід, який забезпечував газом більшу частину області, наші
колеги не покинули людей напризволяще. В
умовах постійних бойових дій вони працювали
над тим, щоб зберегти газ в системі та продовжити роботу критичних підприємств, напри-

АТ «Укртрансгаз»

Наприкінці цього розділу ми б хотіли вшанувати пам’ять співробітників Компанії, що загинули, виконуючи свої обов’язки та
забезпечуючи безпеку постачань у воюючій країні.
Хай ніколи не згасне світла пам’ять про вас.

Олексій Ткачук,

менеджер корпоративної соціальної відповідальності НАК «Нафтогаз України», волонтер
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МАКРОЕКОНОМІЧНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ
36 Макроекономічне середовище
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Підвищення облікової ставки жорстко стримувало зростання грошової маси М2 та зумовило поступове зростання вартості гривневих
ресурсів. Проте процентні ставки на кредити та
депозити в національній валюті не повернулися до аналогічних значень при поступовому поверненні облікової ставки до рівнів 2020 р.
Дохідність гривневих ОВДП поступово збільшувалась в порівнянні зі зниженням в 2020 р.
через значні потреби уряду у фінансуванні. За
2021 р. уряд залучив на 44 млрд грн більше в
порівнянні з 2020 р. 93% цих коштів залучені
до державного бюджету, а в грудні 2021 р.
Міністерство фінансів України провело рекордний аукціон з продажу гривневих ОВДП,
на якому всі залучені кошти були спрямовані
на поповнення дефіциту бюджету та фінансування бюджетних потреб у першому півріччі
2022 р.
В результаті зростання масштабів вакцинації
та пом’якшення карантинних заходів, попит на
українські державні боргові папери з боку вітчизняних та іноземних інвесторів відновився в
2021 р. Проте на початку 2022 р. стрімка ескалація політичного напруження спонукала спекулятивних інвесторів продавати свої боргові
папери: лише за січень 2022 р. нерезиденти
продали більше 11% своїх ОВДП.
Загострення ситуації на українсько-російських кордонах ще на початку 2022 р. створило
несприятливе інформаційне поле на міжнародних ринках капіталу і, як наслідок, знецінення українських боргових цінних паперів в
іноземній валюті. Так, українські євробонди
на початку 2022 р. продавалися зі значним
дисконтом до номінальної вартості, а їхня дохідність на вторинному ринку досягла 26,6%
(7-річні доларові єврооблігації), що значно перевищує максимальну дохідність в пік розгортання пандемії в 2020 р. Через повномасштабну збройну агресію російської федерації проти
України в першій половині 2022 р. українські
суверенні єврооблігації досягли нових мінімумів – максимальна дохідність 7-річних облігацій з погашенням в 2022 р. становила 561%,
коливаючись з 24 лютого 2022 р. в межах 104%
- 561%.
Загострення настроїв на геополітичній арені в 4 кв. 2021 р. призвело до високої волатильності обмінного курсу української гривні
до дол. США. В 2021 р. середній курс склав
27,3 грн / дол. США, незначно девальвувавши
в порівнянні з 2020 р. – на 0,3 грн / дол. США. З
24 лютого НБУ зафіксував обмінний курс долара на рівні 29,2549 грн / дол. США та ввів низку
адміністративних обмежень.
В 2021 р. профіцит зведеного платіжного балансу становив 487 млрд грн.
Поточний рахунок повернувся до дефіциту, що є
характерним для української економіки. Головним чинником дефіциту стали рекордні обсяги
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Економіка України активно відновлювалась у 1 півріччі 2021 р. після наслідків масштабної пандемії, проте уповільнила темпи у 2 півріччі 2021 р.
В 2021 р. економіка України почала відновлення після пандемії та падіння на 3,8 % в 2020 р.
Зростання спостерігалось в 1 півріччі 2021 р.,
проте вже в 2 півріччі 2021 р. воно значно уповільнилось.
За даними Державної служби статистики
України, зростання реального ВВП в 2021 р.
становило 3,4% завдяки відновленню споживчого попиту. Попит зріс на фоні карантинних
обмежень 2020 р., пожвавленню інвестиційної
активності, а також на тлі пожвавлення інвестиційної активності та рекордного врожаю
сільськогосподарських культур.
2021 рік Україна завершила з найвищим номінальним доларовим ВВП в історії – 200 млрд
дол. США. Проте зростання відбувалось повільніше, ніж очікувалося, через низку причин:
• Значне подорожчання енергоресурсів та
сировини
• Критично низькі запаси енергетичного вугілля
• Уповільнене відновлення сектору послуг
• Дефіцит інвестування в 2020 р. через дестабілізацію економіки внаслідок пандемії.
Споживча інфляція суттєво прискорилася в
2021 р. – зростання на 6,7 п.п. за рік – до 9,4%.
Ключовим фактором інфляції є стрімке підвищення цін на продукти харчування. Одним зі
стримуючих споживчу інфляцію факторів було
державне регулювання тарифів на комунальні послуги, зокрема, запровадження річних
контрактів для населення на природний газ,
фіксація тарифів на опалення, помірні темпи
приведення тарифів на електроенергію до
ринкових рівнів.
Ще однією ключовою причиною зростання
споживчої інфляції стало стрімке зростання цін
виробників, що чинило тиск на споживчі ціни.
Зростання цін виробників становило 40,8%
в 2021 р. Найбільшого зростання зазнало промислове виробництво добувної, енергетичної
(виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, постачання електроенергії, газу), металургійної галузей економіки.
У відповідь на прискорення споживчої інфляції та суттєве перевищення інфляційних цілей на 2021 р. НБУ запровадив режим посиленої монетарної політики, що відобразилось у
підвищенні облікової ставки в 2-4 кв. та скороченні монетарних стимулів, впроваджених під
час пандемії. В січні 2022 р. НБУ почав впровадження жорсткішої монетарної політики та
підвищив облікову ставку ще на 1,0 в.п., до
10% – найвищого рівня з березня 2020 р.
В червні 2022 р. НБУ збільшив облікову ставку
до рекордного рівня – 25%, що повинно послабити тиск на валютному ринку, стабілізувати
інфляційні очікування та сприяти захисту гривневих доходів та заощаджень громадян. Такий
крок став рішучою відповіддю НБУ на наслідки
збройної агресії російської федерації.

Динаміка зміни реального
ВВП України, 2017-2021 рр.
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6 Платіжний баланс України, стан поточного рахунку в 2021 р. та відношення балансу поточ-

ного рахунку до ВВП, млрд дол. США
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реінвестування доходів на рівні 4,2 млрд дол.
США, проте сальдо торгівлі товарами погіршилося незначно: експорт товарів збільшився на
17,9 млрд дол. США за рахунок збільшення експорту чорних та кольорових металів та продовольчих товарів, тоді як імпорт – на 17,0 млрд
дол. США за рахунок збільшення енергетичного
імпорту майже вдвічі; та попри зниження сальдо торгівлі послугами, воно залишається позитивним – на рівні 3,7 млрд дол. США
Частковий вихід з гострої фази пандемії, пожвавлення економічної активності та сприяння
поліпшенню інвестиційного клімату з боку
уряду активізували інвестиційну діяльність в
Україні. Фінансовий рахунок значно поповнився надходженнями від прямих іноземних
інвестицій, які за 2021 р. скалали 6,9 млрд дол.
США. 80% іноземних інвестицій надійшло
з країн ЄС, з них 85% – з Нідерландів, Кіпру та
Німеччини.
Найбільший інтерес у інвесторів викликали
наступні сектори промисловості: переробна
(металургійне та хімічне виробництво), видобувна промисловість, постачання електроенергії, газу та ін.
Профіцит платіжного балансу дозволив
поповнити золотовалютні резерви в 2021 р.
Станом на кінець 2021 р. валові міжнародні
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резерви збільшились до 30,9 млрд дол. США,
що становить 95% адекватності резервів за методологією МВФ та забезпечує 3,8 місяця майбутнього імпорту. За період з січня по травень
2022 р. міжнародні резерви скоротились на
5,8 млрд дол. США через, насамперед, валютні
інтервенції національного банку для фіксації
валютного курсу та стримування надмірних коливань на валютному ринку.
Державний борг на кінець 2021 р. становив
87 млрд дол. США, збільшившись протягом
року на 8% за рахунок майже паритетного
збільшення як внутрішнього, так і зовнішнього

7 Чисті прямі іноземні інвестиції
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В 2021 р. світова економіка демонструвала
рекордне зростання за останні 8 десятиліть,
пом’якшуючи наслідки рецесії під час пандемії
За оцінкою Світового Банку, глобальна економіка зросла на 6,1% в 2021 р., що є найвищим
темпом відновлення після рецесії за останні
8 десятиліть. Основним чинником швидкого
відновлення економік стало послаблення карантинних обмежень, що сприяло підвищенню споживчого попиту. Проте, хвилі пандемії у
другій половині 2021 р. впливали на економічну активність та стали причиною сповільнення
зростання.
Швидке відновлення споживчого попиту в
2021 р. та уповільнене відновлення виробничих
потужностей в промисловості спричинили дефіцит пропозиції, навіть враховуючи, що обсяги
попиту не досягли рівня 2019 р. В 2021 р. ціни
на нафту та природній газ досягли найвищого
значення за весь час. Ціни на вугілля, деякі метали, сільськогосподарську продукцію та промислові сировинні товари зросли майже вдвічі.
Високі ціни на енергоресурси та дефіцит палива обмежували виробництво основних матеріалів. Все це вплинуло на значне зростання інфляції в 2021 р., яке досягло піку наприкінці року.
Міжнародна торгівля товарами та послугами
зросла на 25% в порівнянні з 2020 р. та перевищила рівень 2019 р. на 13%, залишаючись більш
стійкою до несприятливих наслідків пандемії,
ніж під час фінансової кризи 2008-2009 рр.
Економіка США показала найкращий результат за останні 4 десятиліття, збільшившись на
5,7% за даними МВФ. Такому результату сприяло зростання внутрішнього попиту, особливо
на товари та послуги особистого споживання,
зростання експорту та приватних інвестицій.
Проте уряд США ще проводить жорстку монетарну політику та підвищив облікову ставку в
червні 2022 р. на максимальний за 28 років крок
– на 0,75 п.п. – до діапазону 1,5%-1,75% через
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9 Інфляція країн світу в 2019-2021 рр.,
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8 Прогноз виплат за державним боргом в

Джерела: OECD Economic Outlook Presentation,
грудень 2021 р.

шення та валютою розміщення, жовтень 2021 р. – липень 2022 р.

600%

боргів. В 2021 р. уряд скоротив частку боргу в
економіці- відношення державного боргу до
ВВП становило 44% за рахунок високого темпу
зростання номінального ВВП. Головними джерелами зовнішніх запозичень залишаються
МФО, такі як МБРР та МВФ, а також українські
єврооблігації. 66% державного боргу на балансі
залучено за фіксованою відсотковою ставкою,
що забезпечує стабільність боргових зобов’язань українського уряду, проте валютний ризик
кредитного портфелю є досить вагомим, оскільки лише 35% боргу деноміновано у гривні.
Економіка України в 2021 р. не змогла відновитись до рівня 2019 р., наростивши реальний
ВВП на 3,4% в порівнянні з падінням на 3,8% в
2020 р. В першій половині 2022 р. економіка
України зазнала руйнівного впливу через повномасштабну збройну військову агресію російської федерації. Станом на травень 2022 р.
росія знищила фізичні активи бізнесу на близько 100 млрд дол. США. Проте бізнес поступово
адаптується до нових реалій та нарощує економічну активність. Велику підтримку надають
міжнародні партнери – як фінансову, так і гуманітарну. США та ЄС є найбільшими донорами підтримки та відновлення України.

10 Обсяг прямих іноземних інвестицій в світі,
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5 Дохідність українських суверенних єврооблігацій на вторинному ринку за строком пога-

рекордне зростання інфляції внаслідок військової агресії рф та фонову рецесію економік ключових торговельних партнерів – країн ЄС.
Разом зі швидким відновленням сировинних
ринків, пожвавленням споживчого попиту та
зростанням промислового виробництва настрої інвесторів та кон’юнктура ринків капіталу
зазнали помітних покращень. В 2021 р. надходження прямих іноземних інвестицій, за даними UNCTAD, становило 1,65 трлн дол. США, що
більше, ніж в 1,5 р. перевищує значення 2020
р. та на 12% – допандемійного рівня . Майже
75% приросту прямих іноземних інвестицій були
забезпечені розвиненими економіками. Найбільший інтерес для інвесторів становили інфраструктурні проекти завдяки сприятливим умовам
довгострокового фінансування.
За оцінками IEA, глобальні інвестиції в енергетику зросли на 10% в 2021 р., частково ком39
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вольчі товари та енергоносії також матимуть
значний вплив на економіки, оскільки домогосподарства країн, що розвиваються, витрачають велику частку доходів на предмети першої
необхідності.
За різними оцінками, ВВП України скоротиться на 30-45% в 2022 р. Це пояснюється руйнуванням виробничих потужностей енергетичної та соціальної інфраструктури, зменшенням
державних і приватних інвестицій і значним
скороченням витрат домогосподарств, що
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Виробництво палива
Генерація енергії
Енергетична інфраструктура

проєктів – 580. Друга хвиля міститиме меншу
кількість проєктів, але потребуватиме більшого
фінансування – понад 400 млрд дол. США.
Найбільш капіталоємними є програми відновлення та модернізації житла та інфраструктури, яка потребує 150-250 млрд дол. США,
розширення та інтеграція логістики з ЄС (120160 млрд дол. США) та програма досягнення
енергетичної незалежності і зеленої трансформації курс (130 млрд дол. США).
Експерти прогнозують, що сільське господарство та металургія залишатимуться локомотивами економіки, також посилено розвиватимуться галузі будівництва та транспорту.
Значний поштовх для післявоєнного розвитку
отримає економіка й від малого та середнього
бізнесу, які зможуть підлаштуватися під нові
реалії та жорсткі умови.

відображає велике географічне переміщення
людей, втрату доходів і засобів до існування.
За оцінками Світового банку, до 2025 р. ВВП
України складатиме 2/3 від довоєнного рівня.
Повномасштабна війна росії проти України
унеможливила сповільнення інфляції через
перебої в ланцюгах постачання. В 2022 р., за
прогнозом EIU, глобальна інфляція досягне
8,5% - максимуму за останні 26 років, в 2023 р.
вона складе 5,2%, а вже у 2024 р. повернеться
до доковідного рівня 2019 р. – 3,5%.
За оцінками ОЕСР, війна спричинює великий і глобальний вплив на інфляцію, яка вже
досягла 40-річного максимуму в Німеччині, Великобританії та Сполучених Штатах. Поступове
зниження тиску на ланцюги постачання і ціни
на сировинні товари, а також вплив зростання
процентних ставок повинні почати відчуватися
до 2023 р. Прогнозується, що базова інфляція
залишиться на рівні або вище цілей центральних банків у багатьох великих економіках наприкінці року.
На кінець червня споживча інфляція в Україні пришвидшилась до 21,5% в річному вимірі,
збільшившись на 3,5 п.п. в порівнянні з травнем.
EIU прогнозує, що споживча інфляція в Україні
досягне 31,0% в 2022 р. та 20,7% в 2023 р.
За прогнозом EIU, відбудеться послаблення
української гривні відносно дол. США, а середній
обмінний курс очікується на рівні 30,31 грн / дол.
США в 2022 р. та 34,7 грн / дол. США – в 2023 р.
Подальший вплив збройного конфлікту з боку рф на економіку світу та України повністю залежатиме від темпів та часу ескалації конфлікту.
Проте, Україна розробила план відновлення на
суму понад 750 млрд дол. США, який включатиме 850 проектів відбудови. Уряд презентував
план західним партнерам. План розрахований
на 10 років – з 2023 року до 2032 року. Перша
хвиля відбудови триватиме у 2023-2025 роки,
коли планується втілити більшість із зазначених

Джерела: НБУ, WB, IMF, EIU, EBRD

Повномасшабна військова агресія російської
федерації є найбільш руйнівним фактором
для економіки України та світу, які щойно почали відновлюватись після наслідків
COVID-19
Зниження економічного зростання світу у
другій половині 2021 р., спричинене відновленням поширення COVID-19, вже зумовило
сповільнення темпів торгівлі, підвищення інфляційного тиску, зростання процентних ставок
в світі. Проте війна в Україні, спричинена повномасшабною військовою агресією російської
федерації, чинить найбільш руйнівний вплив
на економічний стан всього світу, особливо
країн Європи, Центральної Азії та США.
За оцінками Світового банку, після майже
двох років світової пандемії, а також військового
вторгнення росії в Україну економічне зростання
уповільниться до 2,9% в 2022 р. В розвинених
країнах падіння темпів зростання відбудеться
через високі ціни на енергоносії, несприятливі
фінансові умови та перебої у ланцюгах поставок,
що були загострені війною в Україні.
Найбільшого уповільнення зазнають країни,
що розвиваються, зростання економік яких
скоротиться майже вдвічі у порівнянні з 2021
р. Таке уповільнення стане наслідком війни в
Україні, яка призводить до підвищення цін на
сировинні товари, витрати на виробництво,
зниження довіри інвесторів. Ціни на продо-

11 Інвестиції в енергетику,

Джерела: IEA

пенсувавши падіння в 2020 р. на 13%, проте
фокус інвесторів змістився з виробництва традиційного палива на генерацію енергії та сектор
кінцевого споживання . Баланс інвестицій у
викопне паливо змістився у бік державних компаній. Інвестиції в зелену енергетику збільшились на 7% в порівнянні з 2020 р. та на 10% по
відношенню до 2019 р., проте залишаються на
недостатньому рівні для досягнення цілі щодо
нульових викидів CO2. За оцінкою IEA, для
досягнення кліматичних цілей необхідно подвоїти інвестиції до 2030 р. Нафтогазові компанії
починають нарощувати свої інвестиції в сектор
зеленої енергетики: в 2020 р. нафтогазовий сектор алокував лише 1% капітальних інвестицій у
відновлювану енергетику, в 2021 р. – 4%.
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видобутку 2019 року (119,1 млрд куб. м). У
всіх інших країнах Європи, включаючи Україну,
у 2021 році обсяги видобутку продовжували
скорочуватися.
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Серед європейських країн лише Норвегія
наростила обсяг видобутку у 2021 році з
116,2 млрд куб. м у 2021 році до 118,3 млрд
куб. м у 2020 році, або на 2%. При цьому, такого зростання не вистачило аби досягти рівня
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у порівнянні з рівнем 2020 року, що перевищило навіть споживання у допандемійному
2019 році.
Подібно до зміни обсягів споживання змінювався і обсяг видобутку природного газу у
світі. 2-3%-ний темп зростання до 2019 року
був перерваний у 2020 році в наслідок
пандемії, скоротившись на 144 млрд куб. м,
або 3,6%. Але вже у 2021 році обсяг видобутку відновився і перевищив навіть рівень
2019 року. Проте, таке зростання видобутку а) відставало від зростання споживання,
б) відбулось нерівномірно, зокрема, в Європі
видобуток природного газу у 2021 році і далі
знизився.

Протягом десятиліття, яке передувало
пандемії COVID-19, зростання світової економіки стимулювало збільшення споживання
природного газу, при чому темпи зростання
у 2015-2019 рр. збільшилися до 3,1% на рік
у порівнянні з темпами у 2010-2015 рр. на
рівні 1,9%. Проте, у 2020 році через світову
пандемію споживання знизилосяя майже на
100 млрд куб. м (-2,5%). Стрімке відновлення
світової економіки після завершення надзвичайної фази пандемії COVID-19 протягом
2021 року слугувало драйвером для відновлення попиту на енергоресурси, в тому числі,
природного газу. Cвітовий попит на природний
газ збільшився у 2021 році на 180 млрд куб. м

94

Всього

Зростання світового
споживання
газу2

Інші

+4,7%

+397%

Зміна котирувань
TTF порівняно
з попереднім
роком1

рівень використання газу підприємствами
електроенергетики під час аномально високих
температур влітку (зокрема, для компенсації
обсягів зниження виробництва електроенергії
сегментом гідроенергетики), а також тривалий
опалювальний сезон.
На відміну від темпів відновлення попиту,
видобуток природного газу в Європі продовжував знижуватися, хоча і менш стрімкими
темпами.

2021 рік був роком відновлення економіки
та, водночаc, і відновлення обсягів споживання природного газу і в Європі. Попит на
газ відновився до рівня допандемійного 2019
року, а у деяких країнах, таких як, Німеччина,
Італія, Республіка Польща, споживання навіть
перевищило рівень 2019 року.
Ключовими чинниками стрімкого росту споживання були не тільки швидкі темпи відновлення економік країн Європи, але й високий
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Україна

Якщо карантинні обмеження, пов’язані з
пандемією 2020 року, були найсуттєвішим
фактором скорочення споживання в Європі, то
обсяг видобутку природного газу знижується

Інші країни
Європи

Джерело: Statista, IEA

3 478

Нідерланди

Норвегія

3 146

також внаслідок виснаження газових родовищ
та суворих обмежень на родовищі Ґронінґен
в Нідерландах, що пов’язані з сейсмічною
активністю в регіоні. Зокрема, квота видобутку
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Динаміка цін

Європа розпочала 2021 рік з обсягом газу в
підземних сховищах на рівні 72 млрд куб. м.
Це означає, що заповнюваність ПСГ Європи
станом на 1 січня 2021 року склала 74%, що
на 14 п.п. нижче відповідного рівня 2020
року (88%), коли обсяг газу в ПСГ складав
92 млрд куб. м. При цьому, якщо порівняти
зі значеннями заповнюваності ПСГ протягом
останніх 6 років, то рівень на початок 2021
року відповідав середнім значенням, а рівень
заповнюваності на початок 2020 року був
нехарактерним (частково через врахування
ризиків можливого припинення транзиту газу
територією України з 1 січня 2020 року).

У Європі середньорічна ціна на нідерландському хабі TTF в 2021 році досягла 560 дол. США
за 1 тис. куб. м, що є найвищим показником за
всю історію ринків природного газу та втричі
перевищило середню ціну 2018-2020 рр. У
першій половині 2021 року ціни на хабі TTF
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Проте, вже в липні 2021 року заповнюваність європейських ПСГ була нижче
діапазону заповнюваності 2015-2020 рр. У
грудні 2021 році рівень заповнюваності був
на близько 10 п.п. нижче мінімального рівня
заповнюваності протягом останніх 6 років.
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Така ситуація стала наслідком зростаючого попиту під час відновлення економіки
в умовах зниження власного видобутку,
скорочення поставок газу ПАТ «Газпром»
та обмежених можливостей імпорту газу з
інших напрямків.
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історичний максимум буде зафіксовано у
2022 році з початком повномасштабної агресії
російської федерації проти України). Такий
рівень цін призвів до переорієнтації певних
обсягів ЗПГ, що прямував до азійських країн, на
європейські напрями, і на фоні таких високих
цін ЗПГ танкери змінювали свій курс на Європу,
зокрема до терміналів у Франції та Іспанії.
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Наприкінці 2021 року ціни на природний газ
в Європі перевищили рівень цін на скраплений
природний газ на азійських ринках, а різниця
в цінах між газовими хабами США та Європою
досягла рекордного 10-кратного розміру. В
грудні 2021 рока, коли ціна газу в Європі досягла майже історично рекордного показника у
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5 Заповнюваність ПСГ Європи, станом на початок місяця, %
2021

для продукту з поставкою наступного місяця
коливалися в межах 16-35 євро/МВтг, проте з
вересня 2021 року коливання значно збільшилися і досягали пікових значень у грудні
2021 року, коли волатильність цін була найвищою (від 65 до 186 євро/МВтг).

Джерело: Argus, Bloomberg

для родовища в 2021 газовому році становила
3,9 млрд куб. м, в порівнянні з піковим видобутком 54 млрд куб. м у 2013 році. Загалом, у
2021 році в Європі було видобуто на 3,6 млрд
куб. м менше газу, ніж в попередньому році
(-2%) і на 22,4 млрд куб. м менше газу (-11%),
ніж у 2019 році.
Таким чином, коли фактор впливу карантинних обмежень було майже усунуто засобами
вакцинації та контролю над перебігом захворювання, споживання стрімко відновилось, а
видобуток через низку інших факторів продовжив зниження, суттєво збільшивши залежність
від імпортного ресурсу.

Аналізуючи цінову кон’юнктуру на європейському ринку природного газу, важливо розуміти,
що вирішальний вплив на рівень цін і волатильність мали саме зловживання домінуючим становищем та газовий шантаж з боку ПАТ «Газпром»,
бо найстрімкіше зростання цін почалося саме
з того моменту, коли російський монополіст
періодично відмовлявся бронювати додаткові
потужності та збільшував або зменшував поставки в залежності від рішень щодо сертифікації

Північного потоку-2. У грудні 2021 року Газпром
зупинив транспортування газогоном «Ямал-Європа», що спричинило рекордний стрибок цін на
фоні зростаючого попиту в опалювальний сезон.
Зауважимо, що весь цей час Газпром, у порушення норм європейського законодавства про захист
конкуренції продовжував блокувати транзит
газу з Центральної Азії через росію в Європу, а
також експорт в ЄС газу незалежних від Газпрому
видобувних компаній в рф.
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10 Імпорт ЗПГ за регіонами, млрд куб. м
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Спотові ставки чартерів
ЗПГ зросли більш ніж
на

50%

до рекордних

170 – 190 тис.

доларів США
на день у 4 кварталі
2021 року

+20%
134
132
130
128

-7%

33

31

126
124

27

25

45%

2021

переорієнтації частини ресурсу ЗПГ з Азії на
європейські напрямки.
Глобальне зростання попиту на природний
газ у світі на тлі обмежень пропозиції призвели
до зростання ціни на ЗПГ, яка корелювала зі
зміною ціни на європейському ринку, хоча і зі
значно меншим рівнем волатильності.
Протягом 2021 року спотова ціна ЗПГ в Азії
(досягнула на піку рекордних 1 086 євро за
тис. куб. м) була в середньому на 316% вище
рівня 2020 року, коли вона складала лише 87
євро за 1 тис. куб. м.
Окремо слід наголосити, що спотові ставки чартерів ЗПГ зросли більш ніж на 50% до
рекордних 170 – 190 тис. дол. США на день у 4
кварталі 2021 року. Це було викликано швидким
розширенням торгівлі США та Північно-Східної
Азії, яка призвела до заторів та затримок суден
у Панамському каналі у жовтні та листопаді,
що, звичайно, вплинуло на зростання кінцевої
вартості ЗПГ. Нестабільність ринку підкреслює
необхідність більш стратегічного підходу для
забезпечення надійного та гнучкого постачання
газу в майбутньому задля уникнення економічних наслідків від різких коливань цін.
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В Південній Америці найбільший темп
зростання імпорту ЗПГ показала Бразилія, де
через тривалу посуху знизився обсяг виробництва електроенергії гідроелектростанціями,
який складає 65% всього обсягу виробництва.
Для забезпечення газової генерації країна була
вимушена збільшити імпорт ЗПГ майже в 3
рази, до 10,7 млрд куб. м.
У Європі обсяги імпорту ЗПГ впали майже на
7%, при цьому, імпорт через термінали країн
Північно-Західної Європи скоротився на 11%, а
імпорт через решту терміналів - на 4%. Важливо
відзначити, що протягом перших 9 місяців 2021
року обсяг імпорту ЗПГ країнами Європи був на
17% нижчим за показник аналогічного періоду
2020 року. А в 4 кварталі 2021 року ситуація докорінно змінилася і імпорт ЗПГ на 35% перевищив рівень 4 кварталу 2020 року. Таке нарощування імпорту ЗПГ у 4 кварталі вдалося досягти
за рахунок збільшення імпорту зі Сполучених
Штатів Америки. Обсяг імпорту в цьому періоді
зріс у більш ніж двічі та склав майже 40% від
загального обсягу імпорту Європою зі США у
2021 році. Додатково було збільшено обсяги
постачання з Єгипту та Катару, в т.ч. завдяки

9 Експорт ЗПГ за регіонами, млрд куб. м
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Джерело: Refinitiv
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контрактами. Активна закупівля ЗПГ Європою
активізувалась лише в 3-4 кварталах у зв’язку
зі значним скороченням поставок газу з російської федерації та через зменшення попиту на
ЗПГ в Азії, оскільки азіатські країни завчасно
заповнили власні сховища.
Імпорт ЗПГ в світі продовжував зростати
протягом 2021 року. Доля імпорту країн Азії
збільшилася до 71% у 2021 році через стрімке
відновлення економіки та попиту. Лідером за
обсягами імпорту ЗПГ серед азіатських країн
був Китай, збільшивши імпорт на 18%, або
17 млрд куб. м. та випередивши Японію як
найбільший імпортер ЗПГ у світі.
При цьому, імпорт ЗПГ Японією майже не
змінився та становив 101 млрд куб. м. Південна Корея також збільшила обсяги використання ЗПГ на 14% через підвищення цін дозволів
на викиди діоксиду вуглецю та зменшення вугільної генерації в країні. Загалом, збільшення
імпорту ЗПГ країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону на 5,6% перекрило падіння обсягів
імпорту з боку Індії (зниження на 5,3% до
32,5 млрд куб. м) через низьку долю обсягів,
законтрактованих на довготерміновій основі,
та зростання цін на спотові поставки.

Світовий ринок ЗПГ продемонстрував стрімке
зростання, після уповільнення у 2020 році,
спричиненого пандемією. Імпорт ЗПГ в світі
зріс на 7% порівняно з попереднім роком,
зокрема завдяки країнам Азії та Латинської
Америки.
Поставки ЗПГ у 2021 році зросли до
520 млрд куб. м. США майже наздогнали
Австралію та Катар за часткою у світовому експорті ЗПГ у 2021 році, збільшивши обсяг поставок на 32,5 млрд куб. м, або 49%, до 98 млрд
куб. м. Серед інших країн варто відзначити
Арабську Республіку Єгипет, де експорт ЗПГ
збільшився у п’ять разів до 9,0 млрд куб. м
завдяки запуску ЗПГ термінала після багаторічної зупинки.
З початку 2021 року було укладено контрактів приблизно на 100 млрд куб. м ЗПГ на рік.
70% цих контрактів було укладено зі споживачами азіатських ринків і тільки 5% - з європейськими покупцями. Близько 82% усіх контрактів
на купівлю-продаж ЗПГ є довготерміновими та
укладено на умовах фіксованої поставки, що
забезпечує вчасність та гарантованість.
У 2021 році було поставлено понад
300 млрд куб. м газу за довготерміновими

*прогноз на 2022 рік розрахований на основі збільшення законтрактованих потужностей
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12 Ціни ЗПГ в Азії (JKM), Європі (TTF) та США

(Henry Hub), євро/тис. куб. м
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Джерело: внутрішні розрахунки за даними Refinitiv
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З початку повномасштабної війни російської
федерації проти України, що розпочалася 24
лютого 2022 року, світовий ЗПГ ринок знаходиться під тиском. Європейські країни планують збільшити поставки ЗПГ для заміщення
обсягів російського газу у ході поступової
відмови від поставок енергоносіїв з російської
федерації. Для заміщення 145 млрд куб. м
російського газу, що постачається трубопровідним транспортом, та 15 млрд куб. м
поставок російського ЗПГ Європейська комісія
запровадила план REPowerEU, який передбачає збільшення імпорту ЗПГ з іншим країн на
50 млрд куб. м протягом 2022 року.
Незважаючи на зростання імпорту ЗПГ
в країни Європи, очікується, що імпорт в
азіатські країни залишатиметься стабільно

11/21

01/22

03/22

05/22

високим. Зокрема, у 2022 році обсяги імпорту
ЗПГ Китаєм мають зрости на 11,5 млрд куб.
м, що складає 45% від загального приросту
імпорту ЗПГ в азіатські країни. Стабільними
залишаться обсяги імпорту ЗПГ Японією та
Південною Кореєю, а Індія, за очікуваннями,
має відновити обсяги імпорту після минулорічного падіння.
Оскільки імпортери ЗПГ конкурують на
досить вузькому ринку, тому повномасштабна війна в Україні та відмова від російських
енергоносіїв будуть забезпечувати підвищений попит на ринку ЗПГ та дуже високі ціни
на ресурс. Новий етап зростання цін може
відбутися у 3-4 кварталах 2022 року, коли буде
зростання попиту на короткотермінові контракти перед початком опалювального сезону.
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Джерело: внутрішні розрахунки за даними Argus та Refinitiv
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В ЦЕНТРІ УВАГИ: РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ

2

Інститут Міжнародних
Фінансів (IIF), Russia
Sanctions: adapting to a
moving target, червень 2022.

3

Бюджет росії зводиться
відповідно до так званого
«бюджетного правила» - кількісне обмеження певних
показників бюджету, запроваджене в росії у 2018 році,
яке містить формулу максимального обсягу видатків
бюджету з урахуванням
нафтогазових доходів за
певної ціни на енергоносії,
обсягу інших доходів та
видатків на обслуговування
держборгу. Згідно з бюджетним правилом, Мінфін
росії спрямовує додаткові
доходи від високої ціни
нафти на купівлю іноземної
валюти або золота.

4

Навіть в 2021-му році,
Газпром, штучно обмежуючи поставки газу в
Європу, поставив 145 млрд
куб.м газу трубопровідним
транспортом.

700

Ціни на енергоносії також значною мірою
впливають на здатність російської економіки
генерувати достатній обсяг доходів на фінансування бюджетних витрат, а отже і на ведення
війни проти України. Частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті рф коливається
від 30% до 40% (за виключенням 2020 року).
Однак, доходи федерального бюджету передусім залежать від нафти і значно менше від
природного газу, податкові надходження від
видобутку нафти перевищують у 15-20 разів
податкові надходження від видобутку природного газу за оцінкою російських експертів.
Бюджет росії на 2022 рік був зведений при
ціні на нафту сорту Urals в 44,2 дол. США за барель3. Війна та санкції, безперечно, негативно
вплинуть на доходи бюджету росії. Проте, високі ціни на енергоносії, перш за все на нафту
(навіть при значному дисконті Urals до Brent в
~30%), дадуть змогу росії профінансувати свої
бюджетні витрати.
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3 Доходи федерального бюджету росії від нафти, нафтопродуктів та газу

в млрд рос. руб та у % від загальних доходів

Критична взаємозалежність росії та ЄС
Природний газ, порівняно з нафтою, не є
визначальним для макрофінансової та бюджетної стійкості росії. Однак, з огляду на
критичну взаємозалежність росії та ЄС у газовому питанні, обмеженість альтернатив,
економічну та соціальну стабільності країн ЄС,
природний газ є суттєвим важелем впливу на
обидві сторони.
ЄС є найбільшим ринком збуту природного
газу для росії. У 2021 році за рахунок високих
цін на газ на європейському ринку, частка країн ЄС у експорті природного газу росії у вартісному виразі повернулася до рівня 2018 року
(рекордний рік обсягів продажу газу росією
в ЄС) та склала 75%. А частка експорту російського ЗПГ до країн ЄС у 2021 році склала рекордних 81% у вартісному виразі. Зважаючи
на це, а також на розмір ринку газу ЄС4, обмежені наявні транспортні потужності для поставок газу на альтернативні ринки та довготривалий процес будівництва нових, переорієнтація

1750
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¹ https://www.bruegel.
org/2022/04/the-eu-withoutrussian-oil-and-gas/.

Історично, природний газ складав відносно
незначну частину доходів від експорту енергоносіїв росії. Навіть у 2021 році за високих
цін на газ, природний газ (в т.ч. ЗПГ) становив
лише 26% від 244 млрд дол. США загальної
вартості експорту російських нафти, нафтопродуктів та газу та лише 11% від загального
обсягу експорту усіх товарів та послуг росії
Однак, у 2022-му році рекордно високі ціни
на газ в Європі на фоні ризику переривання
поставок російського газу з початком воєнної
агресії проти України та продовження політики росії, орієнтованої на створення штучного
дефіциту на ринку газу, змінюють це співвідношення в сторону збільшення частки природного газу. За оцінкою аналітичного центру
Bruegel, з початку воєнної агресії ЄС платив
росії за природний газ ~370-660 млн євро на
день, що в 2-3,5 разів більше ніж на початку
січня 2022 року , а на початку квітня 2022
року частка природного газу в структурі експорту нафти, нафтопродуктів та газу збільшилася до 36%1.
За умови, якщо ціни на енергоносії залишатимуться високими до кінця 2022 року та
при незмінних обсягах експорту, росія може
отримати 300 млрд дол. США від експорту
енергоносіїв за оцінкою IIF2, що на 23% більше
ніж в 2021 році. Це дасть змогу росії швидко
відновити свої валютні резерви, з яких аналогічна сума в розмірі 300 млрд дол. США була
заморожена в рамках фінансових санкцій на
початку воєнної агресії.
Питання експорту енергоносіїв є критичним
для ротоку іноземної валюти в росію. Високі
ціни на притоку енергоносії компенсують росії
зменшення обсягів поставки, що, на додаток до
суттєвого скорочення імпорту товарів та послуг,
призводить до рекордного значення профіциту
рахунку поточних операцій росії, який за 5 місяців 2022 року збільшився у 3,4 разів до 110
млрд дол. США порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Це, в свою чергу, нівелює ефективність введених наразі санкцій проти росії.

2 Скільки ЄС платить щодня росії за природний газ у 2022 році, млн євро/день

4 Податкові надходження до федерального бюджету росії від нафти та

газу у розрізі податків та зборів, млрд рос. руб

1 Експорт нафти, нафтопродуктів та природного газу та рахунок поточних

операції рф, млрд дол. США
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5 Залежність росії від поставок при-

6 Залежність ЄС від поставок

родного газу в ЄС, %
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⁵ Ресурсною базою для газопроводу Сила Сибіру-2 можуть також стати родовища
Ямалу, які наразі використовуються для поставок газу
в Європу.
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75%

Газопровід до Китаю Сила
Сибіру був введений в експлуатацію в грудні 2019-го
року. В 2021 році Газпром
поставив в Китай по цьому
газопроводу 10,4 млрд куб.
м або 27% від його проектної
потужності, вихід на яку
планується не раніше 2025го року. Крім того, поставки
газу по цьому трубопроводу
йдуть з родовищ східного
сибіру, які не є ресурсною
базою для поставок газу в
Європу.
За даними у Eurostat за 2020й рік в кількісному вимірі (в
млрд куб. м), Румунія залежить від імпорту російського
газу на 16%.
https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.
php?title=EU_imports_of_
energy_products_-_recent_
developments#Member_
States.27_trade_in_
petroleum_oils_and_natural_
gas.
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росії на інші ринки, наприклад Китай, не є
можливою в короткостроковій перспективі.
Переговори щодо будівництва газопроводу
з росії в Китай Сила Сибіру-25 ведуться вже
понад десять років. Ще навесні 2006 року в
ході візиту до КНР президент росії путін заявив, що в 2011 році в Китай з росії можуть
бути побудовані експортні газопроводи, якими в перспективі транспортуватиметься до
80 млрд куб.м газу на рік. Тоді, за словами
путіна, обговорювалися постачання газу двома
маршрутами – східного Сибіру (газопровід Сила Сибіру) та західного Сибіру (газопровід Сила
Сибіру-2). У травні 2014 року було ухвалено
рішення про будівництво газопроводу лише за
східним маршрутом (Сила Сибіру6).
Початок будівництва газопроводу Сила
Сибіру-2, з проектною потужністю в 50 млрд
куб.м планується з 2024-го року, а введення в
експлуатацію в 2030-му році. Ринок газу Китаю
є диверсифікованим. Не зважаючи на те, що
росія є третім найбільшим постачальником
газу в Китай (після Австралії та Туркменістану),
загальний обсяг поставки російського газу в
Китай за 2021 рік склав лише 10% від загального обсягу імпорту газу (10,4 млрд куб.м газопроводом Сила Сибіру та 6,2 млрд куб.м ЗПГ).
Крім того, згідно публічних джерел, Газпрому
довелося надати Китаю суттєву знижку до ціни
на газ для виходу на цей ринок
У свою чергу, ЄС також критично залежить
від поставок російського природного газу. За
даними Eurostat частка російського газу від загального обсягу імпорту природного газу до ЄС
трубопроводним транспортом з країн поза межами ЄС складала у вартісному вираженні 50%
за 2017-2021 роки. Попри зменшення частки росії в імпорті природного газу країнами
ЄС у 2021 році до 45%, за даними та оцінкою
Eurostat, росія отримала рекордних 40 млрд
євро за експорт газу в останніх 5 років за рахунок високих цін на газ, навіть при штучному
скороченні поставок газу в ЄС, яке ініціювала
росія з метою змусити ЄС ввести в експлуатацію Північний Потік-2 на власних (незаконних)
умовах (див. розділ «Транзит газу, Північний
Потік-2 та антиконкурентні дії Газпрому»). Також, росія поступово нарощувала поставки ЗПГ
в Європу, частка якого досягла 20% від загального обсягу імпорту ЗПГ до ЄС у вартісному
вираженні у 2021 році.

2018

12%
2019

14%

2020

20%

20
10

2021

0

Якщо подивитися на залежність від російського газу в розрізі країн-членів ЄС, за даними Eurostat у 2021 році десять країн (Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Угорщина, Австрія,
Румунія7, Словенія, Словаччина та Фінляндія)
отримували понад 75% від усього свого імпорту природного газу з росії, тобто країни,
які географічно наближені до росії. Однак, як
зазначає Eurostat, частка імпорту природного
газу з росії у вартісному вимірі публікується
лише в діапазоні для уникнення розголошення
конфіденційної інформації8. Так, наприклад, діапазон частки російського газу в імпорті Німеччини вказаний як 25%-50%. Якщо подивитися
на частку росії у продажах природного газу Німеччині на основі кількісних показників в млрд
за 2020 рік, тоді частка росії складає 43-47%.
На основі цього можна зробити висновок, що
фактична частка росії в імпорті природного газу у розрізі країн-членів ЄС за даними Eurostat
тяжіє до верхнього рівня вказаного діапазону.
Для третіх країн поза межами ЄС частка росії
у імпорті природного газу була визначена на
основі кількісних показників в млрд куб. м за
2021 або 2020 роки. Таким чином, частка росії
в імпорті газу Молдови склала – 100%, Сербії –
51-53%, Туреччини – 57%.
З огляду на критичну залежність ЄС від російського газу, наявність якої ключові європейські
країни визнали лише з початком повномасштабної війни росії проти України, станом на
дату підготовки цього звіту ЄС не спромігся
запровадити ембарго на імпорт російського
газу або фінансові санкції, які б не давали росії
можливість отримувати надприбутки за поставлений газ.
Натомість, ЄС оголосив лише план по зменшенню своєї залежності від російських енергоносіїв («REPower EU»), відповідно до якого ЄС
буде прагнути зменшити імпорт російського
газу на дві третини до кінця 2022 року, а з 2027
року повністю від нього відмовиться. Зважаючи на амбітність плану (~100 млрд російського
газу має бути заміщено вже в 2022 році, з яких
50 млрд газу за рахунок ЗПГ), деякі країни-члени ЄС піддають сумніву його реалістичність.
Реалізація плану REPower EU ставить виклики перед ЄС як щодо наявності достатніх
транспортних потужностей, так і щодо ресурсу газу з альтернативних джерел. У 2021
році наявні потужності для регазифікації ЗПГ в

9

В травні 2022 року ЄС
прийняв регуляторні зміни,
відповідно до яких ПСГ Європи мають бути заповнені
на рівні не менше 80% до
листопада 2022, а з наступного року до 90%, а також
запровадив обов’язкову
сертифікацію операторів
ПСГ. Однак, пропозиція
Компанії щодо спеціальних
вимог по зберіганню газу імпортерами російського газу
не була запроваджена ЄС.

7 Частка росії в імпорті природного газу країнами ЄС, Турції, Молдови

та Сербії у 2021 році (у вартісному виразі)

Джерело: Eurostat, Газпром Експорт
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Частка російського природного газу (трубопроводним транспортом)
в загальному імпорті ЄС природного газу у вартісному вираженні, %
Частка російського ЗПГ в загальному імпорті ЄС у вартісному вираженні, %
Вартість імпортованого природного газу (в т.ч. ЗПГ) країнами ЄС з рф,
млрд євро (права шкала)

Джерело: Eurostat, центральний банк рф
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Частка ЄС у загальному експорті росією природного газу
(трубопроводним транспортом) у вартісному виразі, %
Частка ЄС у загальному експорті росією ЗПГ у вартісному виразі, %

оцінити безпеку постачання газу до Європи
цим газопроводом;
• запровадити спеціальні вимоги щодо зберігання природного газу в ПСГ як Європи, так і
України, для імпортерів російського газу⁹;
• зупинити зловживання з боку Газпрому своїм
домінуючим становищем, зокрема, змусити
Газпром розблокувати транзит природного
газу до Європи з Центральної Азії та перенести точки поставки газу на російсько-український кордон (ця позиція була викладена у
скарзі до антимонопольного органу Єврокомісії, яку Компанія подала в кінці 2021 року);
• запровадити фінансові санкції проти Газпрому, які націлені на унеможливлення отримання ним надприбутків від продажу газу за
рахунок встановлення спеціального податку або ліміту обсягу перерахування йому
коштів від європейських покупців (transfer
cap) на період, доки росія не припинить
військову агресію та не виведе свої війська з
території України, а також поки вона не виплатить Україні репарації за завдані збитки.
Перевагою цих фінансових санкцій порівняно з повним ембарго російського газу є те,
що вони не призведуть до порушення функціонування європейського ринку газу, Газпром буде змушений поставляти більше газу
в Європу (отримуючи за нього значно менше коштів), від чого ринкова ціна газу буде
знижуватися.
Крім того, Голова правління Компанії Юрій
Вітренко входив до міжнародної робочої групи
експертів щодо санкцій проти рф (відома як
група Єрмака-Макфола), яка включає окремий
блок енергетичних санкцій з огляду на левову
частину доходів рф від експорту енергоносіїв.

Європі в розмірі 240,7 млрд газу використовувалися лише на 45%. Але більша частина цих
потужностей заходиться на півночі та заході
Європи, половина з яких припадає на Іспанію
та Великобританію. Країни ж центральної та
східної Європи, які не мають виходу до моря та
які найбільш залежні від поставок російського
газу, мають труднощі із транспортними потужностями для подальшої доставки ЗПГ.
Однак варто зазначити, що швидкість, з
якою багато європейських урядів переглядають свою енергетичну політику, є досить
високою. Німеччина (єдина велика країна ЄС
з виходом до моря без наявних ЗПГ-терміналів) планує побудувати щонайменше чотири
ЗПГ-термінали. Також Італія, Польща, Іспанія,
Франція, Балтійські країни оголосили про наміри придбати нові плавучі термінали ЗПГ.
Головним недоліком плану REPower EU є те,
що, попри зменшення обсягів експорту російського газу, цей план дозволяє росії продовжувати отримувати надприбутки за рахунок рекордно високих цін на газ. Для усунення цього
недоліку, а також припинення зловживань
Газпромом своїм домінуючим становищем на
європейському ринку газу НАК «Нафтогаз України» та Оператор ГТС України подали до Єврокомісії, німецького регулятора BNetzA та Міністерства з питань економіки та захисту клімату
Німеччини, свої пропозиції щодо регуляторних
змін до європейського законодавства, а також
пропозиції до західних партнерів України щодо
запровадження санкцій проти росії, які включають зокрема наступне:
• переглянути рішення про виключення із застосування вимог Газової Директиви ЄС, яке
було надано першому Північному Потоку, та

природного газу з рф, %
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ТРАНЗИТ ГАЗУ, ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
ТА АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ ГАЗПРОМУ

2 Схематична карта основних транзитних маршрутів російського газу в Європу
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Примітки:
* Блакитний потік - комерційний запуск з лютого 2003-го року. За 2003-й рік було протранспортовано лише 2 млрд куб. м, до 2021-року обсяг транспортування досяг проектної
потужності газопроводу в 16 млрд куб. м.
** Ямал-Європа побудований в 1999-му році, вийшов на проекту потужність (32,9 млрд куб. м /рік) в 2006-му році.

¹ На відміну від Північного
потоку та Північного потоку-2,
Турецького потоку та його
сербського продовження, OPAL,
частини NEL, білоруської частини Ямалу та частково польської
частини Ямалу.
² Наприклад, частина потужності газопроводу OPAL була
звільнена від правил доступу
третіх сторін на 22 роки з 2009
року. Відповідно до цього звільнення, RWE Transgas і Газпром,
через свої домінуючі становища
на чеському газовому ринку,
обмежуються у використанні
не більше ніж 50% потужності
OPAL. Це звільнення було
пом’якшене у 2016 році, але
Європейський суд повернув це
обмеження.
Що також пов’язане з розвитком наземної інфраструктури
в Південно-Східній Європі для
подальших поставок газу до
Європи з Турецького потоку.
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Наразі є чотири основні маршрути транзиту російського газу до Європи через Україну,
Польщу, Туреччину і Балтійське море. Загалом наявні маршрути мають надлишкову потужність для поточних та, ймовірно, майбутніх потреб Європи у газі. Запуск додаткового
маршруту через Балтійське море, Північного потоку -2, давав змогу Газпрому усунути
будь-який «зайвий» маршрут на його вибір.
Цим «зайвим» маршрутом за наміром Газпрому мав стати саме український - єдиний, яким
Газпром повністю або частково не володіє1.
Також, на відміну від України, яка впровадила основні вимоги Газової Директиви ЄС щодо
повного відокремлення власності для оператора газотранспортної системи, недискримінаційного доступу третіх сторін та економічно-обґрунтованих тарифів, деякі маршрути
для експорту російського газу поза межами
ЄС, так і всередині Європи2, були повністю або
в суттєвій частині виключені від застосування
вимог Газової Директиви ЄС. Однакових умов
для транзитних маршрутів російського газу в
Європу не існує, і Газпром не був зацікавлений
у створенні таких, бо це б давало можливості
для конкуренції.
Як видно з графіку , Газпром надає перевагу тим транзитним маршрутам, які він повністю контролює. Окрім періодів щорічного
технічного обслуговування, обсяги транспортування газу через Північний потік з 2018-го
року були на рівні близькому до максимальної
потужності. Також, транспортування газу через Турецький Потік починаючи з його запуску
на початку 2020 року поступово збільшувалися³, повністю замістивши собою Транс-Балканський транзитний коридор через територію
України в 2020-му році, а з жовтня 2021 року

і транзит в напрямок Угорщини. Після підписання нової транзитної угоди між Нафтогазом
та Газпромом в кінці 2019 року, обсяги транспортування через Україну скоротилися майже
вдвічі (зокрема, через очікування Газпрому щодо завершення будівництва Турецького потоку
та Північного потоку-2). Відповідно до цієї угоди,
Газпром забронював потужності для транзиту газу територією України обсягом 65 млрд куб. м. на
2020-й рік та 40 млрд куб.м на 2021-2024 роки.
В 2021-му році Газпром додатково забронював
на місячній та добовій основі 4,4 млрд куб. м потужностей на вході в ГТС України та 5,6 млрд куб.
м потужностей на виході з ГТС України. Загалом,
у 2021-му році транзит російського газу українським маршрутом склав 41,6 млрд куб. м або
на 6.3% менше від загального обсягу заброньованих Газпромом потужностей. З вересня 2021
року по квітень 2022 Газпром використовував в
середньому на 25% менше від заброньованих
потужностей українського маршруту.
Будівництво Північного потоку-2 було
призупинено майже на рік через санкції США
від грудня 2019 року, які були включені до
федерального закону про оборонну політику США (NDAA) на 2020-й рік. Ризики санкцій змусили єдиного підрядника з укладання
труб для Північного потоку-2, швейцарську
компанію Allseas, залишити цей проект.
За 2020-й рік росії, яка не мала досвіду з
укладання морських підводних труб для проектів подібних Північному потоку-2, врешті-решт вдалося замінивши судна Allseas на
власні. В грудні 2020 російська баржа Фортуна відновила роботу з будівництва Північного
потоку-2 та проклала ділянку в територіальних водах Німеччини. Роботи в водах Данії,
єдиної ділянки газопроводу для завершення
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Примітки:
* Сухопутне продовження Турецького Потоку
** Газпром контролює маршрути транзиту газу в Європу не тільки через володіння газогонами, але і за рахунок довгострокового бронювання транспортних потужностей. Так,
наприклад, вихід з ГТС України в Словаччину заброньовано на 77% (141,5 млн куб. м), більшість з якої належить Газпрому до 2050 року. У Болгарії, Газпром та його афілійовані
компанії, довгостроково забронювали майже всю транскордонну потужність, в т.ч. точки виходу в Грецію (майже 100%), Північну Македонію (100%) та Сербію (80%). Також, у
Газпрому все ще є контракти на вхідну потужність з Румунії, яка раніше використовувалася для транспортування газу через Україну до Болгарії та далі, і точка виходу з Болгарії в
Туреччину. Щодо Балканського маршруту, Газпром та його афілійовані компанії зарезервували понад 90% потужності з Туреччини до Болгарії до 2039 року.

3 Транзит російського газу в Європу по маршрутам, млн куб. м
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1 Обсяги транзиту газу територією України, млрд куб. м/рік
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Норвегія

Північний потік-2 мав стати завершальним етапом вже більш ніж двадцятирічної стратегії росії
в особі Газпрому замінити існуючі транзитні маршрути газу, які проходять через країни колишнього Радянського Союзу та країн Центральної та Східної Європи, на обхідні через Балтійське та
Чорне моря. Це призвело до суттєвого скорочення транзиту газу територією України, а запуск
Північного потоку-2 мав на меті повністю замістити транзит газу через Україну.
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4
https://www.osw.waw.
pl/en/publikacje/oswcommentary/2021-03-10/
dispute-over-nord-stream-2stances-and-outlook
5
https://www.unian.ua/
economics/energetics/pivnichniypotik-2-mozhlivo-ne-budedobudovaniy-glava-naftogazunovini-sogodni-11342606.html

⁶ Під ризиком накладення
санкцій, норвезька компанія,
DNV GL, заявила про припинення верифікаційних робіт для
технічної сертифікації Північного
потоку-2 відповідно до та на
період дії санкцій. Понад 22
західноєвропейських компаній,
які переважно надають послуги
страхування та перестрахування, вийшли з проекту
(оголошено в лютому 2021-го
року), також були призупинено
надання подальших траншів
кредитів від основних партнерів
Газпрому за проектом (OMV,
Wintershall Dea, Shell і Uniper).
Однак, розширений пакет
санкцій фактично не був запроваджений адміністрацією США,
будівництво Північного потоку-2
продовжувалося.
⁷ https://www.reuters.com/
business/energy/us-waivesanctions-firm-ceo-behindrussias-nord-stream-2-pipelinesource-2021-05-19/
8 https://lb.ua/
economics/2021/11/08/498055_
andriy_koboliev_groshey_vid.
html
9 https://www.state.gov/
joint-statement-of-the-unitedstates-and-germany-on-supportfor-ukraine-european-energysecurity-and-our-climate-goals/
10 https://ua.interfax.com.ua/
news/interview/751865.html
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його будівництва, почалися в лютому 2021.
Відколи Джо Байден вступив на посаду
президента, позиція адміністрації президента США щодо Північного потоку-2 і санкцій
проти нього не була ні однозначною, ні чітко
сформульованою протягом значного часу. З
одного боку, вона критикувала цей проект, а
з іншого – не запровадила санкцій, які могли
б зупинити його будівництво. Після чотирьох
років торговельних воєн Трампа, передвиборча кампанія Байдена виступала за повернення до нормального життя. Нова адміністрація
президента США була націлена на покращення трансатлантичних відносин, зокрема
з Німеччиною, і тому почали з’являтися повідомлення, що адміністрація президента США
готова шукати компроміс щодо Північного
потоку-2. За публічною інформацією, переговори про зняття санкцій щодо Північного потоку-2 будуть можливими, якщо Берлін представить пакет пропозицій щодо вирішення
ключових проблем, пов’язаних з ним.
1-го січня 2021 року, Конгрес США прийняв
розширений набір санкцій проти Північного
потоку-2 в рамках закону про оборону політику на 2021-й рік, націлених на будь-яку компанію, яка сертифікує газопровід або надає чи
модернізує обладнання, страхує або інспектує залучені трубоукладальні судна. Однак,
цей закон дозволяв президенту США виключити учасників з санкційного списку, якщо це
відповідало національним інтересам.
Незважаючи на тиск Конгресу США, адміністрація президента США не запровадила
розширений список санкцій проти Північного потоку-2, а лише проти двох російських
компаній – баржу Фортуна та її власника,
компанію КВТ-Рус. Ці компанії раніше вже
підпадали під санкції CAATSA (запроваджені
наприкінці президентства Дональда Трампа),
але це не завадило їм відновити роботу над
будівництвом Північного потоку-2.
Під час брифінгу для Конгресу, що відбувся
в останній тиждень лютого 2021, представники адміністрації президента США відповіли на
питання конгресменів про те, чому вони не
діяли швидше і рішучіше в питанні санкцій, і
спростували повідомлення про переговори з
Німеччиною щодо Північного потоку-2.
Формально було незрозуміло, чому адміністрація США ще в лютому 2021 не наклала обов’язкові санкції, передбачені в оборонному бюджеті США на 2021-й рік, на всі
суб’єкти, які порушують його положення (а не
тільки на дві російські компанії, згадані вище). Відсутність правових підстав для невжиття заходів, передбачених NDAA на 2021-й рік,
призвела до ескалації напруги щодо Північного потоку-2 між адміністрацією новообраного
президента та Конгресом США⁴. 3-го березня
2021, 40 сенаторів-республіканців надіслали
листа президенту Байдену, в якому критикували його кабінет за недотримання закону та

накладення санкцій на всі організації, залучені до Північного потоку-2.
Попри це, попередній менеджмент Компанії
звітував від 4-го березня 2021-го року про
«ефективність» накладених санкцій⁵: «Шанс
є (що «Північний потік-2» не буде добудований – УНІАН), і він досить великий. Я вважаю,
що санкції, які були введені американським
урядом, ефективно працюють. Ми бачимо, як
компанії одна за одною виходять з цього проекту: страхові компанії, великі нафтогазові компанії зупиняють фінансування»⁶.
В травні 2021 року, держсекретар Ентоні
Блінкен офіційно повідомив, що адміністрація Байдена зняла санкції щодо компанії Nord
Stream AG та її очільника, посилаючись на міркування національних інтересів США. За словами представника адміністрації президента
США: «ми успадкували газопровід, який був готовий на більш ніж 90%, тому шанси його зупинити були завжди малі»⁷. Ця заява, по суті, давала зелене світло на завершення будівництва
Північного потоку-2, яке фактично відбулося у
вересні 2021-го року.
Пізніше, попередній менеджмент Компанії
спекулював на тому, що санкції проти Північного потоку-2 були зняті через зміни у менеджменті: «В очах наших партнерів фактично
відбулося повне обнулення корпоративної реформи НАК. Я, звичайно, не можу сказати, що
є папір, де прямо записано, що через це треба скасувати санкції. Однак те, що ця ситуація
вплинула на відміну санкцій, це точно»⁸.
Незважаючи на те, що Північний потік-2 був
добудований, за рахунок дій Компанії вже за
нового менеджменту та успішного співробітництва з міжнародними партнерами, Північний потік-2 не працює:
• Починаючи з другої половини 2021-го року Нафтогаз послідовно відстоює позицію,
що Північний потік-2 не відповідає європейському законодавству і тому не може бути сертифікований. Компанія зайняла дуже
чітку позицію – не лише розповідати про
шкоду Північного потоку-2 для енергетичної
безпеки України та Європи, а наголошувала на невідповідності цього проекту та його
оператора європейському законодавству,
використовуючи, зокрема, успішний досвід
в Стокгольмському арбітражі проти Газпрому, коли Компанія перемогла росію за допомогою сили права.
• У спільній заяві США та Німеччини від 21
липня 2021 року, в якій були представлені
домовленості Берліна і Вашингтону щодо
умов припинення опозиції США до газопроводу Північний потік-2, було підтримано
Україну в її позиції щодо використання путіним газу як зброї⁹. Велика дипломатична
перемога України в цьому питанні полягає в
тому, що в спільній заяві США та Німеччини
є пряме посилання на те, що Північний по-

тік-2 має відповідати Третьому енергетичному пакету ЄС, інакше він не може бути сертифікованим, а отже не може запрацювати.
Під час зустрічі Володимира Зеленського з
Ангелою Меркель, в якій брав участь Голова правління Компанії, було фактично отримано гарантії, що Північний потік-2 не буде
сертифікований без відповідностей європейському законодавству.
• Паралельно з цим, Компанія вела постійну роботу, щодо можливостей накладання
санкцій проти Північного потоку-2 і агентами
кремля в Європі, політиками, які не хочуть
дотримуватися своїх власних правил, щоб
загроза американських санкцій постійно
тяжіла над Газпромом¹⁰.
• Нафтогаз публічно відстоює свою позицію в
міжнародному медіапросторі.
• НАК «Нафтогаз України» та ОГТСУ подали
клопотання до BNetza про допуск в процесі
сертифікації оператора газопроводу Північний потік-2 в жовтні 2021 року, і які були
задоволені 15 листопада 2021¹¹. Це давало
можливість подати BNetzA свої аргументи
проти сертифікації заявника та зобов’язувало BNetzA ці аргументи розглянути. Долучення в якості третіх осіб до сертифікації на
цьому етапі збільшувало шанси бути залученими Єврокомісією до процесу сертифікації
на наступному етапі, який проводить саме
Єврокомісія після отримання проекту рішення BNetzA. Єврокомісія є незалежним
від BNetzA учасником процесу сертифікації,
який представляє інтереси всіх країн ЄС.
До сертифікації оператора Північного потоку-2 росія готувалася задовго до завершення
його будівництва. За наміром росії, сертифікація оператора Північного потоку-2 мала бути
на умовах виключення від застосування вимог
Газової Директиви ЄС, аналогічне тому, яке раніше було надано першому Північному потоку.
Однак, зі змінами до Газової Директиви ЄС
від 23.05.2019, таке виключення стало неможливим для Північного потоку-2, оскільки внутрішні правила ринку газу ЄС (в т.ч. вимоги
щодо повного розділення власності, доступу
третіх сторін та регулювання тарифів, які націлені на забезпечення конкурентного та добре функціонуючого ринку газу, а також безпеку постачання) тепер застосовуються до всіх
інтерконекторів, включаючи інтерконектори
між ЄС і третіми країнами.
Ці зміни до європейського законодавства
дочірня компанія Газпрому, Nord Stream 2 AG,
намагалася оскаржити в арбітражному провадженні проти ЄС від 26 вересня 2019 року12,
а згодом і в апеляційному провадженні на
відмову німецького регулятора BNetzA надати виключення з правил Газової Директиви ЄС
для Північного потоку-2 (в травні 2020 року).
Проте, ці спроби були неуспішні. 26 серпня
2021 року Вищий земельний суд Дюссельдор-

фа виніс рішення про обов’язкове застосовування до Північного потоку-2 норм європейського законодавства.
Як зауважує ЄС у своєму контр-меморандумі
до арбітражного провадження щодо Договору до Енергетичної хартії («ECT») проти Nord
Stream 2 AG:
«На практиці Газпром є лише торговельним і політичним інструментом російського
уряду. Позивач звинувачує ЄС у недотриманні певних стандартів щодо іноземних інвестицій в енергетичному секторі, як зазначено в ECT. За іронією долі, росія, яка володіє
та контролює Газпромом, відмовилася дотримуватися тих самих стандартів перед ЄС
та його інвесторами, незважаючи на те, що
вона була однією з перших підписантів ECT.
Було б важко уявити більш кричущий випадок подвійних стандартів і вибіркового застосування права».
«Північний потік-2, ймовірно, надасть його оператору домінуюче становище, тобто
позицію економічної сили, яка дасть змогу
його оператору запобігти підтримці ефективної конкуренції на релевантному ринку,
шляхом надання своєму оператору влади
вести себе в значній мірі незалежно від його конкурентів, клієнтів і, зрештою, її споживачів».
Паралельно з судовими розглядами проти
ЄС та BNetzA, оператор Північного потоку-2,
компанія Nord Stream 2 AG, подала заяву до
німецького регулятора BNetzA на так звану
«попередню» сертифікацію оператора Північного потоку-2 за моделлю незалежного оператора газопроводу (Independent Transmission
Operator, ITO) від 11 червня 2021 року. Ця заява була відкритим нехтуванням вимог Газової Директиви ЄС, оскільки сертифікація оператора газопроводу, який поєднує ЄС і третю
країну, за моделлю ITO була можливою лише
для газопроводів побудованих до 23-го травня 2019 року13. Сертифікація за моделлю ITO
є виключенням із загальних вимог до повного
розділення власності оператора газопроводу
(ownership unbundling) та означає, що оператор може залишатися частиною вертикально-інтегрованої компанії, тобто Газпрому.
Остаточна заява на сертифікацію оператора
Північного потоку-2 (за моделлю ITO) була подана по завершенню будівництва газопроводу
у вересні 2021 року. 4-місячний термін для
прийняття проекту рішення німецьким регулятором BNetza про сертифікацію або відмову
в такій розпочався з 8 вересня 2021 року.
В помсту за регуляторну опозицію до запуску
Північного потоку-2 на власних (незаконних)
умовах Газпрому, останній вдається до улюбленого способу прояву своєї сили – газовий
шантаж. Газпром роками видобував власну
стратегію таким чином, щоб поставити Європу в
критичну залежність від російського газу, і досяг
безперечних успіхів на цьому шляху, зайнявши

11 16 листопада 2021 року
BNetzA зупинило процес
сертифікації оператора Північного потоку-2 на невизначений
термін, оскільки компанія-заявник Nord Stream 2 AG була
зареєстрована в Швейцарії,
тоді як згідно вимог німецького
законодавства оператором
газопроводу Північний потік-2
може бути лише компанія, зареєстрована згідно німецького
права. Відповідно, в кінці січня
2022 Nord Stream 2 AG створила
свою дочірню компанію «Gas for
Europe» GmbH згідно німецького права, до якої мали бути
переведені активи та персонал
материнської компанії. Після
чого, новостворена компанія
мала подати оновлену заяву на
сертифікацію. Однак, цього не
відбулося до початку військової
агресії росії проти України.
12 https://pca-cpa.org/en/
cases/239/
13 Nord Stream 2 AG стверджувала, що Північний потік-2 було
завершено до 23 травня 2019
року з точки зору інвестиційного рішення, а не його фізичного
будівництва.
14 У 2018 році Єврокомісія
завершила довгострокове
розслідування щодо антиконкурентної поведінки Газпрому
в Центральній та Східній Європі
(тривало з 2011 року) та наклала на нього низку зобов’язань,
зокрема, створення ESP було
частково відповіддю Газпрому
на взяті зобов’язання перед ЄС
в рамках цього розслідування.
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У вересні 2018-го року Газпром запустив
електронну платформу для продажу газу
(ESP)¹⁴. В перші два роки функціонування
цієї платформи, обсяги продажів, як і лінійка
пропонованих продуктів суттєво зросли, що
викликало жвавий інтерес з боку учасників
ринку. Навіть в кризовому 2020-му році,
коли попит на газ суттєво зменшився через
ковідні обмеження, Газпром продав близько
24 млрд куб. м газу на цій платформі, що
становило 16% від усього обсягу імпорту
російського газу в Європу. Газпром розглядав
цю платформу як додатковий канал продажів
газу для розширення свого бізнесу на короткостроковому ринку газу, в тому числі для
трейдингу.
Проте, в 2021 році Газпром неочікувано
зменшив обсяги продажів газу на електронній платформі на 73%. Крім того, як показано
на графіку , якщо в 2019 та 2020 роках більша частина проданого обсягу газу була призначена для поставки в тому ж самому році
(позначено на графіку «Y»), то в 2021-му році
лише 11% від загального обсягу продажу газу
було з поставкою в 2021 році, а найбільші
обсяги призначалася для поставки в 2022 та
2023 роках (позначено на графіку як «Y+1» та
«Y+2», відповідно). З 13-го жовтня 2021 року
Газпром взагалі припинив продажі газу на
цій електронній платформі. Зменшуючи пропозицію газу на короткостроковому ринку,
Газпром не тільки створив штучний дефіцит
та стрімке зростання цін, він також спонукав
покупців газу до підписання довгострокових
контрактів.
Газпром роками розповідав Європі про свої
достатні запаси газу, низькі витрати та здатність компенсувати зменшення видобутку
газу в Європі. В 2018-му році, коли Газпром
продав рекордних 201,8 млрд куб. м природного газу в Європу та Турцію, що склало половину потреби в імпорті газу, Газпром заявляв,
що очікує надалі поставляти газ щонайменше
на цьому ж рівні. Необхідність в Північному
потоку-2, за версією Газпрому, була саме
потреба в додатковому транспортному
маршруті, оскільки Європа потребуватиме
більше газу і Газпром планував розширити
свої поставки газу.
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~182

млрд куб. м у 2017-2019

домінантне становище на ринках оптового
постачання природного газу, транспортування
і сезонної гнучкості. Це дало змогу Газпрому
спровокувати важку енергетичну кризу в Європі
зі стрімким зростанням цін на газ, які значно
перевищили попередні історичні рівні, і при
цьому, отримати рекордний чистий прибуток в
розмірі 29 млрд дол. США за 2021-й рік.
Газпром має довгу історію зловживань на
ринку газу в Європі та в Україні, зокрема, шляхом припинення та обмеження постачання
газу. Така модель поведінки політично та економічно вмотивованих перебоїв у поставках
газу в поточній ситуації, звісно, ще більше
посилюється зловживаннями Газпрому, які
тісно узгоджені зі спробами Кремля змінити
архітектуру безпеки Європи.
Як видно з графіка , у 2021-му році
Газпром почав зменшувати поставки газу в Європу вже починаючи з весни, а влітку 2021-го
року цей темп ще більш прискорився. Загалом
в 2021-му році, Газпром експортував на 20%
менше газу до Європи ніж в 2017-2019 роках.
Газпром припинив пропонувати продажі
газу через свою Електронну Платформу
Продажів (ESP).
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Зменшення
постачання газу
у Європу від Газпрому:
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¹⁵ https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ac_22_801
16 https://www.reuters.com/
world/europe/europe-mademistake-ditching-long-term-gasdeals-putin-2021-10-06/
¹7 https://www.spokesman.com/
stories/2021/oct/21/vladimir-putinsays-new-pipeline-could-quicklypum/
18 У цьому договорі на врегулювання обидві Сторони
відмовилися від усіх поточних та
майбутніх позовів, які відносяться до Договору на транзит газу
та Договору на купівлю-продаж
газу за період 2009- 2019,
Остаточних рішень по обом Арбітражним провадженням щодо
транзиту газу та купівлю-продажу газу, Оскарження судових
рішень, скарги Нафтогазу
проти зловживання Газпромом
домінуючим становищем до
Європейської Комісії, арбітражів
2014 та 2018 років.
19 Яка передбачала, у випадку,
якщо росія спробує використати
енергію в якості зброї або
здійснить подальші агресивні
дії проти України, Німеччина
зобов’язувалася вжити заходів
на національному рівні та наполягати на ефективних заходах
на європейському рівні, включаючи санкції, для обмеження
експортних можливостей росії
до Європи в енергетичному
секторі, включаючи газ, та/або
в інших економічно важливих
секторах. Це зобов’язання мало
гарантувати, що росія не буде
зловживати жодним газопроводом, включаючи Північним
потоком-2, для досягнення
агресивних політичних цілей,
використовуючи енергію як
зброю.
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В 2021-му році Газпром заповнив європейські сховища газу значно менше, ніж
зазвичай.
Газпром не лише контролює значну частину
поставок газу в Європу, він також володіє
або має значні довгострокові потужності для
зберігання газу в Європі (15% від загальної
потужності ПСГ Європи), що дозволило йому
значно скоротити рівень наповненості цих ПСГ.
Станом на кінець січня 2022, Газпром зберігав в європейських ПСГ менше 3 млрд куб. м
природного газу, що складає лише 20% від
їх технічної потужності та лише 35% від
середнього обсягу зберігання в цих ПСГ за
період 2015-2020 років. В той же час, обсяг
зберігання газу в європейських ПСГ іншими
компаніями складав близько 60% від їх технічної потужності або 79% від середнього обсягу
зберігання за 2015-2020 років, і цей показник
міг бути ще вищим, якби Газпром поставив
більше газу до Європи в 2021-му році. Також,
обмеження Газпромом обсягів поставок газу
для накопичення достатніх запасів в європейських ПСГ створювало перед європейськими
покупцями перспективу дефіциту газу взимку,
що змушувало їх намагатися перекупити ЗПГ у
азіатських імпортерів, а отже створювало додатковий тиск на ціни та їх волатильність.
Дефіцит газу в європейських ПСГ Газпрому
різко контрастував із рівнем наповненості
ПСГ в самій росії. Відповідно до звіту Голови
правління Газпрому, Олексія Міллера, до президента росії, рівень наповненості ПСГ в росії
складає 83% станом на 29 грудня 2021 року,
що стало історичним рекордом (середній
рівень наповненості ПСГ в росії за 2016–2020
роки складав 73%).
4 лютого 2022 року Урсула фон дер Ляєн,
Президент Єврокомісії, прокоментувала
ситуацію на ринку газу наступним чином¹⁵:
«Газпром виконує свої контракти – це
правда – але тільки на нижній межі своїх
зобов’язань. Інші постачальники суттєво
збільшили поставки у відповідь на зростаючий попит та рекордно високі ціни, але не
Газпром. Компанія, яка належить російській
державі, поставила таким чином під сумнів
власну надійність».
Метою таких дій Газпрому було створення
штучного дефіциту газу, щоб чинити тиск на
Європейський Союз задля якнайшвидшого
запуску газопроводу Північний потік-2 без дотримання вимог європейського законодавства
в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій – ще більше посилити свою владу
над ЄС. Дії Газпрому призвели до рекордного
зростання цін $1921 за 1 тис. куб. м станом на
21 грудня 2021 року.
При цьому, публічні заяви ряду російських
урядовців та топ-менеджерів Газпрому явно
свідчили про те, що газовий шантаж може
бути зупинений лише у разі запуску Північного
потоку-2 на умовах Газпрому:
• 7 жовтня 2021 року Віце-прем’єр-міністр рф
та член ради директорів Газпрому, Олек-

сандр Новак, у відповідь на запитання щодо
тривалого сплеску цін на газ, заявив:
«Я вважаю, що є два фактори, які зможуть
дещо остудити поточну ситуацію. Перш
за все, звичайно, це, безумовно, проходження сертифікації і найшвидший дозвіл
на постачання газу через добудований
Північний потік-2»¹⁶;
• 21 жовтня 2021 року президент росії, володимир путін заявив, що Газпром може
збільшити поставки на додаткові 17,5 млрд
куб. м через Північний поток-2 «післязавтра», якщо регулятори затвердять його
«завтра»¹⁷.
Дії Газпрому є антиконкурентними та
спричинили значні негативні наслідки для всіх
європейських споживачів, в тому числі Нафтогазу, одному з найбільших покупців газу в
Європі. Тому, в кінці 2021 року Нафтогаз звернувся до антимонопольного органу Європейської Комісії, Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition),
зі скаргою на зловживання Газпромом своїм
домінуючим становищем на європейському
ринку газу та клопотав про вжиття негайних
заходів для розв’язання енергетичної кризи
в Європі.
Незважаючи на договір на врегулювання
газових спорів, підписаний між Нафтогазом
та Газпромом в кінці 2019 році¹⁸, у Компанії
не було юридичних перепон до подачі нової
скарги до антимонопольного органу Європейської Комісії, оскільки умови такої подачі були
передбачені в цьому договорі на врегулювання, і що на практиці було доведено вже
новим менеджментом Компанії в 2021-му році.
Компанія могла та повинна була протидіяти
зловживанням Газпрому ще в 2020-му році, що
могло упередити кризу на ринку газу в 2021-му.
Крім того, коли підписувався новий 5-річний
контракт на транзит газу з Газпромом 2019-го
року (який Компанія фактично обміняла на
відмову від своїх позовів в Стокгольмському
арбітражі), Компанія уклала його за європейськими правилами, зважаючи на очікування,
що не лише Газпром буде транзитером газу
через Україну. Що через Україну тепер, завдяки застосуванню європейських правил, зможе
йти і центральноазійський газ, і газ інших,
окрім Газпрому, компаній, які видобувають його в рф. Європейські компанії купували б його
на кордоні Україна-Росія і, відповідно, потім
самі замовляли транзитні потужності для поставки цього газу в Європу. На жаль, цього не
відбувається. І це є також порушенням європейського антимонопольного законодавства,
коли Газпром блокує доступ до європейського
ринку для інших компаній. Це порушення
також адресується в новій скарзі до антимонопольного органу Європейської Комісії.
Відповідно до домовленостей, закріплених
у спільній заяві США та Німеччини від 21
липня 2021 року¹⁹, у відповідь на визнання
росією незалежності ДНР та ЛНР від 22 лютого
2022 року Федеральне міністерство еко-

ОГТСУ. В свою чергу, ОГТСУ відповідає за
роботу ГТС та здійснює транспортування газу
згідно замовлень Нафтогазу.
Взаємовідносини Нафтогазу з Газпромом
та ОГТСУ щодо транзиту природного газу регулюються різними угодами. При цьому, вони
були структуровані таким чином, що Нафтогаз
як організатор послуг транспортування газу
територією України отримує невеликий прибуток за свої послуги, який складає різницю
між доходами від надання послуг Газпром та
витратами на послуги, які надаються ОГТСУ.
В абсолютному вираженні прибуток Нафтогазу від надання послуг з організації транзиту
газу склав 740 млн грн в 2021-му році та
1866 млн грн в 2020-му році20 (зменшення
прибутку в абсолютному вираженні пов’язане,
передусім, із зменшенням обсягу заброньованих потужностей з 65 млрд куб. м в 2020му році до 40 млрд куб. м без врахування
додаткових замовлень на місячній та добовій
основі), а у відносному виразі прибуток склав
2,3% в 2021-му році (2020: 4%)21.
Однак, Нафтогаз несе ризики отримання
збитків від надання цих послуг у майбутньому.
Попри ризикованість цього бізнесу, Нафтогаз,
як національна компанія, зацікавлена у надані
послуг з організації транзиту газу з огляду на їх
важливість не лише для економіки країни, але
і для посилення нашої позиції на європейській
енергетичній та політичній арені. Також, з
комерційної точки зору група Нафтогаз наразі
отримує не лише прибуток від надання цих
послуг, але і відшкодування коригування
необхідного доходу від транспортування газу
від ОГТСУ, джерелом якого є надходження від
транзиту газу. В 2021-му році Група Нафтогаз
отримала від ОГТСУ відшкодування на суму
30 278 млн грн та очікує на додаткових 17 665
млн грн за регуляторний період 2020-2024.
Група Нафтогаз також зберігає за собою право
на отримання відшкодування коригування
необхідного доходу, якщо таке буде затверджене для ОГТСУ на регуляторні періоди
2025-2034 років (тобто при збереженні
транзиту газу через територію України після
2024-го року).

номіки та енергетики Німеччини відкликало
свою попередню позитивну оцінку впливу
сертифікації оператора Північного потоку-2
на безпеку постачання газу в Німеччині та ЄС
(від 26 жовтня 2021 року), яка є необхідною
передумовою для сертифікації. 23 лютого
2022 США наклали санкції на Nord Stream 2 AG
та її очільника. Фактично Північний потік-2 є
замороженим, проте Європа заплатила і продовжує платити високу ціну за недалекоглядність своєї політики, яка також не виключає
корупційну складову, яку росія експортувала
вЄвропу поряд з енергоносіями для лобіювання своїх інтересів.
Незважаючи на військову агресію росії,
ОГТСУ та Нафтогазу вдавалося підтримувати
безперебійний транзит російського газу до
Європи до 10 травня 2022 року, коли російська
окупаційна влада втрутилася в роботу газокомпресорної станції Новопсков, перенаправляючи транзит газу до підконтрольних росії
сепаратистських регіонів на сході України.
Тому, 10 травня 2022 року ОГТСУ та Нафтогазу
довелося оголосити форс-мажор і призупинити транзит газу через точку з’єднання Сохранівка, натомість запропонувавши Газпрому без
додаткових витрат переправляти обсяги газу
через точку з’єднання Суджа. Потужності в
точці з’єднання Суджа більш ніж достатньо для
транзиту загального обсягу, який забронював
Газпром згідно контракту, укладеного в кінці
2019 року. Більше того, точка з’єднання Суджа
в минулому використовувався для транзиту
цього обсягу. Проте, Газпром безпідставно
стверджує, що перенаправити потоки газу з
точки з’єднання Сохранівка до точки з’єднання
Суджа є технічно неможливо. У випадку, якщо
сторони не зможуть врегулювати це питання у
передарбітражному порядку, Нафтогаз планує
звернутися до міжнародного арбітражу.
Відповідно до угод щодо транзиту газу укладених в кінці 2019-го року, Нафтогаз надає
Газпрому послуги з організації транспортування природного газу територією України, а саме
бронює та оплачує потужності української
ГТС, організовує диспетчеризацію потоків газу,
подає номінації на інформаційну платформу

8 Прибуток Нафтогазу від надання послуг з організації транзиту
1 866
4,0%
Валовий прибуток Нафтогазу від
послуг з організації транзиту, млн грн
2,3%
740

2020

2021

Валовий прибуток Нафтогазу від
послуг з організації транзиту,
у % до доходу від реалізації

20Розраховано як різниця між
доходом від реалізації та закупівлями сегменту «Послуги
з транзиту газу» згідно фінансової звітності НАК «Нафтогаз
України» за 2021 рік.
21 Розраховано як різниця між
доходом від реалізації та закупівлями сегменту «Послуги
з транзиту газу» згідно фінансової звітності НАК «Нафтогаз
України» за 2021 рік, поділено
на дохід від реалізації цього
сегменту.

63

РИНОК ГАЗУ

ПОЗОВ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЩОДО АКТИВІВ В КРИМУ
У жовтні 2016 року Група ініціювала арбітражне провадження проти російської федерації про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням російською
федерацією активів Групи в Криму. Це арбітражне провадження було ініційоване
на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом російської федерації
про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Позов до російської федерації щодо активів
в Криму. У жовтні 2016 року Група ініціювала
арбітражне провадження проти російської федерації про відшкодування збитків,
завданих незаконним захопленням російською федерацією активів Групи в Криму. Це
арбітражне провадження було ініційоване на
підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України
і урядом російської федерації про заохочення
та взаємний захист інвестицій.
15 вересня 2017 року Група подала позовну
заяву до Трибуналу, сформованого при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі.
22 лютого 2019 року Трибунал виніс часткове остаточне рішення стосовно юрисдикції та
відповідальності на користь Групи. Трибунал
визнав свою юрисдикцію стосовно позовних
вимог і встановив, що російська федерація є
відповідальною за порушення низки статей
Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом російської федерації про заохочення та
взаємний захист інвестицій, включаючи статтю
про заборону експропріації.
27 червня 2019 року Нафтогаз подав до
Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі позовну заяву щодо розміру
компенсації збитків, завданих незаконною
експропріацією активів Групи в Криму. У
грудні 2019 року російська федерація подала
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Зустрічну заяву щодо розміру компенсації
збитків.
14 лютого 2020 року Група подала відповідь
на зустрічну заяву російської федерації щодо
розміру компенсації збитків. У відповіді
Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву
щодо розміру компенсації збитків, завданих
незаконною експропріацією кримських активів
Групи у березні 2014 року – розмір збитків оцінюється приблизно у 5 мільярдів доларів США,
плюс відсотки (загальна сума із відсотками
становить понад 10 млрд доларів США).
Усні слухання з питань визначення розміру
компенсації відбулися у лютому-березні
2022 року в Гаазі. Очікується, що Трибунал
винесе остаточне рішення стосовно розміру
компенсації наприкінці 2022 – на початку
2023 року.
Починаючи із 2016 року, економічне обґрунтування позову та розрахунків понесених збитків забезпечували Юрій Вітренко та керівник
аналітичного підрозділу Компанії, Олександр
Веденеєв. З середини 2021 року економічну
сторону арбітражу вела Олена Мельник, радник голови правління з економічних питань.
Юридичний супровід цього арбітражу з боку
Компанії забезпечували Ярослав Теклюк (до
жовтня 2021 року) та Ольга Іванів (протягом
всього строку розгляду справи).
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ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ ВІД РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ
2014 рік, на краю прірви
У 2014 році Україна як держава була на краю
прірви, вона була не готовою протистояти першій збройній агресії росії, в результаті якої були
окуповані Криму та частина Донбасу. Тоді ж
держава була за крок до втрати можливості забезпечити своїм громадянам поставки газу.
Україна мала критичну залежність від Газпрому в природному газі, якого потребують 87%
українських домогосподарств. Поставки газу, як
і транзит, контролював персонально путін. Він
зробив газ своєю найважливішою геополітичною зброєю. У випадку України це був зашморг
на шиї, який він лише чекав, щоб його затягнути.
Щойно Революція Гідності змінила геополітичний вектор України, і ми повернулися від

¹ https://biz.nv.ua/ukr/
naftogaz-protiv-gazproma/
zavdyaki-chomu-naftogazuce-vdalosya-50008698.html

БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ: Імпортні потужності
з ЄС у % від імпортних потреб України

1
росії до Європи, Газпром буквально за ніч фактично подвоїв ціну — значно вище ринкової
ціни та того рівня, який могли собі дозволити
українські споживачі. Також Газпром згадав
про десятки мільярдів доларів боргів, яких
Україна не мала. Зрештою Газпром перервав
поставки газу та звернувся в арбітраж, аби
стягнути борги.
В 2014-му році Україна могла опинитись в
умовах економічної та гуманітарної катастрофи
або поступитися росії та фактично повернутися
в статус колонії. Однією з ключових причин, чому вдалося зберегти державу — це переломні
перемоги над Газпромом та корупцією у газовому секторі.

Як ми вибиралися з безодні, ключові фактори успіху:
Замістили поставки газу від Газпрому
поставками з європейського ринку і без
жодних поступок путіну змогли забезпечити потреби українських споживачів у газі,
заощадивши при цьому гроші.
Забезпечення достатніх транспортних потужностей для реверсу газу з Європи в Україну і ресурсу газу були нагальними питаннями на початку 2014-го року. Розблокування
словацького інтерконектора та підписання
проривного контракту з норвезьким виробником газу Statoil (наразі - Equinor)1 дали нам

Відхід від прірви:

можливість пройти зиму 2014/2015 років без
жодних поступок путіну.
В 2014-му році частка росії в загальному імпорті газу України зменшилася до 74% з 92%
у 2013 (або до 14,5 млрд куб.м з 25,8 млрд.
куб. м), а з листопада 2015-го року Україна
взагалі обходиться без закупівель газу у Газпрому. Також, наявність європейської альтернативи змусила росію піти на поступки під час
тристоронніх переговорів щодо відновлення
поставок газу в Україну (зупинених в червні
2014 року) за цінами в 1,3-1,5 рази нижчу за

гарантовані
потужності

0%

100 %

2020

2 ТРАНЗИТ: Додаткова виручка від транзиту (≈маржинальному прибутку), яку ми забезпечили за 2014-2024 роки:

$ 13
млрд

•

Компенсація відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу по Транзитному контракту 2009 року = $ 5,0 млрд

•

Гарантована (на основі умови «транспортуй або плати»)
виручка по новому транзитному контракту на 2020-2024 =
$ 7,15 млрд

•

Додаткова транзитна виручка від реверсних потоків
газу з ЄС = $ 0,74 млрд

Середньозважена ціна для побутових споживачів, яку вдалося уникнути в квітні
2014-2019 рр. = 414 $/’000 мЗ* (фактична ціна для побутових споживачів в цей же
період = 145 $/’000 мЗ)

$ 2,3 млрд
$ 1,25 млрд
$ 19,4 млрд
$ 10,8 млрд

Борг за газ, відібраний в 4кв’2013 та 1кв’2014
Передоплата за послуги по транзиту
Борг по «бери-або-плати» за 2012-2013 роки
Передоплата за оренду військової бази в Криму*
* отримана Нафтогазом у вигляді знижки
за поставлений Газпромом газ

Всього

В квітні 2014 Газпром підняв ціну на газ для
України до рівня, який значно перевищував
рівень справедливих ринкових цін

$ 492

$ 34 млрд

Покрити потреби споживачів газу за рахунок використання
імпортних потужностейне з напрямку Росії було неможливо

**

25 %

ГАЗПРОМ ПІДНЯВ
ЦІНУ НА ГАЗ ДЛЯ
НАФТОГАЗУ НА 83%

$ 352

57 %

потреб
українських
споживачів газу
мали покриватися
за рахунок
імпорту

$

269*

$ 275

Європейська
ринкова ціна
(на хабіNCG)
Справедлива
ринкова ціна
для України**

Потужності з ЄС = 25% імпортних потреб, при цьому
доля гарантованих потужностей дорівнювала 0%**

* ціна газу Газпрому для Нафтогазу в березні 2014 року
** ціна на рівні експортного паритету («NCGмінус вартість транспортування від східного кордону України до німецького хаба NCG і мінус
маржа оптового постачальника»)

* розраховується як загальний обсяг імпорту до загального обсягу споживання газу в Україні за 2013 рік
** розраховується як наявні транспортні потужності імпорту газу з ЄС станом на січень 2014 до загального обсягу імпорту газу за 2013 рік

Джерело:
https://www.vitrenkolibrary.com/iнфографiка/, «На краю прірви, Як
держава майже зазнала краху у 2014»
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гарантовані
потужності

100 %

3 ЦІНА: Ми допомогли уникнути набагато вищих цін
для українських споживачів

Структура газових боргів Нафтогазу,
які вимагала Росія в квітні 2014 року
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25 %

326 %

2014

НА КРАЮ ПРІРВИ. КВІТЕНЬ 2014

*

Тепер Україна
може обходитись
без російського
газу, оскільки
потужності з ЄС
значно перевищують імпортні
потреби України

Всього
потужності
з ЄС: 25%

Всього
потужності
з ЄС: 326%

Середня ефективна ціна імпорту**, яку вдалося уникнути в квітні
2014-2019 рр. = 1602 $/’000 мЗ (фактична середня ціна імпорту в цей же
період = 264 $/’000 мЗ)
*середньозважене значення собівартості видобутку газу УГВ та ефективної контрактної ціни Газпрому (з урахуванням витрат «бери-або-плати»)
відповідно до співвідношення власного видобутку та імпорту газу для забезпечення потреб населення.
** з урахуванням включення витрат на платежі по зобов’язаннях «бери-або-плати» та ефективної контрактної ціни газу Газпрому в розрахунок
середньої ціни

4 Ми змінили ситуацію таким чином, що
ГРОШІ ЙДУТЬ З РОСІЇ В УКРАЇНУ, а не навпаки
6,0

$ млрд

Різниця між отриманою від Газпрому оплатою за транзит
газу і вартістю всього імпортованого Нафтогазом газу

4,0

0,7

2,0
0,0
-2,0

0,8
0,5

-2,3

-2,0

-3,2

4,2

-4,0
-6,8

-6,0
-8,0

-6,5
-6,5

2009
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2011
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-5,9
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2014
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2017
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Джерело: https://www.vitrenkolibrary.com/iнфографiка/, «Як ми вибиралися з безодні: Результати від змін у відносинах з Газпромом в 2014-2019 роках».
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ціни, які вимагав Газпром (так звані «зимові
пакети»). Загальна економія на поставках
газу з Європи замість російського склала
2,9 млрд дол. США за 2014-2019 роки.
Захистили Україну від претензій Газпрому в Стокгольмському арбітражі за контрактом на постачання газу на суму понад
95 млрд дол. США (з сумою потенційних вимог, які було уникнено).
В 2014-му році Газпром збирався залякати
нас або знищити за рішенням міжнародного
арбітражу, бо був впевнений у своїй перемозі. Якби арбітраж задовольнили позов Газпрому, Нафтогаз мав би сплатити суму понад
95 млрд дол. США до закінчення контракту
у 2019 році, з якої основна сума претензій
складала вимога оплати за газ за положенням контракту «бери або плати», відповідно
до якого Нафтогаз зобов’язувався купувати
щороку 41,6 млрд куб.м газу, за завищеною
ціною і без права його реекспорту, або платити величезні штрафи у випадку недобору.
З огляду на масштаб загрози, Нафтогазу, як
і державі, життєво необхідно було перемоги
в Стокгольмському арбітражі. В червні 2014го року Нафтогаз висунув зустрічні вимоги до
Газпрому (які згодом були об’єднані в одне
провадження) і після чотирьох років судових
розглядів здобув історичну перемогу в найбільшому в історії комерційному арбітражі.
Вимоги Газпрому «бери або плати» були
визнані кабальними і непомірними на основі
практики на конкурентних ринках, вони були повністю скасовані за періоди 2009-2017
років, а на 2018−2019 роки обсяги за цим
положенням були зменшені в десять раз у
відповідності до наших потреб. Також, ми
домоглися зниження ціни на газ з прив’язкою
до ринкової ціни на німецькому хабі та довели, що не маємо платити за начебто поставки
газу в окуповані території на сході України.2
Більше див. Річний звіт Нафтогазу за 2017 рік, с. 44-45.

2

Зокрема, припинення
регулювання цін на газ в
оптовому сегменті; зменшення різниці між ринковою
та регульованою ціною на
газ в роздрібному сегменті;
принаймні деякий перехід до
ринкових практик в дочірній
компанії Нафтогазу, яка видобуває газ, а також дочірніх
компаніях з продажу газу для
потреб населення.

3

Розрахунок наведено в
«Оновлені калькуляції з
спецпроекту «Нафтогаз проти
Газпрому»»/ База даних/
https://www.vitrenkolibrary.
com/

4

Як наприклад, «знижку»
за «харківськими угодами»
про оренду бази для флоту
рф в м. Севастополь, що
призвело до окупації
Криму росією в 2014-му році,
«знижку» за угодою путіна та
януковича наприкінці 2013
року за відмову України від
європейської інтеграції. Усі
ці «знижки» були негайно
скасовані росією, як тільки
Україна заявила про свою
волю на самовизначення.

5
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Перемогли Газпром в Стокгольмському
арбітражі за контрактом на транзит газу та
отримали компенсацію в розмірі 5 млрд
дол. США (з відсотками)
В лютому 2018-го року арбітраж присудив
Нафтогазу компенсацію за недопоставки Газпромом обсягів газу для транзиту газу в розмірі 4,63 млрд дол. США, з яких 2,1 млрд дол.
США арбітраж провів залік проти заборгованості Нафтогазу за отриманий від Газпрому
газ. Решту компенсації Нафтогаз отримав
від Газпрому в кінці грудня 2019 року, що
разом з нарахованими відсотками склало
2,92 млрд дол. США.
Підписали новий 5-річний транзитний
контракт із 7,2 млрд дол. США гарантованого доходу та іншими вигодами для України
Основним важелем впливу на Газпром для
підписання нового транзитного контракту був
Стокгольмський арбітраж, ініційований Нафтогазом в 2018 році, із сумою позовних вимог в розмірі 12,2 млрд дол. США. Нафтогаз
на практиці довів, що вміє перемагати Газпром в міжнародному арбітражі. І де-факто,

Нафтогаз обміняв відмову від своїх позовів
на новий транзитний контракт, зокрема, на
його положення «качай або плати», за яким
Україна має гарантовано отримати 7,2 млрд
дол. США. Залучення широкого кола третіх
сторін (шляхом переговорів на політичному
рівні між Україною, ЄС та росією, санкції США
проти Північного Потоку-2), впровадження
європейського ринкового правила щодо «анбандлінгу» транспортування газу від інших
видів діяльності, мало радше допоміжну
роль у підписанні нового транзитного контракту.
Через досягнення домовленостей про
продовження транзиту ми також отримали
менші тарифи на транспортування газу в
2020-2024 роках в 2,4 рази менший для споживачів та в 4 рази менший для видобувних
компаній порівняно з тарифами, які були б у
разі відсутності транзиту газу. Продовження
транзитного контракту також створило можливість для того, щоб заробити додаткову
виручку від транзиту та зберігання газу та домогтися нижчої імпортної ціни у майбутньому. Окрім цього, наявність транзиту посилює
наші позиції на європейській енергетичній
та політичній арені, створює репутацію країни як надійного партнера, робить внесок в
енергетичну безпеку для ЄС.

Яка користь Україні від змін відносин з Газпромом?
Яким є загальний фінансовий ефект
від змін відносин з Газпромом?

$ 115,6 млрд
це еквівалентно 3/4 результату роботи української економіки за рік*

Ця сума складається з:

$ 109,7 млрд
$ 5,9 млрд

отриманий результат від арбітражу і організації закупівель газу з Європи станом на кінець 2019 року

приведена мінімальна гарантована цінність нового
транзитного контракту станом на кінець 2019 року

* 75% від номінального ВВП за 2019 рік

Що могла втратити Україна в 2014-2019 роках
без цих змін?

$ 81,8 млрд

це еквівілентно майже половині (47%) доходів держави або 1/4 грошових доходів
кожної української родини
Якщо рахувати без відсотків (тобто якби ми одразу з 2014 року платили Газпрому за виставленими рахунками),
то з суми 109,7 млрд дол. США треба вирахувати 27,9 млрд дол. США (відсотки), що складає 81,8 млрд дол. США

Держава була би вимушена
покривати ці витрати за
рахунок:
зниження зарплат
зниження пенсій
підвищення податків

Це означало би
зниження доходів
кожного українського домогосподарства

Ця сума також більша ніж подвійний розміру сумарних витрат
з державного бюджету на оборону, освіту, медицину та охорону
навколишнього середовища за
2014-2019 роки

Були рушієм реформ ринку газу3 та корпоративного врядування Нафтогазу, необхідних для успіхів у боротьбі проти росії, а
також олігархів та корупції
Позбавлення критичної залежності від російського газу та зміна комерційних відносин
з Газпромом принесло вагомі результати для
економіки країни та національного багатства.
Загальний фінансовий ефект від змін відносин з Газпромом за період з квітня 2014 року
по кінець 2019 року склав 115,6 млрд дол.
США (з відсотками і сумою потенційних вимог, які було уникнено), що еквівалентно 3/4
роботи української економіки України (75%
від номінального ВВП за 2019 рік). Без цих
змін кожна українська родина могла втратити
1/4 своїх доходів4
І це не лише про цифри. Це про утримання
будинків українців теплими, це про індустрію, яка працює, та про робочі місця. Це
про справжню незалежність, коли нам більше не треба продавати її частину в обмін на
газ5. Це також про гідність українців, які довели фальшивість московської пропаганди про
субсидування України «дешевим» російським
газом. Це про менші рахунки за газ, що дозволяють споживачам більше грошей витрачати на інші речі. І про здатність державного
бюджету виділяти більше коштів на оборону
та соціальну допомогу. Про більш конкурентоспроможну економіку – економічне
зростання і, знову ж таки, ще більше грошей
у державному бюджеті. Вагомі досягнення
минулих років дали можливість не тільки відстояти державу після першої воєнної агресії
росії проти України в 2014-му році, а і створили підґрунтя для спротиву повномасштабній
війни росії, розпочатої в 2022-му році.
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Зокрема, виробництво атомної енергії в
2021 році дало додаткових 2,6 млн т н.е.
(+13%) по відношенню до 2020 року.
Споживання енергоресурсів в Україні у
2021 році зросло значною мірою за рахунок
споживання електроенергії населенням та
промисловістю. Таке зростання частково
пов’язано з відновленням споживання після
послаблення карантинних обмежень, які було
введено в 2020 році у зв’язку з пандемією
Covid-19, а також зі зміною температурного режиму в 2021 році, порівняно з теплою зимою
2020 року. Таким чином, споживання енергоресурсів в Україні відновилось після падіння на
3% за 2020 рік.
Оскільки в 2020 році відбулось падіння
економіки і, відповідно, обсягів споживання енергоресурсів в результаті карантинних
обмежень під час пандемії Covid-19, ріст
обсягів споживання електроенергії в 2021 році

2

Споживання енергоресурсів в Україні, млн т н.е.
-4%

90,1
18%
10%

94,4
16%
10%

89,5
17%
11%

+7%

-3%

93,5

89,4

18%

18%

10%

11%

92,1

86,4

19%

18%

10%

9%

Промисловість
39,3
(44%)

42,7
(45%)

39,6
(44%)

42,1
(45%)

39,7
(44%)

38,6
(45%)

40,7
(44%)

Транспорт
Енергетичний сектор
Інші

28%

29%

28%

27%

26%

28%

27%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Джерело: ОГТСУ, УТГ, НКРЕКП, Укрстат, Укренерго,
Міненерго, Державна митна служба, Група Нафтогаз

Енергетичний баланс України 2021 року характеризується збільшенням обсягів енергоресурсів та, відповідно, споживання енергії
на 5,7 млн т н.е. (+7%) - з 86,4 млн т н.е. у 2020
до 92,1 млн т н.е. у 2021 році. В тому числі
збільшилися генерація атомної енергії, імпорт
вугілля та нафтопродуктів.
З початком опалювального сезону, в результаті блокування поставок вугілля з Казахстану залізницею через територію росії та в умовах відновлення споживання після пандемії, склалась
ситуація, що призвела до дефіциту вугілля на
електростанціях та загрожувала енергетичною
кризою в Україні. Проте, в жовтні-грудні 2021
року в Україну було імпортовано 1,2 млн тонн
вугілля (в тому числі, по новим контрактам з
США та Австралією), що в поєднанні зі своєчасним імпортом природного газу та роботою всіх
атомних енергоблоків дозволило забезпечити
стабільну роботу енергосистеми.

Енергетичний баланс України 2021 рік, млн т н.е.

РЕСУРС

25,5 (28%)

СПОЖИВАННЯ

12,9

Вугілля й торф

92,1

13,0
(51%)
-0,5 0,0

17,4 (19%)
9,4

92,1

17,4

Промисловість

8,9

Транспорт

1,6
1,6
1,0
3,8

Чорна металургія
Гірничодобувна (за виключенням палива)
Неметалічні мінеральні продукти
Харчова та тютюнова
Інші

15,5

Природний газ

2,1
(9%)
8,3
-2,0
(-9%)
22,6 (24%)

22,6

6,5

Нафтопродукти

1,0
0,9
0,6

Імпорт
Зміна запасів

40,7

Енергетичний сектор

27,5

10,7

25,1
7,9

9,4 (10%)

Інші

40,7 (44%)

-0.8
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Інші

3,6
3,5
3,5
2,4
3,8
25,1 (27%)

-2,9
16,4

8,7
1,6
(17%)

Залізничний
Інші

Виробництво

23,9
10,7 (12%)

Автомобільний
Трубопровідний

59,7

Експорт

Атомна енергія

8,9 (10%)

3,7
3,1
1,9

Електростанції
Нафтопереробні підприємства
Втрати при транспортуванні та розподіленні
Власне споживання енергетичним сектором
Коксові підприємства (доменні печі)
Інші

Побутовий сектор
Торгівля та послуги
Неенергетичне використання
Сільське господарство

Джерело: ОГТСУ, УТГ, НКРЕКП, Укрстат, Укренерго, Міненерго, Державна митна служба, Група Нафтогаз

23,9 (26%)
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Споживання енергоресурсів в Україні
за ключовими категоріями, млн т н.е.
Електростанції

Транспорт

+8%

+7%

-14%

-11%

+837%

2019

+31%

2020
2021
11,6

9,9

10,7

0,3

Вугілля і торф

4

8,2

1,8

7,3

7,8

0,4

Природний газ

Автомобільний,
залізничний, авіа

Джерело: ОГТСУ, УТГ, НКРЕКП, Укрстат, Укренерго,
Міненерго, Державна митна служба, Група Нафтогаз
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мав місце з початком опалювального сезону.
Найбільше скорочення в 2020 році, пов’язане з пандемією, відбулось у транспортному
секторі. Зокрема, споживання в категорії пасажирських перевезень знизилось на 11% у 2020
році і відновилось на 7% у 2021.
Обсяг ресурсу збільшився, головним чином,
за рахунок зростання виробництва та зміни
запасів. Найбільший ріст виробництва в 2021
році відбувся в атомній енергетиці, а також
стабільно зростає генерація ВДЕ.

Енергоресурс в Україні, млн т н.е
Ресурс

Виробництво
-4%

90,1

94,4

89,5

93,5

89,4

-8 %

66,3
(70%)

2,4
58,9
(66%)

60,9
(65%)

60,5
(68%)

57,0
(66%)

59,7
(65%)
20,0
-8,3

35%

31%

-2% -2%
2015
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36%

-3% -2%
2016

Виробництво
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39%

2017
Імпорт

39%
-4% -2%

2018
Експорт

2019

30%

42%
-6%

-3%

2020
Зміна запасів

2021

21,8

22,6

Атомна енергія

2019

Природний газ

2020

2021

Джерело: ОГТСУ, УТГ, НКРЕКП, Укрстат, Укренерго,
Міненерго, Державна митна служба, Група Нафтогаз

4,8
61,6
(68%)

+2%

-1%

-2%

+13%
92,1

86,4

ту склав лише 0,1 млрд куб. м). Протягом
2021 року основний маршрут імпорту газу в
Україну (включно з віртуальними реверсними
поставками) пролягав через Угорщину.
Впродовж 2021 року ч астки поставок через
Словацьку Республіку, Угорщину та Республіку
Польща становили 12%, 85% та 3% від загального імпорту відповідно, порівняно з 65%, 26% та
9% відповідно у 2020 році.
Більш низькі спреди за угорським маршрутом
були ключовим чинником домінуючої частки
цього напряму в структурі імпорту. За фактом
2021 р. середній рівень спредів за угорським
маршрутом, що надходили в комерційних пропозиціях на адресу Нафтогазу, був в середньому
в 1,7 рази нижчим, ніж за польським маршрутом і в 2,4 рази нижчим, ніж за словацьким
маршрутом. Про імпорт природного газу більш
детально на сторінці 78.
Зниження обсягів імпорту в 2021 році вдалося досягти за рахунок використання обсягів
природного газу в ПСГ. На початок 2021 року
загальний обсяг газу в ПСГ України становив 23,7 млрд куб. м, або 77% від загальної
потужності ПСГ. У кінці 2021 року рівень газу в
ПСГ склав 13,7 млрд куб. м, або 44% від максимальної наповненості, що в рамках середніх
значень за 2014-2018 роки. Таке скорочення
запасів газу на рекордні 10 млрд куб. м дало
змогу оптимізувати та мінімізувати обсяги
імпорту в Україну до 2,6 млрд куб. м.
На початку 2021 року кількість газу в
ПСГ, що належить нерезидентам, становила 7,7 млрд куб. м, а в кінці 2021 року –
0,5 млрд куб. м. Таким чином, залишок газу в
українських ПСГ нерезидентів за рік зменшився
щонайменше на 7,2 млрд куб. м. При цьому
загальний експорт (переважно реекспорт) газу з
України за 2021 рік склав 2,5 млрд куб. м, з яких
0,2 млрд куб. м – Групою Нафтогаз.

5 Валовий видобуток природного газу в Україні в 2016-2021 рр., млрд куб. м

Зміна запасів

+2%

+7%

-3%

Споживання природного газу в Україні знизилось у 2021 році на 2,9% у порівнянні з
2020 роком (з 29,9 млрд куб. м до 28,8 млрд
куб. м). При цьому пряме використання газу
населенням зросло на 0,4 млрд куб. м (5%)
через зниження середніх температурних
показників. Відтак населення використало
8,6 млрд куб. м газу. Споживання газу промисловим сектором знизилось на 0,6 млрд куб. м
(-7%), до 8,5 млрд куб. м. Споживання газу для
виробництва тепла для інших (крім населення)
категорій споживачів та виробництва електроенергії знизилось до 3,7 млрд куб. м, що на
1,4 млрд куб. м (27%) нижче рівня минулого
року. Відзначимо, що ключовим чинником
зниження споживання газу у промисловості та
у виробництві електроенергії було зростання
цін на газ.
У 2021 році нафтогазовими компаніями України було видобуто 19,8 млрд куб. м природного
газу, що на 2,2% менше за показник 2020 року
(відповідний обсяг відпуску товарного газу
склав 18,7 млрд куб. м). 69% загального
обсягу видобутку було забезпечено АТ «Укргазвидобування», а 25%- приватними компаніями.
Валовий обсяг видобутку АТ «Укргазвидобування» знизився на 4,0% і склав 13,7 млрд куб. м
(відпуск товарного обсягу природного газу в
2021 році склав 12,9 млрд куб. м, що на 3,8%
нижче рівня попереднього року). Однак, протягом року команді Нафтогазу вдалося змінити
вектор видобутку газу зі зниження на збільшення. Про видобування природного газу більш
детально на сторінці 128.
За 2021 рік в Україну було імпортовано лише
2,6 млрд куб. м газу, що на 13,3 млрд куб. м
(-84%) нижче, ніж минулого року та є найнижчим показником за останні роки (при цьому,
враховуючи експорт газу, а це був переважно
реекспорт газу з ПСГ, обсяг чистого імпор-
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4,1

4,4
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1,1

1,1

1,3

1,2

-2%
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5,0
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компанії
Укрнафта
Укргазвидобування

14,6

15,3

15,5

2016
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14,9

14,2

13,7

2019

2020
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Джерело: ExPro, АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта»

насправді є частковим відновленням після
скорочення попереднього року. В свою чергу,
на 8% збільшилися обсяги споживання вугілля
електростанціями (після зниження на 14% в
попередньому році, зокрема за рахунок заміщення споживання вугілля природним газом,
який був тоді дуже дешевим). Зауважимо, що
зростання споживання газу електростанціями
випереджає темпи посткарантинного відновлення, що пов’язано із переводом ТЕС на
роботу на газі в умовах дефіциту вугілля, який
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5,8

БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ І РОЗПОДІЛУ ГАЗУ
В 2021 РОЦІ, УКРАЇНА, млрд куб. м
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6 Споживання газу в Україні в 2020-2021 рр., млрд куб. м
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7 Імпорт природного газу в Україну
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8 Спреди від TTF до кордону України, євро/МВтг

за точками входу у 2016-2021 рр.,
млрд куб. м

14,2

8
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Джерело: власні розрахунки на основі комерційних пропозицій,
що надходили до НАК «Нафтогаз України»
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9 Динаміка наповненості українських ПСГ, станом на початок місяця, %
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10 Рівень цін протягом 2020-2021 років, євро/МВтг

2021

Січ. 22

Лют. 22
(до війни)

85

83

75

76

91

91

2021

термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчився 20 травня).
Однак, щоб уникнути різких цінових коливань, особливо протягом опалювального
сезону 2021-2022 років, Група Нафтогаз запропонувала довгострокові цінові пропозиції на
природний газ. Відтак, трирічним договором
для ТКЕ передбачено, що протягом першого
року дії договору (до травня 2022 року), довгострокова ринкова ціна для фіксованого обсягу
на потреби населення становитиме 7,42 грн з
ПДВ за кубометр.
Також з жовтня 2021 року було виділено
додатковий обсяг ТКЕ для потреб бюджетних
та релігійних організацій за ціною 16,4 грн з
ПДВ за кубометр.
Окрім цього населенню було запропоновано річний тариф на рівні 7,96 грн з ПДВ за
кубометр, що є найнижчим рівнем цін на газ
для населення в Європі
Детальніше про те, як захищали споживача
від високих цін див. на сторінці 80.

11,6

%

90

З початку запровадження ринкового механізму
ціноутворення оптові ціни на газ в Україні в
основному формуються на основі імпортного
паритету, демонструючи доволі високу кореляцію з цінами на європейських хабах.
Однак на початку 2021 року ціни в Україні
не були такими чутливими до змін цін на
європейських хабах, що призвело до зниження спреду (скороченню різниці між цінами в
Україні та європейськими хабами). Ця тенденція була здебільшого обумовлена профіцитом ресурсу, що підтверджувався значними
запасами газу в українських сховищах. Однак,
починаючи з осені 2021 року, форвардні цінові
спреди різко зросли, що було спричинено
низькими запасами сховищ, зростанням попиту, відновленням імпорту.
У травні 2021 році Кабінет Міністрів України
більше не продовжив термін дії покладання
спеціальних обов’язків для ТКЕ (згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року

9,6

Жов

Лис

Гру

Січ

Джерело: власні розрахунки на основі даних оператора ГТС України
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Ціни на газовому ринку України

Джерело: World Bank, Bloomberg

Підприємства ТКЕ для бюджетних та
релігійних організацій, промисловості

У 2020 році природний газ
став замінником вугілля
для виробництва тепла
та електроенергії

11 Середньомісячні спреди між цінами на українському ринку та хабі TTF,

євро/МВтг
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Джерело: власні розрахунки на основі комерційних пропозицій, отриманих НАК «Нафтогаз України»
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Підприємства ТКЕ для населення
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Джерело: розрахунки на базі даних НКРЕКП; Нафтогаз України
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Населення безпосередньо
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ІМПОРТ. ЯК МИ ГОТУВАЛИСЬ ДО
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 2021-2022
В результаті регулярного моніторингу цінової кон’юнктури газового ринку, динаміки споживання, обсягів газу в ПСГ та в цілому енергетичного балансу в країні, Нафтогаз забезпечив
необхідні обсяги газу як для потреб базового
портфелю споживачів, так і для енергетики.
При цьому, завдяки закупівлі більшої частини імпортного ресурсу у 3 кварталі 2021 року,
до різкого підвищення цін у наступні місяці,
вдалось досягти суттєвої оптимізації витрат.
Зокрема, середньозважена ціна імпортного ресурсу, закупленого Нафтогазом у червні-грудні 2021 року, була майже на 25% нижчою за середню ціну на європейському ринку
в тому ж періоді.

2

Середньозважена ціна імпорту Нафтогазом та ринкові ціни, грн/тис. куб. м (з ПДВ)
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50 000
40 000
30 000

26 797
25 272
18 712

20 000
10 000
0
Чер.21

1 Обсяги імпорту газу в Україну, млн куб. м

Імпортний паритет
Ціна на українському ринку
Середньозважена
ціна імпорту Нафтогазом

Імпортний паритет1
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Сер.21
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Жов.21

Лис.21

Гру.21

Січ.22

Джерело: ICIS, ExPro, Slovak TSO, UA TSO, НБУ, Група Нафтогаз

В межах підготовки України до опалювального
сезону для забезпечення безпеки постачання
Групою Нафтогаз був здійснений фізичний імпорт природного газу в період червня-жовтня
2021 року в розмірі 1,96 млрд куб. м, що складає 98% від усього імпорту в Україну, здійсненого в цей період. В результаті цих дій Україна
увійшла в опалювальний сезон з залишком
газу в ПСГ на рівні 18,9 млрд куб. м, з яких
12,8 млрд куб. м належали Групі Нафтогаз.
Восени 2021 року також з’явилась гостра потреба в забезпеченні додаткових обсягів газу
для потреб генерації електроенергії, що було
пов’язано із недостатніми запасами вугілля
на електростанціях на початок опалювального сезону.

3 Залишок газу в ПСГ станом на 1 число місяця, з порівнянням з середніми за 2014-2018 роки
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Фактичні залишки газу в ПСГ в 2021 році
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Річний звіт
2021

14

Тра-21 Чер-21 Лип-21 Сер-21 Вер-21 Жов-21 Лис-21 Гру-21

Група Нафтогаз ефективно керує портфелем
ресурсу і реалізації для досягнення двох важливих цілей: забезпечення безперебійного задоволення потреб своїх споживачів в газовому
ресурсі та мінімізації витрат на закупівлю ресурсів в умовах історично високих цін.
Опалювальний сезон 2021/2022 рр., незважаючи на важкі умови, з якими зіткнулась
Україна, був успішно пройдений. Група Нафтогаз докладає максимум зусиль для підготовки
до наступного опалювального сезону в кризових умовах військових дій в Україні.
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Січ-21

Лют-21

Бер-21

Чер-21

Лип-21

Сер-21

Вер-21

Гру-21

47
2021

чер-гру
2021

Слід наголосити, що Компанія закуповувала
імпортний газ не за бюджетні кошти, а повністю за рахунок власних коштів. Такі закупки
призвели до поповнення бюджету України податками у подвійному розмірі, коли Компанія
сплатила і податок на прибуток, і митний збір
за розмитнення імпортного газу для майбутньої реалізації.
Обсягів закачаного газу в ПСГ виявилось
більш ніж достатньо для забезпечення всіх категорій споживачів: населення безпосередньо,
ТКЕ, бюджетних та релігійних організацій.
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Зважаючи на зростаючу цінову волатильність,
більшість європейських країн почали пошук
шляхів підтримки споживачів газу. Пріоритетом стали заходи, які можуть ефективно пом’якшити вплив різкого зростання цін на вразливі
групи – прямі субсидії, податкові пільги, інша
підтримка бізнесу. Також часто застосовува-

2

Структура тарифу на газ для населення в країнах Європи (грудень 2021), %
Австрія

лося регулювання роздрібної ціни. В той же
час, європейські країни переважно уникають
прямого втручання в функціонування оптового
ринку та покладання спеціальних обов’язків
на державні компанії, щоб не послаблювати
стимули для енергозаощадження та декарбонізації.
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1 Заходи реагування на сплеск цін на енергоносії в країнах Європи
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ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ ВІД
РЕКОРДНИХ ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ

Угорщина
Франція

Швеція
Україна
Впроваджено у 2021 році

3

Кінцеві ціни на газ для населення в країнах Європи, євро/МВтг
(з ПДВ, вартістю транспортування та доставки)
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захистити споживачів та зробити відкриття
ринку поступовим.
В 2021 році було вжито низку заходів для
захисту споживачів від стрімкого зростання
цін. В першу чергу це стосується середньострокових контрактів, які Нафтогаз запропонував
для постачання газу для потреб населення та
бюджетних організацій.
Ціна газу для населення в Україні залишається найнижчою серед всіх європейських
країн, зокрема через відсутність енергетичного податку та низьку вартість транспортування.
Ціни для непобутових споживачів в Україні
корелюють з котируваннями на хабі TTF
(коефіцієнт кореляції 0,9, без 2021 року). В
той же час ціни в ЄС значно менш волатильні,
що свідчить про значну частку довгострокових контрактів, в яких формула ціни згладжує
коливання спотових цін. При цьому рівень цін
в більшості періодів вищий, ніж в Україні

Болгарія

Однак попри застосування різних інструментів, більшості країн Європи не вдалося
уникнути різкого зростання цін на газ для побутових споживачів. З початку нового опалювального сезону в жовтні 2021 року газ істотно
подорожчав для населення Румунії (+111%),
Болгарії (+85%) та Чехії (+68%), в середньому
по Європі ціна зросла на 50%.
Україна в цьому контексті не стала винятком. Режим спеціальних обов’язків (ПСО), що
діяв на ринку з 1 жовтня 2015 року, з 1 серпня
2020 року припинив свою дію для постачання
газу населенню. Це був період надзвичайно
низьких цін на газовому ринку України та
Європи, тому постачальники навіть в умовах
відкриття ринку могли робити конкурентні
пропозиції за ціною нижчою, ніж коли діяло
пряме регулювання цін. Проте цінова кон’юнктура змінилася, ціни з кінця 2020 року почали
стрімко зростати, що потребувало певних дій
від держави та національної компанії, щоб

+50,3%

Джерело: www.energypriceindex.com

Чехія

Середнє по
всіх країнах

Джерело: Bruegel

Хорватія

81

РИНОК ГАЗУ

«Про затвердження переліку видів продукції,
торгівля якими здійснюється виключно на
організованих товарних ринках». Це рішення
зобов’язало газовидобувні компанії реалізовувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні
у період дії карантину, але не довше, ніж до 1
травня 2022 року, а також обмежило націнку
на український газ в межах 24%. Таким чином
виробники соціальних продуктів мали можливість придбати природний газ за ціною, яка
була значно нижчою за інші ринкові пропозиції, що стримало зростання цін на найважливіші споживчі продукти.
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Кінцеві ціни на газ для населення в країнах Європи станом
на 1 грудня 2021 року, грн/куб. м (з ПДВ, вартістю транспортування та доставки)
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Джерело: Eurostat, ExPro

(середнє значення 26,09 проти 22,69 євро/
МВтг). Через практичну відсутність на внутрішньому ринку України довгострокових контрактів, в яких формула ціни згладжує коливання
спотових цін, зростання спотових цін на
європейських хабах відразу відобразилось на
зростанні цін на газ в нерегульованому сегменті, зокрема для промисловості. Відповідні
споживачі газу мали або підвищувати ціни на
свою продукцію, або скорочувати чи зупиняти
виробництво.
Зауважимо, що наприкінці року Кабінет
Міністрів України ухвалив Постанову № 1433
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Приховані (непрямі) субсидії
Приховані субсидії — це явище, що виникає,
коли держава надає комусь право купити газ
за ціною, що нижча за ринкову.

• Недоотримання доходів державними
газовидобувними компаніями і, як наслідок,
менші доходи державного бюджету; оскільки прямі субсидії отримують не всі споживачі, то штучне заниження ціни завжди має
прямий негативний вплив на державний
бюджет

Наслідки прихованих субсидій:
• Стимулювання неефективного споживання природного газу, відсутність стимулів
для економії, наявність можливостей для
маніпуляцій та спекуляцій

• Неефективне управління активами державних підприємств, які використовуються для
надання прихованих субсидій

• Збільшення залежності України від імпорту
газу

Практично весь час з моменту створення
Нафтогазу держава використовує його як
найбільший механізм надання прихованих
субсидій і цей фактор є суттєвим для розуміння фінансових показників групи та її ролі в
енергетичній безпеці, соціальній та політичної
ситуації в країні.
У 2021 році сума непрямих субсидій, які держава надала споживачам через Нафтогаз, за
розрахунками Компанії складає щонайменше
249 млрд грн. Зауважимо, що ця сума в 7 разів
перевищує офіційно закладений в Державний
бюджет України обсяг житло-комунальних
субсидій на 2021 рік та становить близько 5%
номінального ВВП України.

• Менше економічних стимулів для видобутку
природного газу, заміщення газу альтернативними джерелами енергії (наприклад,
переведення підприємств, які генерують
тепло для централізованого опалення, на
біомасу та теплові насоси)
• Надання несправедливих (та прихованих)
субсидій для споживачів, які б могли платити за газ за ринковою ціною. При цьому,
оскільки такі споживачі зазвичай більше
використовують газу (у них більші будинки
тощо), то вони отримують і більші (приховані) субсидії в абсолютному вимірі

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ/СТАБІЛЬНІСТЬ

Як Нафтогаз продавав газ на оптовому ринку для подальшого
постачання побутовим споживачам

Енергетична бідність та енерго(не)ефективність

Впродовж березня-квітня 2021 року з компаніями, які мали реалізовувати природний
газ для побутових споживачів, Нафтогаз уклав
річні контракти на період травень 2021 —
квітень 2022 із фіксованою ціною (від 7,4 до
8,8 грн за куб. м).
Ціна в цих контрактах далеко не в повній
мірі відповідала умовам імпорту газу з європейського ринку, які склалися в цей період, а
саме:
Спред нижче середньоісторичних. За контрактом спред європейського хабу TTF на рівні

Енергетично бідним називають домогосподарство, якому ледь вистачає або взагалі не вистачає коштів на обігрів та освітлення. Це має далекосяжні наслідки для здоров’я та добробуту
людей – із захворюваннями органів дихання,
серця, розладами психічного здоров’я.
Ця проблема стосується 30% українців за
різними оцінками у 2021 році. Кожне п’яте
домогосподарство отримує субсидії. Щорічно
державою виділяється до 50 млрд грн тільки
для виплати прямих (адресних) субсидій (і
набагато більше – через непрямі субсидії),
а кожний четвертий не в змозі своєчасно
оплатити рахунки. Зауважимо, що враховуючи
воєнні дії росії ситуація значно погіршилася у
2022 році.
З іншого боку, споживання енергетичних ресурсів в Україні є неефективним – на опалення
в Україні витрачається у 2-3 рази більше енергії
на 1 кв. м, ніж в країнах ЄС. Це пояснюється
тим, що будівельний фонд був здебільшого
створений між 1945 і 1970 роками (49%), 90%
будівельного фонду було створено до 2002
року, коли були введені норми з енергозбереження. Так, середнє споживання теплової
енергії коливається від 170 до 250 кВт-год/
кв. м, що є результатом поганої або відсутньої
теплоізоляції будівель, непроведення модернізації систем опалення.
Джерело: звіт Energy Community за 2021 рік
https://www.energy-community.org
Також дивись звіт «Енергетика 30#»

84

Річний звіт
2021

Тобто виходить замкнуте коло – енергетична бідність в значній мірі є наслідком
енергоНЕефективності, але при цьому значні
можливості по зменшенню споживання не
реалізуються десятиліттями (попри декларації) як через брак коштів на впровадження
енергоефективних рішень, так і через політичні
обмеження.
Окрім того, вартість газу завжди була зручною мішенню не тільки популізму, а і російської пропаганди, і тому значне підвищення ціни
несло ризик соціальної та політичної нестабільності, що в умовах російської агресії стало
ризиком для національної безпеки.
З іншої сторони, росія фінансово тільки вигравала від того, що в Україні встановлювалися
ціни на газ на рівні, значно нижчому за ринковий. Це штучно збільшувало попит на газ.
Також це штучно обмежувало ринкові стимули
для збільшення власного видобутку газу або
заміщення газу альтернативними джерелами
енергії і підвищення рівня енергоефективності. Таким чином це дозволяло росії більше
продавати свого газу – напряму в Україну чи
на європейському ринку, на якому купувала
газ Україна після припинення прямих поставок
з росії. Втрачений ресурс Україна могла б використовувати на модернізацію та зміцнення
енергонезалежності.

0,45 євро/МВт-год, хоча ринкові пропозиції
щодо співставних продуктів складали 1,6 євро.
Умови контракту не відповідали європейській практиці, зокрема були надзвичайно
високі ризики невиконання контрагентом
умов контракту. Наприклад, фінансові
гарантії, причому умовні, контрагенти мали надавати тільки перед наступним опалювальним
сезоном, тобто майже за півроку після початку
дії контракту і поставок газу. При зниженні цін
на оптовому ринку покупці за цими контрактами з високою ймовірністю не виконували б
свої зобов’язання щодо закупівлі контрактних

1 Різниця в оптових цінах для побутових споживачів, грн з ПДВ/куб. м
Побутові споживачі
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обсягів газу. Більшість з цих покупців є частиною груп компаній, і ці групи купували б більш
дешевий газ на ринку, ігноруючи свої зобов’язання за контрактом. При підвищенні цін на
оптовому ринку покупці за цими контрактами мали законну можливість направляти ці
контрактні обсяги не на постачання побутовим
споживачам за низькими цінами, а просто
перепродавати газ за більш високими цінами в
«комерційному сегменті», водночас передаючи своїх побутових споживачів на Постачальника останньої надії (ПОН), який є частиною
Групи Нафтогаз. Таким чином покупці залишались з надприбутками, а Нафтогаз мав постачати газ за низькими цінами. І мова не про

гіпотетичну можливість, а про реальні факти,
які мали місце. Фактично ці контракти більше
схожі на «безкоштовні опціони» для покупців
газу, в той час як на Групі залишаються всі
ризики роздрібного ринку. Саме тому Нафтогаз
мав перейти з жовтня-листопада 2021 року на
договори про утворення балансуючої групи, в
результаті чого обсяги постачання за фіксованими цінами обмежено потребами побутових
споживачів та виключено можливість перепродавати природний газ промисловості.
Запровадження балансуючої групи стало критичним елементом безпеки постачання газу
населенню, причому без прямого державного
регулювання на кшталт ПСО.

Як Нафтогаз продавав газ підприємствам комунальної
теплоенергетики (ТКЕ) для потреб населення
Починаючи з травня 2021 року Групою укладені контракти з підприємствами ТКЕ на продаж газу «для потреб населення» на умовах
3-річного контракту, з щорічним переглядом
ціни та обсягу.
За даними контрактами в перший рік фіксована ціна була встановлена на середньому
рівні для постачальників тепла побутовим
споживачам (7,4 грн за куб. м).
Це було викликано тим, що ТКЕ використовує газ для потреб населення і є оптовим
покупцем, тому більш висока ціна була б
неприйнятною з політичної точки зору. Альтернативою було продовження урядом дії режиму
ПСО з набагато гіршими умовами для Групи.
Контракт передбачав перехід з другого року на
формульне ціноутворення, яке, в свою чергу,
відображувало б зміну цін на оптовому ринку.
Зауважимо, що вказаний рівень ціни
визначено з очікуванням належної платіжної
дисципліни (зокрема наявності у договорах

механізму банківської гарантії) та погашення
накопичених боргів. Однак вже після укладення контрактів Регулятором (НКРЕКП) були
прийняті рішення¹, які надали можливість
оператору газотранспортної систему (ОГТСУ)
відносити на Компанію газ, відібраний підприємствами ТКЕ, у яких немає постачальника.
Таким чином Регулятор та ОГТСУ дефакто дали
можливість підприємствам ТКЕ відбирати природний газ взагалі без контракту і без оплати.
Очевидно, що це не покращує платіжну дисципліну. Варто також згадати, що місцеві органи
влади не виконують зобов’язань щодо надання необхідного фінансування підприємствам
ТКЕ для розрахунків за придбаний природний
газ. Такі зобов’язання вони взяли на себе (в
обмін виключення з договорів необхідності
надання банківської гарантії) в «Меморандумі
щодо сталого проходження опалювального
сезону», укладеному між центральною та
місцевою владою за участі Компанії.

2 Різниця в оптових цінах для споживання населенням через підприємства

теплокомуненгерго (ТКЕ) та ринковою ціною (EXPRO), грн з ПДВ/куб. м
43,2

Споживання населенням через підприємства теплокомуненерго (ТКЕ)
Ринкова ціна (EXPRO)

34,0
30,8
24,7

14,5

17,3

10,6
7,4
01/21
1
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Постачальник останньої надії (ПОН) ОГРМ
Згадані вище рішення Регулятора (НКРЕКП) та
ОГТСУ так само фактично дали можливість і
операторам газорозподільних мереж (ОГРМ)
відбирати природний газ взагалі без контракту
і без оплати. Така ситуація порушує саму суть
вказаного механізму та спричинила додаткові
витрати Нафтогазу у 2021 році в розмірі більше
4 млрд грн. При цьому необхідно зауважити,
що тарифи на розподіл газу споживачам, які
для ОГРМ встановлює Регулятор, є значно

нижчими за їхні витрати, зокрема виробничо-технологічні витрати газу (ВТВ), і саме це
і є основною причиною того, що ОГРМ не
оплачують газ на ВТВ. З іншого боку, оскільки
газ фізично витрачається, і це газ державних
компаній (в даному випадку не важливо це газ
ОГТСУ чи Нафтогазу), то така ситуація є прикладом непрямих субсидій, які держава надає
споживачам через державні компанії.

У 2022 році обсяг непрямих субсидій значно
збільшився. Для розрахунку очікуваної суми
непрямих субсидій у 2022 році ми використовували ціну так званого «експортного парите-

ту» як релевантну, оскільки саме експорт газу
був співставною альтернативою через зниження споживання промисловістю та виникнення
профіциту на оптовому ринку.

Верховна Рада прийняла урядовий законопроект № 7427 19 серпня 2022 року. Закон встановлює мораторій на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
• послуги з розподілу природного газу;
• теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) ;
• послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Якщо порівнювати оптові ціни для постачання природного газу безпосередньо населенню,
населенню через підприємства теплокомуненерго, бюджетним організаціям та промисловості з цінами експортного паритету, то обсяги
непрямого субсидіювання в 2022 році можуть
сягнути 842 млрд грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України або ж 19%
номінального ВВП за альтернативним прогнозом НБУ. (https://delo.ua/economy/ukrayinavtratit-ponad-tretinu-vvp-nbu-sprognozuvavsituaciyu-v-ekonomici-402256/).
З іншого боку, розрахунки Компанії також
показують, що враховуючи рівень ринкових цін
на газ в 2022 році та зменшення доходів (і кількості) споживачів внаслідок війни, відповідний
рівень економічно обґрунтованих тарифів на
газ та тепло означитиме, що витрати на індивідуальне або централізоване опалення (на
природному газі) взимку перевищуватимуть
середній дохід домогосподарств в Україні.
Наведені вище аргументи красномовно
доводять, що непрямі субсидії – величезна
проблема для України, тому її неправильно
замовчувати, але водночас в поточних умовах
вона не має простого рішення. Відносно
безболісний перехід з непрямих на виключно
адресні субсидії потребує якісно нового рівня
діджиталізації, а в умовах війни є проблеми з
адмініструванням навіть поточної системи субсидій. Це вже не кажучи про те, що по-справж-

3 Різниця між оптовими цінами для споживачів

та експортним паритетом, грн з ПДВ/куб. м
Оптова ціна для потреб населення (напряму
та через підприємства теплокомуненерго)
Експортний паритет
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28,5
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ньому економічне стале рішення – суттєве
підвищення доходів громадян внаслідок
підвищення продуктивності їхньої праці, – вимагає як мінімум завершення війни. Але те, що
точно можна і потрібно робити як після війни,
так і, наскільки це можливо, під час війни – це
скорочувати використання природного газу
зокрема через жорсткі заходи економії, через
термомодернізацію будівель та мереж, через
перехід на біомасу та теплові насоси.

Компанія оскаржує ці
рішення в суді.

Річний звіт
2021
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Достатність «державного» видобутку газу в Україні
для потреб населення
Ця тема часто підіймається популістами, які
хочуть задовольнити природне бажання переважної більшості виборців цих політиків мати
«дешевий газ» шляхом продажу «державного»
видобутку газу «по собівартості». Саме для
цього їм хочеться показати, що цього видобутку
вистачає для покриття всіх потреб населення.
Спойлер – «державного видобутку» не вистачає
навіть зараз, і чим нижча ціна, тим більше використання, і тим більше газу буде не вистачати.
Для того, щоб потрапити до кінцевого споживача, газ зі свердловини має бути піднятий на
поверхню, потім через систему промислових
газопроводів потрапити до системи магістральних газопроводів, потім його влітку може бути
потрібно протранспортувати через всю країну
і закачати до системи підземних сховищ, потім
його взимку потрібно викачати і знову подати
до системи магістральних газопроводів, а звідти
він вже потрапляє до споживача через систему
газорозподільних мереж. Робота всіх цих систем супроводжується виробничо-технологічними витратами газу (ВТВ). Тому якщо побутовому

споживачу (населенню) потрібен газ, то частина
газу, який направляється для задоволення цих
потреб, буде витрачено на роботу відповідної
інфраструктури.
Зауважимо, що наразі більшість газу в Україні
споживається населенням напряму або через
централізоване опалення, тому ця інфраструктура² працює насамперед для населення. Саме
тому держава наразі встановлює тарифи для
операторів цієї інфраструктури на рівні, суттєво
нижчому за економічно обґрунтований. Таким
чином, прихильники ідеї низьких тарифів для
населення за рахунок «державного» видобутку» мають з обсягу валового видобутку відняти
ці ВТВ.
Обсяг, який залишається, потрібно порівняти
зі споживанням безпосередньо населенням
(кухонні плити, індивідуальний підігрів води та
опалення) та використанням підприємствами,
які генерують тепло для централізованого опалення населення. Є сенс віднімати і споживання
бюджетними та релігійними організаціями,
оскільки це теж – потреби населення.

4 Порівняння «державного» видобутку та потреб населення у 2021 році, млрд куб. м

також щодо підходів до визначення справедливої ціни природного газу. У цьому звіті ми
хочемо розвіяти ці міфи, представивши, як
розраховується собівартість, як собівартість
співвідноситься з ринковою ціною та яким чином має відбуватися ціноутворення на ринку
природного газу України.
Як правильно рахувати собівартість
природного газу власного видобутку
Як зазначалося вище, для того, щоб реалізувати газ кінцевому споживачу, зокрема населенню, газ потрібно транспортувати різними
системами газопроводів і зберігати в сховищах, і тому відповідні витрати мають включатися в собівартість реалізованого газу. Є збутові
та адміністративні витрати компаній в ланцюгу
від свердловини до споживача, і вони теж опосередковано, але справедливо, проявляються
в собівартості реалізованої продукції в кінці
цього ланцюга.

Собівартість реалізованого природного
газу безпосередньо на рівні газовидобувної
компанії включає прямі витрати, до яких входять плата за користування надрами (рента),
виробничі витрати на підйом та підготовку
газу (Lifting cost), амортизаційні відрахування,
плата за вхід в ГТС, витрати на проведення
геологосейсмічних робіт, а також такі витрати
як знецінення нафтогазових активів тощо.
Хочемо звернути увагу на те, що собівартість
одиниці продукції (тобто середня собівартість
кубометру газу) не відображає різницю в витратах видобування на різних родовищах, які
мають різні глибини (що впливає як на рівень
операційних витрат, так і на рівень плати за
користування надрами), геологічні та поверхневі умови, різні дебіти свердловин тощо.
Різниця в рівні цієї собівартості для найбільш
економічно ефективних та найменш ефективних родовищ сягає чотирьох разів або навіть
більше.

5 Ілюстративна крива собівартості 1 тис. куб. м реалізованого товарного обсягу

природного газу по родовищах АТ «Укргазвидобування» у 2021 році
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Зазначимо, що в 2022 році через війну суттєво збільшились ВТВ ОГРМ.
Також зауважимо, що аналіз покриття потреб населення має враховувати такі фактори:
– споживання природного газу населенням
має сезонний характер – в опалювальний
сезон на добу воно може більш ніж в 10
разів перевищувати споживання влітку

Споживання
населенням
через ТКЕ

Споживання
населенням
безпосередньо

Бюджетні
та релігійні
організації

Дефіцит

– через обмеження потужності ПСГ на добу
підняти зі сховищ можливо в середньому не
більше 1% від обсягу газу в ПСГ. Саме тому
для збалансування роботи системи необхідно накопичувати в ПСГ суттєво більше газу,
ніж очікуване використання в опалювальний
сезон, або ж в період низьких температур
потрібно імпортувати газ

Собівартість видобутку природного газу та справедлива ціна
на природний газ
2
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Система магістральних газопроводів, ОГТСУ, яка наразі
використовується і для транзиту газу, є окремим питанням в даному контексті.

Річний звіт
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Собівартість власного видобутку природного
газу є дуже політизованою темою, на якій спекулювали більшість політичних сил протягом

+300%
Джерело: АТ «Укргазвидобування»

+50%

всього часу незалежності України. При цьому
активно розповсюджуються міфи щодо вкрай
низької собівартості власного видобутку, а

Важливо зазначити, що описана вище
собівартість реалізованого природного газу
не враховує економічні витрати на залучення капіталу для здійснення інвестицій, що
забезпечують видобування цього газу. Адже до
того моменту, коли молекула природного газу
може бути піднята на поверхню та реалізована
для потреб споживання, видобувна компанія
має вкласти кошти в розвідку та розробку
родовища у вигляді геологосейсмічних робіт,
пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння та будівництва наземної інфраструктури. При цьому Компанія несе витрати,
пов’язані з геологічними ризиками, коли
здійснені заходи з геологорозвідувальних робіт
не підтверджують очікуваний потенціал перспективних об’єктів. Залучені фінансові ресурси
мають власну вартість (вартість капіталу), яка
є суттєвою складовою витрат повного циклу
розробки родовища.
Як визначається справедлива ціна
на природний газ
В ринкових економіках ціна визначається на
основі встановлення рівноваги між попитом

та пропозицією. Для пропозиції така ціна звичайно відповідає вартості граничного обсягу
пропозиції (на українському ринку газу до
війни такою ціною була ціна імпортного паритету). За ринкової рівноваги попит знаходиться
на рівні пропозиції, і, в умовах здійснення
операцій з купівлі-продажу товару за ринковою
ціною, ті споживачі, які готові були придбати
товар за більш високою ціною, отримують певний зиск, який в економічній теорії називається
надлишком споживача (consumer surplus, або
CS). Відповідно, ті виробники товару, які мали
нижчу собівартість та готові були продати його
по нижчій ціні, також отримують певний зиск,
який в економічній теорії називається надлишком виробника (producer surplus, або PS). Обсяги таких надлишків визначаються взаємним
розташуванням кривих попиту та пропозиції по
відношенню одна до одної, що, в свою чергу,
зумовлене еластичністю (тобто темпами зміни)
попиту та пропозиції по ціні.
У разі встановлення регульованої граничної
ціни продажу товару, яка є нижчою за ціну
рівноваги, виникає ситуація, коли обсяг пропозиції товару зменшується, адже не всі вироб-
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6 Ринкова ціна як ціна рівноваги попиту та пропозиції

7 Вплив встановлення регульованої ціни, що є нижчою за ціну рівноваги, на надлишки

споживача і виробника (або постачальника) і безповоротні втрати

Ціна, Р

Ціна, Р
Пропозиція

РВ
(ціна ріноваги
попиту
і пропозиції)

Надлишок
виробника (PS)

Попит
VВ
(обсяг ріноваги попиту і пропозиції)

ники готові продавати товар за новою (більш
низькою) ціною. Як результат, зменшується
загальний надлишок виробника в економіці,
адже виробники не тільки продають менше
товару, але і продають його за більш низькою
ціною. Споживачі при цьому, хоч і купляють
менше товару, але отримують його за меншою
ціною, ніж це відбувалося б в умовах ринкової рівноваги. Отже, відбувається передача
надлишку від виробника споживачу (при
цьому цей зиск отримують споживачі, які готові
були платити вищу ціну). Однак, встановлення
регульованої ціни створює викривлення на
ринку та призводить до загального результату,
гіршого у порівнянні зі станом ринкової рівноваги, адже оскільки встановлення заниженої
ціни стримує виробництво для тих виробників,
які б готові були продавати, і споживання для
тих споживачів, які б готові були купувати за
більш високою ціною. Цей втрачений обсяг і, як
результат, втрачена цінність для всіх учасників
ринку називається безповоротними втратами
(deadweight loss, або DWL).
Якщо разом з встановленням регульованої
ціни, меншої за ціну ринкової рівноваги, держава ставить задачу забезпечити відповідний
попит, який виникає за такою ціною, виробники (чи постачальники) забезпечують попит,
що перевищує рівноважний, несучи витрати
на виробництво або закупівлю товару, які є
вищими за ціну продажу. В такій ситуації зиск
(CS), який отримує споживач, суттєво збільшується за рахунок виробників (чи постачальників) або держави, якщо держава здійснює
компенсацію витрат. Відбувається не тільки
передача майже всього надлишку виробника
(PS) споживачу, але й виробнику доводиться
нести прямі збитки для забезпечення необхідного обсягу пропозиції для покриття попиту.
При цьому частина цих збитків іде на надання
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додаткового субсидіювання споживачів, а
частина є безповоротними збитками (DWL) на
створення більш коштовної пропозиції товару.
В той час, як споживач отримує суттєвий зиск
від прихованих субсидій, які надаються через
регулювання ціни, ця цінність створюється у
фінансово несталий спосіб.
В ситуації з ринком природного газу в Україні
забезпечення попиту в умовах регульованих цін історично досягалося покладенням
спеціальних обов’язків постачання природного
газу значній частині споживачів країни на Нафтогаз. При цьому, відповідно до Закону України
«Про ринок природного газу», постачальник,
на якого покладені спеціальні обов’язки, має
право на отримання компенсації економічно
обґрунтованих витрат. У разі встановлення
регульованих цін за іншим механізмом, ніж
покладення спеціальних обов’язків, держава
може передбачити інші варіанти відшкодування понесених витрат виробників (чи постачальників).
Зрозуміло, що в умовах економічної бідності,
рівень якої ще більше зріс через війну, та
високих цін на газ, що також є наслідком агресії
та газового шантажу з боку російської федерації, встановлення ціни, нижче рівноважної,
забезпечує доступність енергії для споживача в
тяжких умовах війни.
Водночас після закінчення воєнного стану та
з початком відновлення української економіки
мають в повній мірі враховуватися переваги
ринкових механізмів, коли ціна на газ відповідає ціні ринкової рівноваги.
З економічної точки зору потрібно враховувати, що рівноважна ціна після завершення
військового стану та зняття обмежень на
експорт природного газу сформується на рівні
не нижче рівня експортного паритету. Нижчою
за рівень експортний паритету ринкова ціна

РREG
(регульована
ціна)

Надлишок
споживача (CS)
Безповоротні
втрати

DWL

Частина надлишку,
забезпечена
виробником
або постачальником

PS
Надлишковий попит

V1

VВ
(обсяг ріноваги попиту і пропозиції)

бути не може, адже у будь-якого виробника чи
постачальника завжди буде в наявності альтернативна можливість експортувати природний
газ та отримати європейську ціну, понісши при
цьому відповідні транспортні витрати (що і
називається експортним паритетом).
При цьому, оскільки обсягу власного видобутку природного газу в Україні не вистачало
для повного забезпечення попиту, країна
мала імпортувати природний газ з Європи за
ціною імпортного паритету (тобто сплачуючи
європейську ціну за газ та здійснюючи витрати
на його транспортування в Україну). Оскільки
імпорт природного газу виконував балансуючу
роль, врівноважуючи попит і пропозицію, то
рівноважна ціна до війни була ціною імпортного паритету.
Водночас важливо враховувати, що ця
рівновага формувалася в умовах недосконалої
конкуренції. З одного боку, Газпром зловживав своїм домінуючим становищем на ринку,
штучно блокуючи пропозицію газу на східному кордоні України, зокрема відмовляючись
продавати газ європейським контрагентам з
точками передачі газу на кордоні Україна-рф,
а також блокуючи транзит через рф газу з
Центральної Азії та експорт газу незалежних
від Газпрому видобувників. Без таких зловживань можна очікувати, що ціна газу, який
фізично би надходив з території рф, була б в
Україні на рівні експортного паритету, оскільки
альтернативою продажу цього газу в Україні
був би експорт цього газу в Європу. Тобто в
такому разі імпортний паритет дорівнював би
експортному паритету.
З іншого боку, державне регулювання на
ринку України призводило до вищезгаданих
викривлень ринкових стимулів, наслідком чого
було економічно неефективне споживання

Попит
V2

Джерело: Група Нафтогаз

Надлишок
споживача (CS)

Джерело: Група Нафтогаз

РВ
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попиту
і пропозиції)

Пропозиція
РMC
(граничні
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пропозиції
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газу та нереалізований потенціал видобутку
природного газу та виробництва біометану. Без
таких викривлень можна очікувати, що Україна
буде експортувати, а не імпортувати газ.
За умови усунення хоча б одного з цих викривлень конкуренції, імпортований з Європи
газ перестає бути балансуючим ресурсом. У
першому випадку альтернативою йому став
би газ, отриманий на східному кордоні країни,
за ціною нижчою від європейської на рівень
транспортних витрат. А у другому випадку
рівноважна ціна встановилася б на рівні альтернативної вартості природного газу в умовах
надлишку. У будь-якому з випадків це є ціна
експортного паритету.
Таким чином, якщо справедливою ціною
вважати ціну ринкової рівноваги за умови
досконалої конкуренції, то такою ціною для
України є експортний паритет.
У якості висновку зазначимо, що ринкове
ціноутворення дозволить Нафтогазу створювати цінність для споживачів у фінансово сталий
спосіб, а державі – суттєво покращити ситуацію
з державним бюджетом завдяки як справедливому обмеженню надлишку, який отримують ті споживачі, які можуть платити ринкову
ціну, так і, що навіть важливіше, уникненню
безповоротних втрат, пов’язаних із забезпеченням попиту за цінами нижче ринкових (тобто
неефективного споживання, яке стимулюється
наданням прихованих субсидій). Разом з тим,
держава зможе захищати найбільш вразливі
категорії споживачів через систему адресних
субсидій. Ринкові ціни також стимулюватимуть
споживачів скорочувати попит, що, в свою чергу, пришвидшить досягнення самодостатності
та газової незалежності нашої країни, створення можливостей для експорту та формування
ринкової ціни на основі експортного паритету.
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СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ
У 2021 ТА НА ПОЧАТКУ 2022 РОКУ
Відновлення світової економіки від наслідків COVID-19 відбувалося стрімкими темпами – середньорічне споживання нафти зросло на 5,5 млн б/д до 97,3 млн б/д, а
попит грудня 2021 р. додав 10% до січня та перевищив 100 млн б/д.
довж усього календарного року. Основними
факторами відновлення були позитивний
вплив програм вакцинації (дозволили знизити летальність хвороби) та м’якша політика
державних регуляторів, зокрема країн-членів
ЄС, щодо запровадження карантинних обмежень. Окремо варто відзначити фінансову
підтримку найбільш постраждалих галузей з
боку урядів.

1 Світове споживання нафти* в 2017-2021 рр., млн б/д
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* Примітка: дані включать нафту та газовий конденсат, які надійшли в переробку

Середній рівень попиту у звітному році склав
97,3 млн б/д, що на 6% (5,5 млн б/д) перевищило показник 2020. Зростання було характерне
як для споживання нафти членами ОЕСР (44,8
млн б/д, +6,3% до 2020 р.), так і для інших країн
(52,5 млн б/д, +5,7% до 2020 р.).
Найбільш динамічним зростання попиту
було у США, де обсяг споживання вуглеводневих ресурсів у 2021 році сягнув 19,8 млн б/д,

IV кв. 21

I кв. 22

Інші

3 Прогнозний попит на нафту в 2022-2023 рр., млн б/д
Джерело: EIA

+1%

+1%

додавши 8,7% до попереднього року. Проте, у
допандемійних 2018-2019 рр. попит на нафту
перевищував 20,5 млн б/д. Падіння споживання у 2020 році було характерним для більшості
розвинутих економік, окрім КНР, де попит на
нафту зростав упродовж трьох останніх років.
Серед інших країн варто відзначити суттєвий
приріст споживання нафти у рф (+6,5% до
минулого року) та ЄС (+5,8%).
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2 Найбільші споживачі нафти у 2019-2021 рр., млн б/д
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Попри зазначені чинники високої економічної невизначеності (все більше
аналітиків прогнозують повномасштабну
економічну кризу вже наприкінці 2022 р.),
останні оцінки ЕІА, ІЕА та ОРЕС передбачають
середньорічний рівень нафтопереробки у
2023 р. на рівні 101 млн б/д (+4% до 2021 р.).
Варто зауважити, що найбільший потенціал
зростання попиту в 2022 році аналітики OPEC
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2021 став роком відновлення світової економіки після значного спаду в попередньому
періоді, передусім у зв’язку з глобальною
пандемією COVID-19. Незважаючи на те, що
захворюваність та кількість летальних випадків навесні та восени 2021 року переважали
відповідні показники першого року пандемії
(через поширення більш небезпечних штамів
вірусу), ділова активність зростала упро-

урядові заходи не були масовими та практично
не вплинули на попит. Так, у листопаді та грудні
глобальне споживання нафти та газового конденсату перевищило 100 млн б/д.
На початку 2022 р. динаміка споживання
нафти давала підстави для оптимістичних
прогнозів. Так, у січні обсяг попиту впав до
97,5 млн б/д, але наступного місяця зріс
до 101,6 млн б/д. На показники наступних
періодів та подальші прогнози суттєво вплинуло військове вторгнення рф до України. Передусім, передбачається падіння споживання
нафти в самій рф в середньому на 9% у ІI-IV кв.
2022 р., що є наслідком згортання економіки
через накладені країнами розвинутого світу
санкції (IMF у квітні 2022 р. оцінював падіння
ВВП рф у 2022 р. у -8,5%). У другій половині
2022 р. передбачається також падіння попиту в
Європі на 2-4% у порівнянні з 2021 роком (відмова від російської нафти з неповним заміщенням, розгортання рецесії). Окремо необхідно
зазначити нетипово низьку динаміку КНР (-1%
до попереднього року у I-IІ кв. 2022 р. з відновленням у другому півріччі), що накладається
на спалах COVID на початку весни 2022 р. та
запровадження логістичних обмежень.

За даними ЕІА, у першому кварталі 2021 року
світове споживання нафти та газового конденсату становило 94,2 млн барелів на день, на
0,9 млн б/день (-0,9%) поступаючись відповідному значенню за попередній рік та на 5,6 млн
б/день (-5,7%) обсягу споживання у І кв. 2019
(допандемійний рік). Чинниками низького
попиту стали поява нових штамів коронавірусу та відновлення карантинних обмежень
(локдаунів) у більшості розвинених економік.
Проте варто зазначити, що у І кв. 2021 р. попит
зростав на 2% щомісяця (з 92,7 млн б/д у січні
до 95,9 у березні). У наступні два місяці попит
коливався на рівні 95,5 млн б/д без зростання,
що можна пояснити негативним впливом від
запровадження локдаунів у більшості великих
економік та спалахом COVID-19 в Індії всередині весни 2021 р. Починаючи з червня того ж
року, світовий середньомісячний попит на нафту
стабільно перевищував 98 млн б/д на фоні
зняття карантинних обмежень та суттєвого пожвавлення ділової активності. У другій половині
2021 р. найбільшу небезпеку для глобального
споживання становила можливість запровадження жорстких карантинних обмежень через
розповсюдження штамів Delta та Omicron, проте

Попит на нафту

бачать в Індії (+11%), Близькому Сході (+8%)
та «азійських тиграх» (+5%). Очевидно, що
у групі основних ризиків для прогнозного
попиту епідеміологічний фактор відходить на
другий план на фоні зростання геополітичних загроз (напад рф на Україну з небезпекою переходу в глобальний конфлікт, ризик
зіткнень навколо о. Тайвань і на Близькому
Сході).
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Світовий видобуток нафти
5 Виробництво рідких вуглеводнів у 2021 р., млн б/д

Динаміка зростання видобутку відставала від попиту – виробництво грудня 2021
перевищило показник січня на 5%, сягнувши 98,2 млн б/д, а середньорічні обсяги
зросли на 2% у відношенні до попереднього року та склали 95,6 млн б/д

95,6

4 Видобуток нафти* у 2017-2021 рр., млн б/д
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* Варто додати, що поданий
рівень виробництва включає не тільки сиру нафту,
а й газовий конденсат,
інші рідкі вуглеводневі
ресурси. Видобуток власне
сирої нафти в 2021 році
становив 77,1 млн барелів
на добу – 81% від сукупного видобутку наведеної
вище сировини. На рис. 5
наведені дані по портфелю
видобутку основних
виробників
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Видобуток рідких вуглеводнів у США у 2021 р.
становив 18,9 млн б/д (+1,6 % до рівня 2020,
-3% до показника 2019), з них власне сирої
нафти – 11,2 млн б/д (-1% до 2020,-9% до 2019).
Цінова кон’юнктура була сприятливою для
американських виробників та стимулювала
збільшення активних бурових установок упродовж року практично вдвічі – з 275 до 549. При
цьому, фактична кількість функціонуючих бурів
була обмежена у лютому (аномальна непогода
у штаті Техас) та в серпні-вересні (через потужний ураган Іда довелося тимчасово призупинити видобуток на 79% платформ у Мексиканській
затоці з міркувань безпеки).
Незважаючи на відносно стабільний рівень
видобутку рідких вуглеводнів (другий показ-

Джерело: EIA

0%

+3%

Інші країни

ник в історії після 2019), у звітному періоді та у
2022 р. США використовували Стратегічний нафтовий резерв. У листопаді 2021 р., в умовах зростання нафтових котирувань, було оголошено
про вивільнення 50 млн барелів після невдалих
перемовин з ОРЕС про збільшення виробництва
членами організації. 1 березня 2022 р. було
повідомлено про плани президента США Дж.
Байдена дозволити відпуск ще 30 млн барелів
на фоні енергетичних ризиків, пов’язаних із
військовим вторгненням рф в Україну.
За оцінками ЕІА, у 2021 році видобуток рідких
вуглеводнів рф виріс на 3% у порівнянні з попереднім періодом, до 10,8 млн б/д. Виробництво мало зростаючі темпи упродовж усього
року, від 10,4 млн б/д у січні до 11,18 млн б/д

77,1

20,8
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Сира нафта та конденсат
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Аравія оголосила про плани скорочення власного виробництва на 1 млн б/д у першому кварталі
2021. У квітні країни-члени ОРЕС+ домовилися
про продовження обмежень на свої квоти виробництва. Таким чином, у першому та другому
кварталах 2021 року сукупний обсяг пропозиції з
боку країн-членів ОРЕС становив 30,3 та 30,9 млн
б/д відповідно. Зважаючи на відновлення попиту
на початку літа, на зустрічі ОРЕС+ 18 липня 2021
р. було ухвалено рішення про поетапне розширення видобутку на 0,4 млн б/д щомісяця. У IV
кв. 2021 щоденне виробництво ОРЕС становило
вже 33,1 млн б/д, перевищуючи аналогічний показник за перший квартал на 9%. В цілому, ОРЕС
наростила середньорічний видобуток на 3,2%
у порівнянні з 2020 роком (31,7 млн б/д проти
30,7 млн б/д), проте досягнути рівнів виробництва 2017-2019 р. не вдалося.

У відношенні до пропозиції 2020 року, глобальне постачання нафти зросло на 1,9% (1,7 млн
б/д), значно відстаючи від рівня 2019 р., коли
видобуток складав 100,3 млн б/д. При цьому, як і
в попередні періоди, третина світового видобутку припадає на держави-члени ОРЕС, США
забезпечує п’яту частину глобальної пропозиції
нафти, а постачання рф становлять 11% від сукупних (незмінно). Третьою державою за обсягами
виробництва залишається Саудівська Аравія,
найпотужніший член ОРЕС; у 2021 році середньорічні обсяги видобутку вуглеводнів КСА не
змінилися у відношенні до 2020 р., залишившись
на рівні 10,8 млн б/д.
На початку 2021 року ОРЕС продовжувала дотримуватися політики стримування власного видобутку з метою підтримки котирувань на нафту
на тлі слабкого попиту. Окрім того, Саудівська
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у грудні. При цьому, за даними ОРЕС, сира
нафта становить 89% сукупного видобутку. За
прогнозами, у 2022 році виробництво нафти
в рф може впасти з 11,3 млн б/д у лютому до
10,1-10,3 млн б/д у грудні.
Військова агресія рф проти України, яка розпочалася вранці 24 лютого 2022 р., безумовно,
несе найбільші ризики для пропозиції нафти на
глобальному ринку. З метою впливу на окупанта, США та Велика Британія на початку березня
ухвалили рішення про повну відмову від імпорту
російської нафти. Аналогічні обмеження на
російську нафту впродовж весни запроваджувалися окремими корпораціями-переробниками
нафти (Total, Equinor, інші). 31 травня 2022 р. ЄС
ухвалив 6й пакет санкцій проти рф, який, зокрема, передбачає заборону імпорту сирої нафти з
рф із перехідним періодом у 6 місяців для існуючих контрактів і спотових угод, щоб дозволити
світовим ринкам скоригуватися. Після перехідного періоду у 8 місяців для діючих контрактів
і спотових угод, ЄС також заборонить імпорт з
росії рафінованих нафтопродуктів. Наразі імпорт
трубопроводом залишається дозволеним через
високу залежність від російських вуглеводнів
окремих членів ЄС, зокрема Угорщини, Словаччини та Чехії. Після перехідного періоду у 8
місяців держави-члени, які імпортують російську нафту і нафтопродукти трубопроводом, не
зможуть перепродавати цю продукцію іншим
державам-членам або третім країнам. У першому півріччі 2022 р. окремі країни ЄС збільшили
імпорт з рф; Індія, Туреччина та КНР активно
закуповують російську нафту на фоні падіння
цін на сорт Urals (дисконт у понад 30 дол. США
за барель, історично спред не перевищував
5 дол. США/б). З метою стабілізації ринку
розглядається можливість зняття обмежень на
поставки нафти з Ірану та Венесуели, сукупний
середньорічний видобуток яких у звітному
періоді становив приблизно 3 млн б/д.
Перепоною на шляху до розширення виробництва може стати відносно низький обсяг
інвестицій у нафтовидобуток. Так, за даними
аналітичного агентства Rystad Energy, сукупні
інвестиції у проекти видобутку нафти склали
287 млрд дол. США у 2021 р., перевищивши
показники 2020 р., проте значно відстаючи
від витрат допандемійного періоду. Схожа

3,9
2,3
Усі країни

динаміка, на думку експертів, зберігатиметься у
наступні три роки.
За оцінками ЕІА та ОРЕС, у 2022 році світове
виробництво рідких вуглеводнів зросте на
4,7%, сягнувши 100 млн б/д. Таким чином,
пропозиція перевищить сукупний попит. Планується, що ОРЕС вийде на середній видобуток
34,3 млн б/д, забезпечивши зростання виробництва на 9%. Однак варто зауважити, що для
забезпечення відповідного зростання ОРЕС+
доведеться суттєво скоротити вільні потужності видобутку (як правило, вони виступають
буфером на випадок шокових поставок) – до
4,5 млн б/д, що може призвести до зростання
цін за рахунок підвищення ризиків перебоїв у постачаннях. Згідно із прогнозом ЕІА,
пропозиція рідких вуглеводнів США зросте до
20,3 млн б/д (+7%). На противагу цьому, ОРЕС
передбачає незначне збільшення американського видобутку (до 2%). Щодо російського
виробництва, оцінки середньорічного рівня
2022 р. коливаються від 10,6 (за прогнозом
ОРЕС) до 10,8 млн б/д (ЕІА), однак у 2023
році середній видобуток може впасти нижче
9,5 млн б/д.
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7 Фактичні та прогнозні середньомісячні ціни на нафту у 2020-2026 рр., дол. США за барель

Ціни на нафту

130

У 2021 році зберігався висхідний тренд котирувань на сиру нафту – у звітному
періоді ціна марки Brent зросла на 51% до позначки 77,46 дол. США за барель
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хвилі COVID-19 та запровадження локдаунів з
метою її стримання знизили котирування закриття першого кварталу 2021 р. до позначки
64 дол. США за барель сорту Brent (зростання
ціни у перші три місяці 2021 року склало 25%).
У наступному кварталі ціни продовжували
зростати, здебільшого на основі оптимістичних настроїв та прогнозів швидкого відновлення світової економіки (зокрема, стрімко
відновлювався попит держав-членів ЄС та
країн, що розвиваються). Передумови для
оптимізму також створювали низькі запаси нафти в США та сприятливі економічні
прогнози для КНР. Якщо 5 квітня 2021 ціна
барелю марки Brent становила 61,43 дол.
США, то наприкінці червня вона піднялася до
75,12 дол. США (зростання на 22%).
У третьому кварталі, зважаючи на стрімке
відновлення споживання нафти, країни-члени ОРЕС домовилися про розширення
власного видобутку. Даний крок спричинив
зниження цін на нафту з 73,8 дол. США/б
16 липня до 68,6 дол. США/б 20 липня, проте
середньомісячна ціна встановилася на рівні
74,39 дол. США за барель. У серпні 2021 р.
спостерігалася волатильність котирувань
через новини про стрімке поширення штаму
Delta та супутню загрозу введення обмежень
у КНР та країнах Азії, що привело до зниження цін на 9%. Проте наприкінці місяця Brent
піднявся до 71,65 дол. США за барель (попит
на паливо в США був найвищим за часів пандемії, запаси американської нафти знизилися
до позначок січня 2020 р., а Китай повідомив
про зменшення випадків COVID-19). Вересень
став періодом зростання цінових котирувань
(Brent додав 11%, вийшовши на рекордні із
середини 2019 р. 78,8 дол. США/б). Попри
новини про поширення штаму Delta, які створювали підстави для згортання попиту, ціни
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Після рекордного падіння цін на нафту у квітні
2020 р. на фоні розгортання важких кризових
явищ, пов’язаних із пандемією COVID-19,
а також недовготривалої цінової війни між
Саудівською Аравією та рф, нафтові котирування набули ознак стабільності з трендом до
зростання. Цьому сприяли як глобальні тенденції у боротьбі із захворюванням COVID-19,
зокрема розширення програм вакцинації, так
і рішення про обмеження видобутку країнами-учасницями ОРЕС+. Низькі ціни також вивели з ринку частину американських приватних виробників, залишивши більш ефективних
гравців. Таким чином, середньомісячні котирування на марку Brent у грудні 2020 р. встановилися на рівні 49,5 дол. США за барель, на
21% менше за ціни початку 2020 року.
Нафтові котирування утримували зростаючий тренд упродовж усього 2021 р. та на
початку наступного періоду. Так, вже 5 січня
2021 р. було оголошено про плани Саудівської
Аравії щодо добровільного скорочення власного видобутку на 1 млн барелів на день у
наступних двох місяцях (згодом було продовжено до квітня 2021 р.). Окрім цього, зберігався оптимістичний прогноз щодо розгортання
вакцинації та, як наслідок, швидшого відновлення світової економіки. Важливими чинниками підтримки цін на нафту також стали
послаблення долару і прихід до влади у США
Президента Джо Байдена, який, зокрема, оголосив про намір запуску програми допомоги у
подоланні наслідків пандемії COVID-19 загальною вартістю 1,9 трлн дол. США. Таким чином,
для марки Brent найнижча ціна I кв. 2021 р.
була зафіксована 4 січня – 50,37 дол. США за
барель, а найвища 5 березня – 69,95 дол. США
за барель (з початку 2021 року ціна зросла
на 39%, з середини листопада 2020 року –
на 70%). Новини про розповсюдження нової

Brent

підштовхувалися вгору як впливом урагану
Іда, що вразив Мексиканську затоку, так і
більш фундаментальними чинниками, зокрема зміцненням дол. США, очікуваннями позитивних результатів переговорів Дж. Байдена
та лідера КНР Сі Цзіньпіна про умови взаємної
торгівлі, неузгодженістю в рядах ОРЕС+.
У жовтні ціни продовжували підвищуватися
на фоні зменшення нафтових запасів у США
та відмови ОРЕС+ від збільшення видобутку через невизначеність щодо поширення
COVID-19. Середня ціна місяця становила
83,9 дол. США за барель – максимум за попередній трирічний період. Проте вже на початку листопада намітилася тенденція до зниження цін, переважно через прогноз теплої
зими у США, очікування збільшення видобутку
Іраном, а також відкат газових котирувань
у той же період. Падіння котирувань також
підтримувалося подальшим зміцненням дол.
США. Наприкінці листопада ціна Brent становила 71,5 дол. США за барель, втративши
15% до значень початку місяця. У грудні дані
тенденції підтримувалися, ціни падали і через
потенційну загрозу розповсюдження нового
штаму COVID-19 Omicron, що могло призвести
до згортання попиту. Наприкінці грудня ціни
повернулися до зростання на фоні обнадійливих новин щодо невисокої летальності
Omicron, а також найвищого річного прогнозу
інфляції у США з 1982 року. 23 грудня ціна
перевищила 75 дол. США за барель, проте
середня ціна грудня склала 74,1 дол. США за
барель проти 81,4 у листопаді (падіння на 9%).
31 грудня 2021 р. котирування Brent становили 77,6 дол. США за барель, на 13% вище за
ціни на початку місяця, що давало підстави
очікувати на подальше зростання.
На початку 2022 р. котирування на нафту
продовжували зростати, з 78,4 дол. США
за барель до 86,4 у середині січня та до 91
дол. США за барель наприкінці місяця (+16%
до початкової ціни року, найвище значення з
2014 р.). Якщо спершу основними чинниками

виступали зменшення запасів у США, затяжне
похолодання у Північній Америці та Європі, а
також протести у Казахстані 2-11 січня 2022 р.,
то згодом на перший план вийшла агресивна риторика рф по відношенню до України,
яка підкріплювалася стягненням військ до
кордонів. 23 лютого 2022 р. ціна барелю
марки Brent перевищила 100 дол. США. Від
початку військового вторгнення рф в Україну
24 лютого 2022 р. ціна на нафту зростала
галопуючими темпами, сягнувши рекордного
з 2008 р. значення у 139,1 дол. США за барель
Brent 8 березня 2022 р. Проте до 15 березня
котирування на Brent впали на 28% від пікової
позначки, до 99,9 дол. США за барель. Це
сталося через оптимістичні настрої трейдерів
щодо припинення вогню найближчим часом
та відновлення російських поставок, а також
через зростання кількості випадків COVID-19
у Китаї.
Від початку березня також збільшувався розрив між котирування Brent/WTI/Azeri та Urals,
оскільки держави розвинутого світу почали
відмовлятися від споживання вуглеводнів
країни-агресора. Зокрема, де-юре були блоковані поставки нафти з рф до Європи морем
(де-факто залишаються питання контролю
походження та можливості змішування нафти
з рф). Дисконтом на російську нафту активно користуються країни Азії, зокрема Індія,
Туреччина, КНР. У червні 2022 р. президент
Казахстану Токаєв висловив готовність збільшити експорт нафти до Європи, використавши
для цього Транкаспійський маршрут (в обхід
рф). Аналітики очікують згортання ділової
активності через затягування військового конфлікту в Україні, що стримає попит на нафту та,
відповідно, сприятиме зниженню цін.
У довгостроковій перспективі передбачається, що дисконт між Urals CIF Med та
Brent зможе повернутися до звичного рівня
у 3-5 дол. США за барель, лише починаючи з
2024 р.
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Європейська нафтопереробка в 2021 та на початку 2022 року

9 Попит на нафтопродукти в ЄС-27, млн т

8 Рентабельність переробки та завантаженість НПЗ в Європі
Маржа нафтопереробки Brent, NWE, дол. США/б (права шкала)
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На початку 2021 р. маржинальність нафтопереробки в Європі покращувалася, навіть попри
зростання ціни сировини та епідеміологічні обмеження у деяких країнах. Зростання було зумовлене експортом бензину до Західної Африки,
що суттєво скорочувало запаси продукції. Окрім
того, значне розширення кампаній з вакцинації населення давали підстави для оптимізму
трейдерів. У лютому ситуація дещо погіршилася, оскільки динаміка зменшення запасів палива
призупинилася, а завантаженість НПЗ зросла на
2%. Незважаючи на збереження значного експортного потоку до країн Африки та США, карантинні обмеження у деяких країнах ЄС (Німеччина,
Італія, Нідерланди, Фінляндія та інші) звужували
попит на базові продукти нафтопереробки. У березні незначне зростання попиту та посилення
експорту призвело до збільшення рентабельності переробки на 44% відносно минулого місяця.
Блокування Суецького каналу судном Evergreen,
яке трапилося наприкінці березня, з одного боку
сприяло зростанню цін на сировину, а з іншого
створило передумови для зростання цін на дизельне паливо через розширення попиту на автотранспортні поставки. Проте дані коливання не
мали довгострокового ефекту.
У квітні рентабельність нафтопереробки
зросла вдвічі, сягнувши позначки у 2,72 дол.
США/б. Але вже наступного місяця знизилася
на 21% на фоні збільшення завантаженості
європейських НПЗ та нестабільного попиту
через збереження ряду обмежень, пов’язаних із COVID-19. Наприкінці другого кварталу
2021 р., коли рівень переробки зріс до 9,4 млн
б/д, маржинальність впала до 1 дол. США на
барель. Рівень виробництва зростав на фоні
скасування локдаунів та зняття більшості карантинних обмежень, значного розширення
ринку авіаперевезень, а також повернення
низки НПЗ з планових ремонтів.
Починаючи з третього кварталу 2021 р., відбувалося як збільшення обсягів нафтопереробки, так і зростання рентабельності виробництва
нафтопродуктів. Це можна пояснити різким
підвищенням попиту на всі види палива, від
мазуту до авіаційного гасу на тлі значного економічного відновлення від наслідків жорстких
локдаунів. Великі обсяги експорту до США та
країн Африки, а також зменшення поставок з
рф і скорочення європейських запасів у серпні
(частково через руйнівні повені у Німеччині)
100
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призвели до підвищення середньомісячної
маржинальності переробки на 143% відносно
рівнів липня 2021 року. У вересні кілька європейських НПЗ скоротили виробництво через
планові ремонти, що стало причиною зростання рентабельності до 4,5 дол. США/б. У той же
час, рентабельність європейських НПЗ перебувала під тиском зростаючих цін на газ, які підштовхнули вгору витрати на переробку.
У жовтні рентабельність нафтопереробки у
Європі зросла на 32% до 5,9 дол. США за барель – найвище значення з жовтня 2019 р. Це
відбулося як на фоні розширення споживання
продукції через відновлення європейської
економіки та збільшення авіперевезень, так
і через вихід ряду НПЗ на ремонти. Зростаючі ціни на газ в Європі сприяли подальшому
підвищенню середньої собівартості виробництва. У листопаді попит на нафтопродукти,
особливо транспортне паливо, знизився через
запровадження нових локдаунів для боротьби зі штамом COVID-19 Delta та негативними
очікуваннями від штаму Omicron. Окрім того,
завантаженість НПЗ зросла на 2 відсотки через
вихід окремих потужностей із фази ремонтів,
що призвело до падіння маржинальності переробки на 12%. Наприкінці року рівень утилізації
потужностей складав 83% (9,77 млн б/д), однак
посилення попиту (разом зі зменшенням запасів та збільшенням експорту) на паливо перед
святами дозволило втримати маржу нафтопереробки на рівні 5,24 дол. США на барель.
На початку 2022 р. рентабельність переробки
скоротилася на 23% відносно попереднього місяця через високі ціни на нафту та газ, від якого
залежать прямо понад 80% нафтопереробних
потужностей у Європі. Завантаженість потужностей у січні впала нижче 80% та досягла 81%
лише у травні. Поворотним моментом для рентабельності переробки стало вторгнення росії в
Україну – занепокоєння щодо блокування імпорту російської продукції, передусім дизельного
палива, та, як наслідок, дефіциту в Європі призвело до зростання ціни на практично усі види
моторних палив. Таким чином, навіть попри підвищення ціни нафти Brent маржинальність переробки в Європі зросла практично втричі, сягнувши 15 дол. США. У другому кварталі маржа
перетнула позначку у 25 дол. США на барель. У
травні поставки нафтопродуктів з рф до Європи
впали на 230 тис. б/д, що, в сумі зі збільшенням

Джерело: Eurostat, Fuels Europe
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експорту бензинів із ЄС, створює передумови
для подальшого зростання рентабельності нафтопереробки та завантаженості НПЗ. У контексті прогнозів на майбутній період, розгортання
негативних кризових явищ, зокрема високої інфляції в розвинутих країнах, може призвести до
падіння ділової активності та попиту на паливо
у ЄС, США (де ціна на АЗС вже перевищила рівні
2008 р.) та в інших країнах.
Сукупний попит на пальне в Європі в
2021 році додав у порівнянні з кризовим
2020 р., передусім у сегментах авіаційного
палива та бензинів, що прямо пов’язано зі
зняттям коронавірусних обмежень у країнах ЄС
(за даними Eurostat за 2020 р., навіть в умовах
локдаунів та скорочення логістичної активності
транспортний сектор займав 60% від сукупного споживання нафтопродуктів у ЄС, зокрема,
47,6% припадало на автотранспорт). За даними
Fuels Europe, у 2021 р. попит на нафтопродукти
в Європі становив 512,5 млн т.
За прогнозом ІЕА, попри тиск на паливний
попит з боку високих цін та згортання ділової
активності, в 2022 році споживання нафтопродуктів у розвинутих країнах Європи зросте на
435 тис. барелів на добу, передусім на хвилі
відновлення попиту на авіагас. Попит на бензини та дизель характеризуватиметься меншими темпами розширення. Очікується, що високі ціни на газ спровокують збільшення частки
рідких нафтопродуктів у опаленні (за даними
ІЕА, попит на мазут та інші паливні субститути
газу в Європі зріс приблизно на 300 тис. б/д).
У більш віддаленій перспективі Європа дотримуватиметься тренду на скорочення споживання дизелю для автотранспорту на користь
екологічних замінників.
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Згідно з попередніми даними Eurostat за
2021 рік, випуск нафтопродуктів у ЄС зріс
на 3%, практично зрівнявшись із попитом –
512 млн т. Структура виробництва упродовж
останніх п’яти років залишалася незмінною
– найбільшу частку займає дизельне паливо.
Оскільки більшість автотранспорту, зокрема
в пасажирських та вантажних перевезеннях, працює на дизельному паливі, Європа
є сильно залежною від імпорту, особливо з
росії. Другу сходинку займають бензини, які
європейські країни широко експортують на
ринок США, Африки та Південної Азії. Авіапалива на європейських НПЗ виробляється
традиційно небагато, що також створювало
попит на імпорт з Близького Сходу та країн
Азії.
Проблемою залишається відносна технологічна затримка Європи у сфері нафтопереробки – за 20 років не було побудовано жодного
великого НПЗ, у той час як з 2008 року виведено з переробки близько 10% потужностей
континенту (за даними KPMG).
Згідно з дослідженням Fuels Europe, у
2021 році 75 найбільших НПЗ Європи забезпечили первинну переробку 651 млн т нафти
(з них 580 млн т припало на 67 НПЗ країн ЄС),
що на 156 млн т (або 19%) менше за показник 2009 року. При цьому ОРЕС очікує, що до
2045 інвестиції в європейські НПЗ складуть
120 млрд дол. США (менше за регіон СНД,
нижче тільки у Африки), абсолютна більшість
з яких припаде на оновлення обладнання
вже існуючих підприємств. За прогнозами
McKinsey, у найближчі роки завантаженість європейських НПЗ впаде до 70% через зростання
конкуренції на фоні падіння попиту.

10 Виробництво нафтопродуктів у ЄС-27, млн т
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В ЦЕНТРІ УВАГИ: РОСІЙСЬКА НАФТА
ТА НАФТОПРОДУКТИ

Таким чином, у 2021 році дохід від експорту сирої нафти вдвічі перевищив виручку від
експорту послуг та склав 22% надходжень
від товарного експорту рф (на рівні 2020 р.; у
2018-2019 рр. показник сягав 29%); частка нафтопродуктів склала 14% від доходів товарного
експорту.
Очевидно, росія продовжує залишатися сировинною економікою зі значним ступенем
залежності від видобутку та експорту енергоносіїв. У той же час, в останні два роки частка
вуглеводнів у сукупних надходженнях від товарного експорту дещо скоротилася.
Окрім того, у 2021 році податкові надходження від нафтогазового сектору – 25 трлн
рублів – склали 35% наповнення бюджету рф
та 7% ВВП (у 2019 р. – 7,5%).

10 Частка російської нафти в імпорті країн ЄС, % від сукупного імпорту нафти

Взаємозалежність між рф та світом
припадало на країни ЄС, у 2017-2018 рр. частка європейських країн складала понад 60% (за
даними Eurostat). Іншим вагомим споживачем
для російського експорту сирої нафти є КНР,
частка якої за всіма оцінка становить від 30 до
33%. До 2022 р. на закупівлі таких країн, як Індія та Туреччина, припадало менше 3% від вивезення нафти з рф за кордон. Приблизно такою ж була частка американських покупців.

Джерело: Eurostat

Згідно з даними щорічного дослідження компанії bp, експорт нафти з рф становить близько
13% від глобальної зовнішньої торгівлі нафтою.
До найбільш залежних від поставок російських нафти регіонів належать: країни СНД –
98% імпортованої нафти походить з рф, Європа
– 30%, КНР – 15%. У імпорті нафти США, Індії та
Японії частка рф не перевищує 5%.
У 2021 р. 54% російського експорту нафти
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9 Топ-10 найбільших імпортерів російської нафти, млн т
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8 рф: обсяги експорту сирої нафти та частка у світовій торгівлі, млн т
300

робку сорту нафти Urals. Одним із головних
шляхів постачання ресурсу з рф до регіону
є магістральний нафтопровід «Дружба», за
допомогою якого нафта транспортується від
Волго-Уральського басейну (рф) до Німеччини
(у 2021 р. – 19% від усього імпорту нафти країною), Польщі (36%), Чехії (50%), Словаччини
(97%) та Угорщини (57%). Стосовно поставок
трубопроводом з рф на інші ринки, щороку 40
млн т нафти надходить до КНР.
«Дружбою» здійснюються постачання нафти
на наступні НПЗ: ORLEN Plock (потужність 16,3
млн т на рік), Lotos Gdansk (10,5 млн т) – Польща; Rosneft Schwedt (12 млн т), TotalEnergies
Leuna (12 млн т) – Німеччина; Slovnaft (до
6 млн т) – Словаччина; ORLEN Unipetrol
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Попри падіння обсягів експорту нафти з рф у
2021 р. на 3% відносно рівня 2020, високі ціни
обумовили зростання доходів рф від продажу
нафти на 52%. За даними митної служби рф, у
звітному періоді за кордон було реалізовано
231,5 млн т сирої нафти, дохід склав 110 млрд
дол. США (ВВП рф у 2021 році – 1,78 трлн дол.
США) проти 72 млрд дол. США у 2020 р. та 122
у 2019 р.
Експорт нафтопродуктів з рф у кількісному вимірі додав 2% у 2021 р., сягнувши 144,5 млн т;
однак, цей рівень поступається 2017 та 2018 р.,
коли експорт продуктів переробки нафти сягав
148,6 та 150,4 млн т відповідно. Зростання цін
на нафтопродукти повторювало тренд підвищення котирувань на сиру нафту, що призвело
до збільшення надходжень від експорту нафтопродуктів на 55%, з 45 до 70 млрд дол. США.

З точки зору ваги російської нафти у споживанні, Європа належить до регіонів, які є
прямо залежними від ввезення російської нафти – близько 30% усієї нафти, яка постачається
в Європу, надходить із рф. У випадку країн
ЄС цей показник становить 26%, що на 5 в.п.
менше за рівень 2018 року. Імпорт сирої нафти
КНР приблизно на 15% складається з російської сировини. У річному споживанні нафти
США та розвинутих держав Азії частка російської нафти не досягає 5%.
Серед членів ЄС найбільш залежними від
російської нафти є країни Центральної Європи
та Прибалтики, для яких ввезення російської
нафти є логістично доцільним. До того ж, НПЗ
цих країн технологічно налаштовані на пере-

Обсяг експорту нафтопродуктів (за даними ЦБ рф)
Частка рф у глобальній торгівлі нафтопродуктами (bp)
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16 Частка російських нафтопродуктів в імпорті ЄС, % від сукупного імпорту н/п-в
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13 Топ-10 найбільших імпортерів російських нафтопродуктів, млн т
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Kralupy (3,3 млн т), ORLEN Unipetrol Litvinov
(5,1 млн т) – Чехія: MOL Danube (8,1 млн т) –
Угорщина.
Німеччина та Польща отримують нафту по
північній гілці нафтопроводу «Дружба», яка
пролягає через територію РБ. У містах Гданськ
(Польща) та Росток (Німеччина) розташовані
портові термінали, що дозволяє диверсифікувати постачання нафти. Для держав, які не
мають виходу до моря та отримують російську
нафту по південній гілці магістрального нафтопроводу «Дружба» (проходить територією
України) – Угорщина, Словаччина, Чехія – наразі
немає інших опцій, здатних повністю задовільнити попит (трансальпійські/трансбалканські
нафтопроводи, які можуть постачати нафту з
адріатичних портів, повністю завантажені).
У сегменті нафтопродуктів росія займає 1114% світової торгівлі; при цьому, імпорт країн ЄС
також залежить від постачань із рф на понад 30%
(у 2018-2019 рр. цей показник сягав 50%).
У імпорті нафтопродуктів КНР російські
енергоносії займають менше 5%, однак у постачаннях у США продукція рф досягає 18-20%.
Залежними від експорту рф також є країни СНД
(в середньому, 70% від сукупного імпорту),
Близького Сходу (від 5 до 11% імпорту регіону),
а також розвинуті країни Азії (Сінгапур, Південна Корея – до 10% від річних постачань нафтопродуктів у ці країни припадає на рф).
У той же час, на споживання Європи припадає понад 50% російського експорту нафтопродуктів, США – в середньому 13%, розвинуті
країни Південно-Східної Азії – понад 7%. З іншого боку, російський експорт, що орієнтується
на Китай, Індію, є вкрай незначним. У 2021 році
розширився експорт рф на Близький Схід (6%
від сукупного, в минулому – менше 3%), у той
час як для зворотна тенденція спостерігалася в
торгівлі рф із країнами СНД.
За даними UN Comtrade, у вартісному та
кількісному розрізі поставки до США є найвагомішими в структурі російського експорту
нафтопродуктів – у 2021 році в країну було
доставлено 29 млн т нафтопродуктів загальної
вартістю понад 13 млрд дол. США.
При цьому, згідно зі статистикою ЕІА, рф
практично не експортує до США світлі нафтопродукти, постачання складаються з сировини
для подальшої переробки – нерафіновані оли-
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ви – та мазуту. У той же час, у даних сегментах
рф володіє значною часткою від сукупного
імпорту США. За перші 4 місяці 2022 р. частка
російських нерафінованих олив впала до 57%
від сукупного американського імпорту, у той
час у сегменті мазуту вона зросла до 18%. У
січні 2022 поставки моторних палив із рф складали 13% від американських закупівель даних
нафтопродуктів, у наступні періоди, за даними
ЕІА, цей показник впав нижче 1%.
Таким чином, для США імпорт російських
нафтопродуктів, не дивлячись на значну
частку в постачаннях по окремих товарних
категоріях, не є критичним та може бути
заміщеним внутрішнім виробництвом або
іншими джерелами імпорту. Окремо варто
зазначити, що рф практично не експортує до США продукти із високою доданою
вартістю.
У 2021 році країни ЄС-27 закупили понад 46
млн т російських нафтопродуктів (32,3% від
усього експорту рф) вартістю 23 млрд євро. На
відміну від США, імпорт ЄС характеризується
значно більшою часткою світлих нафтопродуктів, передусім дизельного палива та нафти́ .
Країни Північної Європи та Балтії, кожна з
яких окремо закуповує не більше 2 млн т російських нафтопродуктів, мають найбільшу частку
постачань з рф у структурі власного імпорту.
Серед країн континентальної Європи, які
не входять до ЄС, однак також приєдналися/
обговорюють приєднання до антиросійських
санкцій, значною є залежність від імпорту
нафтопродуктів з рф у Туреччині (30%), Великій
Британії, Грузії та Норвегії (по 18-20%).
Дизельне паливо є основною складовою
російського експорту нафтопродуктів до країн
Європи, а мережа постачання є найширшою,
охоплюючи практично всі країни континенту.
Для абсолютної більшості країн Європи дизпаливо складало понад 60% від сукупного імпорту нафтопродуктів з рф, у випадку Ірландії,
Хорватії та Румунії – понад 95%.
Мазут, другий за обсягами експортний
продукт рф до ЄС, лише у 2021 році потіснив лігроїн – Нідерланди закупили 8,8 млн т
мазуту, що на 160% більше, ніж у 2020 році.
На ринках даних продуктів рф володіє менш
диверсифікованою мережею постачання
в порівнянні з продажами дизельного палива.
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17 Огляд європейського імпорту дизельного палива з рф
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На імпорті мазуту зосереджені країни з виходом до моря. Так, найбільшим є російський
експорт до Нідерландів (третина від сукупного
імпорту останніх), а постачання нафтопродуктів на Мальту складається виключно з мазуту.
Морські країни Північної Європи та Балтії закуповують мазут здебільшого в рф, однак обсяги
імпорту досить незначні (наприклад, у 2021 р.
Литва імпортувала мазут лише з рф, проте обсяг склав усього 90 тис. т).
Нафта́ є третім за обсягом нафтопродуктом,
який ЄС імпортує з рф. Понад 80% постачань
припадає на Нідерланди, Бельгію та Німеччину,
однак у їхній структурі імпорту частка російського продукту не перевищує третину. Як і у випад-

Болгарія
2019

Данія
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Франція

Німеччина

Джерело: Eurostat
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ку мазуту, північноєвропейські країни (Фінляндія, Швеція) у 2021 році та в попередні періоди
тяжіли до російського продукту, однак сукупні
обсяги закупівель лігроїну були невисокими.
Попри відчутну залежність Європи від палива та нафтопродуктів рф, існує потенціал
для їх заміщення продукції з інших регіонів;
найбільші проблеми можуть виникнути лише
у країн Прибалтики та Центральної Європи.
З іншого боку, російських експорт до регіону складає понад половину від сукупного та
складається з товарних груп кінцевої переробки (вища додана вартість). Це робить потенційну відмову Європи від російських нафтопродуктів доволі неприємною для рф.
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• ЄС також заборонить імпорт з росії нафтопродуктів після перехідного періоду в 8 місяців для існуючих контрактів і спотових операцій. Імпорт трубопровідним транспортом
поки що залишається дозволеним.
Окрім безпосередньо імпорту нафти, у
шостому пакеті санкцій ЄС були розглянуті питання страхування морських поставок нафти з
російської федерації. За ухваленим рішенням,
операторам ЄС буде заборонено страхувати і
фінансувати транспортування нафти морськими судами до третіх країн. З метою підтримки таких країн, як Греція, Кіпр та Мальта, які
спеціалізуються на судноплавній діяльності,
пакет перебачає відстрочку початку дії санкції
на шість місяців після ухвалення.
Однак, фактично обмеження на імпорт
вступають у силу наприкінці 2022 року. Статистика морських поставок нафти з рф до європейських країн свідчить, що країни Північної
та Західної Європи поступово скорочують
закупівлі російської нафти від початку війни
в Україні, у той час як середземноморські та
чорноморські покупці розширюють закупівлі
на фоні появи значного дисконту по Urals, що
також пов’язано з інтервенцією військ рф в
Україну. Варто зауважити, що в Італії, Болгарії
та Румунії, які наростили закупівлі нафти з рф,

Порти європейської частини рф*
3,0
2,5
2,0

Півн. Європа
Чорне море

1,5

Середземноморря
США/Канада

1,0

Азія

0,5
Джерело: Bloomberg

приємств в рф. Однак серед країн-членів ЄС
питання запровадження ембарго на поставки
російської нафти викликало гострі дискусії
через значну залежність згаданих вище країн
Центральної та Східної Європи (Угорщина, Словаччина, Чехія, а також Болгарія) від російської
нафти та неспроможності замістити її на внутрішньому ринку в стислі терміни.
Тим не менш, вже у 4му пакеті санкцій ЄС,
прийнятому в березні 2022 року, накладалися обмеження на роботу європейських ком-

Інші

19 Переорієнтація портів рф на експорт нафти до Азії у 2022 р., млн б/д

Становище росії на ринку нафти в 2022 році
Із початком російського військового вторгнення на територію України ринок нафти
зазнав радикальних змін. Запровадження
обмежень на російську нафту стало одним із
наріжних каменів міжнародної політики. США
та Канада ще на початку березня 2022 року
проголосили ембарго на російську нафту та
газ. Від операцій із російськими енергоносіями
поступово відмовлялися окремі європейські
корпорації (Total, Equinor), компанії виходять
із інвестиційних проектів та спільних під-

Індія

0,5

паній із російськими корпораціями Роснєфть
та Газпромнєфть (за виключенням критичних
поставок).
31 травня 2022 року, після тривалих обговорень, Єврокомісія ухвалила 6й пакет санкцій проти російської федерації, який, зокрема, включав
обмеження по нафті та нафтопродуктах:
• Для нафти, яка доставляється морем, спотові операції та виконання існуючих контрактів будуть дозволені протягом шести місяців після набрання чинності. Виключенням
стала Болгарія, якій дозволено імпортувати
російську нафту до кінця 2024 р.
• Члени ЄС, які отримують російську нафту через систему трубопроводів і мають високий
ступінь залежності від неї (Угорщина, Чехія,
Словаччина), тимчасово звільняються від
необхідності обмежити імпорт. АТ «Укртранснафта» очікує, що обсяг транзиту нафти до
цих країн у 2022 р. складе 12,5 млн т. Німеччина та Польща, які також отримують нафту
з рф по нафтопроводу «Дружба» (північна
частина) погодилися добровільно припинити імпорт нафти, не зважаючи на те, що вони
також підпадають під виключення як країни,
що імпортують значні обсяги російської нафти шляхом трубопровідних постачань.
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* Усть-Луга, Приморськ, Новоросійськ, Мурманськ
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20 Розширення поставок нафтопродуктів з рф на Близький Схід у 2022 р., тис. б/д
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Інші
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знаходяться НПЗ у російській власності – ISAB
(у власності «Лукойл», потужність 320 тис.
б/д), Neftochim Burgas («Лукойл», 196 тис. б/д),
Petrotel («Лукойл», 54 тис. б/д) відповідно. У
Німеччині розташовуються три НПЗ з понад 20%
акціонерного капіталу у власності «Роснєфть»
(сумарної потужності – 768 тис. б/д), в Нідерландах – НПЗ Zeeland («Лукойл», 45% акцій; потужність – 149 тис. б/д).
Варто зазначити, що європейські країни
активно шукають шляхи заміщення російської
нафти, передусім на іншому боці Атлантики.
Так, згідно з даними BNN Bloomberg, за перші 5 місяців 2022 року європейські країни
імпортували зі США понад 213 млн барелів
сирої нафти, що на третину перевищує американський експорт до Європи за відповідний
проміжок 2021 року.
Проте куди більш знаковим за скорочення
імпорту російської нафти країнами ЄС стала
переорієнтація російського експорту та нарощування поставок нафти на азійські ринки. Так,
передусім на хвилі значного падіння ціни на
російські ресурси, Індія наростила закупівлі до
майже 0,8 млн б/д (5-7% від усього російського
видобутку), поставки до КНР зросли на третину,
в Туреччину – щонайменше на половину. При
цьому, за даними Bloomberg, на експорт в ці
країни переорієнтовуються не лише тихоокеанські, а й балтійські та чорноморські порти.
Як свідчать дані по морських поставках нафти з рф, завдяки збільшенню частки Індії та
КНР вдалося замістити скорочення закупівель
з боку європейських та американських контрагентів. При цьому, за даними аналітиків, зросла
частка «блукаючих» суден із нафтою рф, по
яких не вказано порт прибуття, і він визначається вже під час плавання. Таке явище в останні
роки було характерним для експорту іранської
нафти, яка також перебуває під санкціями.
Щодо експорту нафтопродуктів, рф також
вдається налагоджувати нові ланцюги постачання палива на світові ринки. За даними
Bloomberg, найдинамічнішим є розширення
експорту до країн Близького Сходу. Починаючи
від січня 2022 року, експорт продукції переробки рф до Близького Сходу щомісяця зростає, а також розширюється номенклатурний
ряд поставок, який до початку війни в Україні
здебільшого складався з мазуту.
За даними аналітичного агентства Platts, у
травні середня ціна барелю нафти сорту Urals
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CIF Med становила 77,8 дол. США, у червні –
82. Зважаючи на той факт, що у федеральний
бюджет рф на 2022 рік було складено з розрахунку на ціну сорту нафти Urals 44,2 дол. США
за барель, навіть застосування додаткових
дисконтів дозволяє рф виконувати бюджет.
З іншого боку, зміцнення курсу рубля в 2022
році, викликане передусім надходженням до
країни значної експортної виручки при паралельному падінні імпорту, тисне на бюджет
рф, оскільки зменшує надходження в рублях
від оподаткування видобутку та експорту
російської нафти.
Згідно зі щомісячними даними ІЕА, у червні
2022 року рф наростила видобуток вуглеводнів до 11,07 млн б/д (нафти – до 9,74 млн б/д).
При цьому, експорт скоротився до 7,4 млн б/д
(-3% до попереднього місяця), однак це було
пов’язано зі зростанням внутрішньої переробки. Експортні доходи зросли на 700 млн дол.
США до 20,4 млрд дол. США. Тим не менш, у
наступних періодах ІЕА очікує спаду російського виробництва та експорту через зниження
рівня завантаженості НПЗ, а також початок дії
механізму ембарго ЄС.
В цілому, ситуація навколо російського експорту нафти та нафтопродуктів є неоднозначною. З одного боку, за оцінками експертів
Bloomberg Economics, доходи рф від продажу
нафти, продуктів її переробки та природного
газу в 2022 році перевищать показник попереднього періоду на 20%, сягнувши 285 млрд
дол. США. Відсутність одностайної підтримки введення нових обмежень на російську
нафту, зокрема у вигляді прайс-кепів або
вторинних санкцій на покупців російської
нафти у третіх країнах (Індія, КНР), на зустрічі
країн G7 у червні 2022 року дає підстави для
песимістичних очікувань. З іншого боку, на
хвилі високих цін зростає видобуток у США
та Канаді; в липні 2022 р. Саудівська Аравія
збільшила виробництво до 11 млн барелів
на добу, а поставки країн Близького Сходу до
Європи зросли до 2,2 млн барелів на добу
та практично подвоїлись відносно рівня початку 2022 року. Оголошення найпотужнішої
держави-члена ОРЕС про можливість додаткового розширення виробництва сирої нафти
на 30%, до 13 млн б/д, також дає приводи
сподіватися на спроможність світу замістити
російське паливо та значно звузити потенціал
країни-агресора.
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НАФТОПЕРЕРОБКА ТА
РИНОК ПАЛИВА В УКРАЇНІ

3 Структура пропозиції бензинів на ринку України у 2014-2021 рр., млн т
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2 Структура пропозиції дизельного пального на ринку України
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Загалом, відвантаження ресурсу «Роснєфть»
знизилося до 1,05 млн т (на 0,7 млн т менше
ніж у 2020 році). Поставки в Україну з боку рф
також були забезпечені дизпаливом виробництва Волгоградського НПЗ (0,58 млн т), Московського НПЗ (0,33 млн т) та Нижнєкамського НПЗ
(0,068 млн т).
Надходження литовського ресурсу (Мажейкяйський НПЗ) склали 10% імпорту і в 2021 році – 696,4 тис. т, збільшившись на 77,1 тис. т
у порівнянні з 2020 роком.
В 2021 році суттєво активізувався імпорт
ресурсу морем, загальний обсяг надходжень,
що були прийняті в порти Миколаїв, Одеса,
Південний, Херсон та інші, склав 1,22 млн т
і представлений в основному дизпаливом виробництва Греції (26,3%), Туреччини (25,2%),
Індії (22,8%). В 2021 році ресурс надходив також з Ізраїлю, Італії, Болгарії, Малайзії, Іспанії.
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Бензин
Баланс українського ринку бензинів у 2021 році склав, за даними видання Argus, 2,33 млн т,
що більше рівня минулого року на 201 тис. т
(приблизно 9,4%). Імпортний ресурс у 2021 році становив 55,4% від загального обсягу ринку – 1,29 млн т; власне виробництво бензинів
без врахування обсягів міні-НПЗ, за даними
аналітичного порталу Нафторинок, оцінюється
в 1,04 млн т і знаходиться практично на рівні
показників 2020 року. Левова частка даного
обсягу була вироблена на базі Кременчуцького
НПЗ, частка компанії-власника на ринку бензинів складала близько 38%.
Білорусь, як і в 2020 році, залишалася основним постачальником бензинів на ринок України, обсяги поставок в 2021 році склали 1,01 млн
т. Більше 90% від загального обсягу білоруського імпорту складала продукція Мозирського
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Дизельне паливо
У 2021 році ринок дизельного палива в Україні
виріс більше ніж на 9% у порівнянні з 2020 роком і склав рекордні 8,07 млн т. Власне вироб-
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ництво дизпалива становило 1,11 млн т (або
13,8% вітчизняного ринку), імпортні поставки –
6,96 млн т (86,2%).
Основним постачальником імпортного ресурсу в 2021 році залишалася Білорусь, обсяги поставок з якої зросли до 2,97 млн т
(+780 тис. т до 2020 року) і в основному були
представлені продукцією Мозирського НПЗ,
яка надходила в Україну залізницею.
Імпортні поставки дизельного пального з
росії у 2021 році були меншими, ніж у 2020, і
склали 2,07 млн т, що на понад 20% менше показників минулого року. В основному це зумовлено зупинкою роботи нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» з середини
лютого 2021 року і зменшенням надходження ресурсу «Роснєфть» у зв’язку зі зміною постачальника в Україну з квітня минулого року.
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У 2021 році в Україні було видобуто 2,4 млн т нафти і газового конденсату, що відповідає показниками 2020 р., у тому числі видобуток конденсату і нафти АТ «Укргазвидобування» на рівні 414 тис. т (на 7,2% менше, ніж в 2020 році). Видобуток
ПАТ «Укрнафта» у 2021 році склав 1,5 млн т нафти, що відповідає рівню 2020 року.
Видобуток нафти і конденсату приватними компаніями склав 0,5 млн т. Зокрема,
найбільша приватна газовидобувна компанія «Нафтогазвидобування» ДТЕК-Нафтогаз за підсумками року видобула 96 тис. т конденсату (+45%).
Переробка
За даними аналітичного агентства Argus, обсяг
переробки сировини на українських підприємствах – Кременчуцькому НПЗ та Шебелинському ВПГКН – зріс на 245,1 тис. т (на 7,3%)
порівняно з 2020 роком, склавши 3,59 млн т.
Це найвищий показник, зафіксований від початку 2012 року. Зокрема, обсяг переробки нафтової сировини Кременчуцьким НПЗ зріс на
247 тис. т до 3,17 млн т, що є рекордним обсягом переробки з 2010 року. Шебелинський
ВПГКН знизив обсяг переробки на 1,9 тис. т у
порівнянні із 2020 роком до 420,6 тис. т.
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Авіаційне пальне
За даними Консалтингової групи «А-95», баланс
українського ринку авіаційного пального за підсумком 2021 р. виріс на 35%, до 364,8 тис. т, порівняно з позаминулим роком (269,7 тис. т).
Єдиним виробником цього типу пального в
Україні є Кременчуцький НПЗ. У 2021 році завод
виробив 204 тис. т продукту, або на 53% більше,
ніж у 2020 році; відповідна частка ПАТ «Укртатнафта» на ринку зросла з 49% до 56% у 2021 році.
Збільшення випуску авіагасу стало наслідком зростання попиту через відновлення ринку авіаперевезень та зростаючих закупівель
Міністерства оборони України. За даними Державіаслужби, аеропорти України у 2021 році
прийняли 16,221 млн пасажирів, що на 87,2%
більше, ніж за 2020 рік, але на 33% менше, ніж
2019 року. Українські авіакомпанії – основні
споживачі авіагасу – виконали 73,8 тис. комерційних рейсів (зростання на 62,9%), зокрема
59,9 тис. міжнародних (+69,7%).
За підсумками минулого року, в Україну було імпортовано 161 тис. т авіапального, що на
18% більше за показник 2020 року (136,71 тис.
т). Постачання авіапального з Білорусі зросли
вчетверо, до 81,4 тис. т, з Литви скоротилися на
11% — до 57,1 тис. т. Морські постачання продемонстрували дворазове падіння — до 22,5 тис. т.
Скраплений газ (LPG)
Баланс ринку скрапленого газу в Україні в
2021 році, як і в 2020 році, перевищив показник в 2 млн т, з яких імпорт, за даними джерел
Argus та Нафторинок, 1,6 млн т (або 1,53 млн т
без урахування газу для переробки).
Практично три чверті імпортного газу поставлено залізницею з росії та Казахстану.
Білоруський ресурс переважно надходив автопартіями. В 2021 році активізувався імпорт
морем, загальний рівень надходжень в порти
України склав 114,7 тис. т, що на чверть більше
обсягів 2020 року. Більшу частину морського
імпорту становив ресурс виробництва «Тенгізшевройл» (Казахстан). В 2021 році вперше було імпортовано морем ресурс з Великобританії (2,3 тис. т) та Нігерії (5,05 тис. т).
Загалом, найбільшим експортером скрапленого газу в 2021 році залишалась рф, обсяги
надходжень скрапленого газу звідки склали
652,8 тис. т, що менше рівня попереднього року на 89,1 тис. т. Зменшення обсягів в основному обумовлено зміною постачальника ресурсу (посередника на ринку України) – навесні
2021 року роботу трейдера Proton Energy було
зупинено. Іншою причиною була низка аварій
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на переробних і видобувних підприємствах рф.
Другим за обсягами постачання на ринок
України в 2021 році є Казахстан (501 тис. т).
За оцінкою Нафторинку, обсяг надходжень
з Казахстану за останні 5 років збільшено
майже в одинадцять разів.
Обсяги постачання з Білорусі (переважно
ресурс виробництва Речицького ГПЗ та Мозирського НПЗ) у 2021 році склали 256,5 тис. т та
відповідають рівню 2020 року.
У 2021 році українські виробники збільшили
обсяги виробництва скрапленого газу до 438 тис.
т (+26,6 тис. т до рівня 2020 року) згідно з даними Argus, що дозволило досягти максимального
рівня виробництва з 2014 року. За оцінкою видання Нафторинок, у листопаді 2021 року було
досягнуто найбільший за останні 7 років рівень
виробництва 42,2 тис. т. Збільшенню обсягів виробництва сприяло нарощення обсягів переробки Кременчуцьким НПЗ, а відповідно й виробництва скрапленого газу, до 131 тис. т (+26 тис. т до
рівня минулого року). АТ «Укргазвидобування»,
найбільший виробник LPG в Україні, на власних
виробничих потужностях утримало минулорічний рівень виробництва – 144,3 тис. т. Компанія
ПАТ «Укрнафта» виробила 117,5 тис. т палива.
Інші компанії-виробники скрапленого газу, такі
як Полтавська газонафтова компанія та «Регал
Петролеум», за даними ресурсу Argus, теж мали позитивну динаміку обсягів виробництва –
зростання на 1,1 тис. т та 0,3 тис. т відповідно.
Компанія «Природні ресурси» у звітному періоді
скоротила виробництво на 1,6 тис. т.
За оцінками експертів Argus та Нафторинок,
2021 рік в Україні відзначився падінням автогазового сегмента LPG і збільшенням рівня споживання скрапленого газу промисловими та
сільгосппідприємствами, які активно переходили з використання природного газу у виробничих процесах на скраплений.
Бітум
За даними Нафторинок, у 2021 році баланс ринку бітуму зріс на 21,9% (або 260,4 тис. т) порівняно з 2020 роком до 1,45 млн т, з яких імпортні
поставки становили 1,10 млн т або 76,2%.
Власне виробництво дорожнього бітуму
склало близько 350,0 тис. т, з яких «Укртатнафта» – 320,0 тис. т, «Кіровоградська Нафтова
Компанія» (КНК) – 30,0 тис. т (частковий експорт до Молдови).
Основним постачальником на український
ринок торік стала Білорусь, яка спрямувала в
Україну 625 тис. т ресурсу (+7,2% до показника
2020 р.), забезпечивши 57% усіх імпортних постачань. За цей же період з Польщі доправлено
118 тис. т проти 123 тис. т у 2020 році. На Литву
за підсумком минулого року припало 38 тис. т
бітуму, тоді як у 2020 р. імпорт бітуму з цього
напрямку практично не здійснювався (було поставлено 1 тис. т). Більш ніж удвічі зросли постачання морським транспортом — зі 128 тис. т
до 267 тис. т. Морський імпорт здійснювався з
таких країн як Греція, Італія, Азербайджан.
Рекордні обсяги постачання бітуму в 2021 році
зумовлені зростанням фінансування програми
«Велике будівництво», що змусило трейдерів наростити постачання з нетрадиційних джерел.

Ринок сировини та нафтопродуктів України в І півріччі 2022 року
З початку активної фази війни в лютому 2022 року російська армія завдає систематичних ракетних ударів по паливній інфраструктурі України. Унаслідок таких атак
зруйновані найбільші нафтопереробні заводи: Кременчуцький НПЗ (залишки готової
продукції дозволили частково забезпечити ресурсом український ринок до квітня
2022 р.) та Шебелинський ВПГКН (зупинений через ризики бойових дій 26.02.2022,
18.06.2022 завдано ракетних обстрілів по потужностях заводу). Також зазнали воєнних руйнувань зупинені раніше підприємства: Одеський НПЗ та Лисичанський НПЗ
(ПрАТ «ЛИНІК»; наразі підприємство опинилося на тимчасово окупованих територіях). Через ракетні обстріли виведена з ладу низка так званих «міні-НПЗ».
Як наслідок, за оцінками експертів ринку,
відбулося катастрофічне падіння обсягів
переробки сировини, з 330 тис. т у 2021 р.
(враховуючи імпортовану сировину) до 40 тис. т
на місяць у 2022 р.
Підприємства Групи Нафтогаз, ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування», як найбільші
українські видобувачі рідких вуглеводнів,
опинилися у критичній ситуації через неможливість передачі нафти та газового конденсату
на переробку.
У І півріччі 2022 року відбулося повне
переформатування ринку моторних палив в
Україні. Імпорт з країни-агресора припинився,
постачання з Білорусі та Казахстану теж.
Внаслідок виведення з ладу найбільших
нафто/газопереробних заводів України відбулось значне скорочення обсягів власного виробництва нафтопродуктів. Було зруйновано
понад 30 нафтобаз у більшості регіонів України, а саме Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Чернігівській,
Харківській, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Сумській, Волинській областях.
Імпорт нафтопродуктів морем зупинився
через блокаду портів країною-агресором. Російські війська завдали ракетних ударів по молдавському танкеру «Millennial Spirit», спричинивши
пожежу понад 500 т дизельного палива.
Але нестача палива в перші місяці війни
була суттєво зменшена до кінця І півріччя

внаслідок активної співпраці уряду України, учасників ринку та урядів європейських
держав. За попередніми даними, до кінця
червня 2022 року вдалося наростити обсяги
тижневого імпорту моторних палив до рівня
140 тис. т (у березні загальний обсяг імпорту
склав 60 тис. т пального).
Наразі постачання нафтопродуктів здійснюється з Польщі, Румунії, Молдови, Болгарії,
Угорщини, Литви, Латвії тощо. Географія джерел надходжень сягає Бельгії та Нідерландів.
Найбільш активно за час проведення
військових дій проходять поставки автотранспортом (на який у 2021 р. припадало лише
3% імпорту) та залізницею. Імпортери змушені
були розробляти нові логістичні маршрути постачання, уряд – новий механізм регулювання
зростаючого потоку транспорту.
Гостро постало питання нестачі водіїв і
бензовозів, а також локомотивів і цистерн
для перевезення палива. Ліквідація черг на
пунктах пропуску, зокрема, на західному кордоні України, проводилась шляхом виділення
пунктів пропуску тільки для бензовозів та
переспрямуванням пасажирських та легкових
транспортних засобів.
Залізнична інфраструктура теж переорієнтовується, зокрема синхронізується робота
польської PKP та АТ «Укрзалізниця».
Незважаючи на активні військові дії, зросла
чисельність імпортерів нафтопродуктів на
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НПЗ (924,2 тис. т за даними Argus). Білоруський
ресурс в основному надходив до України залізницею. Більше 60% від загального обсягу надходжень – поставки бензину А-95 (609,9 тис.т, за
даними Argus), на другому місці – бензин А-92
загальним обсягом 385,0 тис. т. У 2021 році з Білорусі постачалися також бензини А-98 та А-100.
Імпорт бензинів з Литви (виробництва Мажейкяйського НПЗ) у 2021 році зріс до 264,7 тис.т
і в основному був представлений маркою А-95.
У 2021 році проводився також імпорт ресурсу
морем, в основному з Греції та Румунії.

113

РИНОК НАФТИ

7 Баланс українського ринку бензинів у першому півріччі 2022 р., тис. т
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ринку, зокрема агропромислові підприємства
почали самостійно завозити пальне; на початок липня 2022 р. на паливному ринку України
працює понад 150 компаній-імпортерів.
Низка європейських країн скасувала всі вимоги до дозволів для українських перевізників
пального, що суттєво полегшило логістику постачання палива (Румунія, Латвія, Словаччина,
Болгарія, Угорщина, Австрія, Туреччина, Данія,
Італія, Литва, Німеччина).
З квітня 2022 року в Україні було спрощено
процедуру отримання дозволів на всі види
автомобільних перевезень на період дії воєнного стану, до того ж ліцензії оформлюються
в електронному вигляді й оприлюднюються
через електронні сервіси Державної служби
безпеки на транспорті.
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пальне в роздрібних мережах було призупинене в травні 2022 року, щоб оператори ринку
могли забезпечити ринок ресурсом за умов
підвищення зовнішніх цін.
Урядом у травні 2022 р. було внесено зміни
до «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових
та котельних палив», яким на час воєнного
стану дозволено обіг пального стандартів
Євро-3 і Євро-4, що планово мало сприяти,
у тому числі, й легалізації виробництва нафтопродуктів на міні-НПЗ.
З 18 березня 2022 року внесено зміни
до Податкового Кодексу України на період
воєнного стану щодо встановлення «0» ставки
акцизу на моторні палива (бензини, дизпаливо і скраплений газ тощо) і зменшення ставки
ПДВ на дані продукти до 7%, що дозволило
стримати зростання цін на пальне.
10 червня постановою уряду до переліку
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотуванню на 2022 рік, віднесено
мазут з нульовою квотою (тобто експорт мазуту до кінця 2022 року заборонено).

Перед великими державними компаніями (АТ «Укрзалізниця», АТ «Укртранснафта»)
урядом було поставлено завдання щодо
системного наповнення українського ринку
дизельним пальним.
Початок поступової стабілізації ринку нафтопродуктів Україні в червні 2022 року спинив
зворотнє цінове ралі: гуртові ціни впали
нижче роздрібних. АЗС почали збільшувати
(а в деяких регіонах і ліквідовувати) ліміти
на заправку, зникли черги на АЗС. Проте
в багатьох регіонах, зокрема й на Сході, досі
відчувається активний брак пального.
За оцінкою учасників ринку, на початок липня 2022 р. ситуація із забезпеченням українського ринку моторними паливами стабілізується. Очікується, що в липні потреби ринку щодо
дизельного пального буде закрито на 80%,
щодо бензинів – на 50%. Дефіцит автогазу
було подолано на початку червня.
Прогнозується, що порівняно з минулим роком споживання нафтопродуктів в Україні впаде на 20%, до приблизно 800 тис. т на місяць.

З травня 2022 року скасовано дозволи на
ввезення в Україну пального з країн, які вжили
аналогічних заходів на своїй території.
29 червня Україна підписала Угоду про
лібералізацію транспортних перевезень
з ЄС («транспортний безвіз»), яка скасовує
необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх
та транзитних перевезень в країни ЄС. Угодою
також передбачено визнання українських
водійських документів.
У 2022 році уряд України продовжив здійснювати контроль за роздрібними цінами на
паливо через формулу розрахунку максимальних роздрібних цін на бензини і ДП, яка двічі
вдосконалювалась на пропозицію операторів
ринку. Зрештою, державне регулювання цін на

8 Баланс українського ринку LPG у першому півріччі 2022 р., тис. т
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СТАТЕГІЯ I ТРАНСФОРМАЦІЯ НАФТОГАЗУ

СТРАТЕГІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ
ГРУПИ НАФТОГАЗ
Першорядним завданням, що передує розробці стратегії, є відповідь на питання, чому державі та народові України потрібна національна
інтегрована енергетична компанія Нафтогаз.
На це питання відповідає наша місія, яку ми
визначили ще у 2017 році та яка визначає
стратегічні вибори, які Компанія зробила та
продовжує робити сьогодні.
Місія Нафтогазу полягає в тому, щоб «бути
двигуном модернізації та професіоналізму в
енергетичному секторі України, інтегрованому з Європейським ринком, забезпечуючи
безпеку постачання енергії за конкурентними
цінами, при цьому максимізуючи цінність
національних ресурсів».
Іншими словами, ми бачимо Нафтогаз як
наразі єдину енергетичну компанію в країні,
яка здатна забезпечити надійне постачання
споживачам енергії за доступними цінами,
забезпечуючи одночасно реформу та модернізацію енергетичного сектора та перехід до
чистих джерел енергії в інтересах держави та
народу України.
Реалізуючи цю місію, ми розуміємо, що
Україна як національна держава перебуває
на ранній стадії формування, що розпочалася
тільки трохи більше 100 років тому (з часу
проголошення незалежності від двох імперій,
у складі яких знаходилися українські землі
на момент початку першої світової війни), а
новітня історія якої становить 30 з невеличким
років. Протягом цієї новітньої історії українська
нація проходить активний шлях переосмислення власної історії, усвідомлення власної
національної ідентичності та наразі зі зброєю
в руках захищає власне право на буття та
незалежність.
Важка історія і боротьба знайшли своє
відображення в тому, що сьогодні цінності
українського суспільства побудовані навколо
імперативу виживання – національного та
економічного, що відрізняє нас від націй, які
подолали ці виклики набагато раніше, зокрема
від європейських країн, для яких питання виживання вже зняте з порядку денного.
Але у той самий час, ми усвідомлюємо необхідність модернізації та трансформації наших
цінностей та наближення їх до європейських.
Отже, цінності, які ми задекларували та які ми
бачимо у Нафтогазі майбутнього, це – сумлінність, справедливість, відкритість та сміливість.
Сьогодні Україна рухається у напряму формування ринкової економіки та модернізації
для того, аби стати повноцінним членом європейської спільноти націй. Ми бачимо Нафтогаз
як необхідного учасника та партнера держави
в якості національної компанії для забезпечен118
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ня швидкості такого руху в умовах модернізації
суспільства.
Водночас Нафтогаз є комерційною компанією, що має бути прибутковою та створювати цінність для клієнтів та партнерів у
сталий спосіб із забезпеченням фінансової
стійкості, операційної ефективності та високих
стандартів охорони праці та довкілля. Саме
заради цього в 90-і роки Державний комітет
з нафти і газу України був трансформований
в національну компанію, оскільки механізми
державного управління не є адекватними для
управління компаніями. Актуальність цього не
втратила свого значення навіть в умовах війни,
коли Нафтогаз має забезпечити соціальну та
енергетичну стійкість українського суспільства
перед лицем екзистенціальної загрози з боку
російської федерації.
Відповідь на ці виклики та розуміння місії
Нафтогазу знаходять своє відображення в
стратегічних цілях, що стоять перед Групою.
Для реалізації місії та стратегічних цілей у
2017 році Нафтогаз розробив корпоративну
стратегію «Доступна енергія для України»,
яка, на жаль, не була затверджена Кабінетом
Міністрів України (КМУ) як акціонером Нафтогазу. Як не була затверджена і стратегія, що
була розроблена у 2021 році. Отже весь цей
час Компанія вимушена була працювати без
фінально затвердженої стратегії.
Хочемо відзначити, що певні спроби створити механізм управління Нафтогазом як національною компанією були зроблені. У 2020 році
була Кабінетом Міністрів України була прийнята політика власності Нафтогазу (постанова
КМУ від 21 жовтня 2020 року № 982 «Деякі
питання діяльності акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/982-2020-%D0%BF#Text). Ми вважаємо,
однак, що цей документ має відповідати
насамперед на питання, чому Україні потрібен
державний Нафтогаз та чому Компанія не має
бути передана у приватну власність.
У 2021 році був зроблений важливий крок
у напрямі підвищення ефективності державного управління Нафтогазом – були визначені
основні напрями роботи Компанії на 2021
рік (постанова КМУ від 27 вересня 2021 року
№ 1011 «Деякі питання діяльності акціонерного
товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» https://www.kmu.gov.ua/
npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogotovaristva-nacionalna-s1011-270921). Цей крок
уможливив дії Нафтогазу щодо забезпечення
безпеки постачання та доступності енергії для
ключових категорій споживачів. Про захист споживачів від рекордних цінових коливань більш
детально – на сторінці 80.

Стратегічні цілі Групи Нафтогаз

БЕЗПЕКА
ПОСТАЧАННЯ

• Підвищити рівень енергетичної безпеки України шляхом
збільшення ресурсної бази та ефективного управління
видобутком;
• Забезпечити достатність обсягів природного газу для
проходження опалювального сезону;
• Розвинути сегменти оптового та роздрібного постачання та
попередити можливі вади ринку.

ФІНАНСОВА
СТАЛІСТЬ

• Підвищити фінансову стійкість всіх етапів ланцюга
створення цінності в нафтогазовій
індустрії України;
• Забезпечити ефективне управління ціновими ризиками та
мінімізувати вплив різкого зростання цін на споживачів.

ЗЕЛЕНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ

• Знизити викиди вуглецю та інших парникових газів на
підприємствах Групи Нафтогаз;
• Забезпечити розвиток низьковуглецевих бізнесів –
виробництво біометану та біопалив, переведення
підприємств теплової генерації на біомасу, виробництва
водню тощо.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ТА КОМПЕТЕНЦІЇ

• Підвищити технічну та операційну ефективність до рівня
зпівставних компаній;
• Забезпечити розвиток компетенцій за стратегічними
напрямами діяльності та факторами створення цінності;
• Забезпечити дотримання найвищих галузевих стандартів
у сфері охорони праці, промислової безпеки та охорони
довкілля.
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Навіть в умовах відсутності затвердженої
стратегії ми розуміли, що запропоновані
нами стратегічні кроки неможливо реалізувати без трансформації Нафтогазу в ефективну
організацію з компетенціями та можливостями на рівні найкращих практик. Ми впевнені,
що для того, аби мати змогу допомогти у
модернізації країни, треба насамперед модернізуватися самим.
Для досягнення цієї мети була розроблена
концепція трансформації Групи Нафтогаз, яка
була погоджена наглядовою радою Компанії
у 2018 році. Ця концепція передбачала, що
Група Нафтогаз швидко перетвориться на
компанію, рівень управління якою відповідав
би найкращим світовим стандартам.
За оцінкою нового керівництва, ця
трансформація не відбулася, а, починаючи з
2019 року, пішла в неправильному напрямі.
Проблеми того етапу спроб трансформації
Нафтогазу викладені у звіті результатів трансформації «Measuring progress of Naftogaz’s
Organizational Transformation: «Isn’t it too
little, too late?» http://www.nefterynok.info/
upload/images/Document-NAK.pdf.
У квітні 2021 року через незадовільні результати роботи Нафтогазу Кабінет Міністрів
України прийняв рішення змінити Голову
правління Компанії. Через розбіжність у
поглядах Голови правління та наглядової
ради та інших членів правління Нафтогазу на
стратегію розвитку Компанії було втрачено
час до початку необхідних перетворень, які
стали можливими після відставки наглядової
ради та призначення нового правління Нафтогазу у вересні 2021 року. Про корпоративне
врядування більш детально – на сторінці 224.
Ми впевнені, що будь-яка стратегія і трансформація починаються з людей та визначення того, як ці люди працюють разом. Зміна
правління та оновлення більшості керівників
значно посилили рівень компетенції управлінської команди.
У забезпеченні ефективної роботи команди Нафтогазу ми спираємось на принцип
індивідуальної відповідальності, коли керівники юридичних осіб, що здійснюють бізнес-діяльність, беруть на себе зобов’язання
щодо досягнення операційних і фінансових
цілей та забезпечення фінансової сталості
бізнесів, якими вони управляють. Якщо
раніше відповідальність за напрями діяльності була сконцентрована на рівні головної
компанії, то сьогодні ми передаємо цю відповідальність на рівень юридичних осіб. При
цьому роль головної компанії, крім функцій
контролю, полягає головною мірою в тому,
щоб побудувати ефективні корпоративні
120
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функції, які б допомагали бізнесам ефективно працювати та забезпечували досягнення
загальнокорпоративних синергій.
Водночас залишаються невирішеними низка викликів щодо побудови якісної системи
корпоративного врядування. Зокрема, сьогодні члени правління поєднують виконання
обов’язків, що покладені на правління щодо
керівництва діяльністю всієї Групи Нафтогаз, з виконанням обов’язків керівників за
напрямами. Хоча нове керівництво Нафтогазу
ініціювало проведення відкритого та прозорого конкурсу на формування наглядової
ради Нафтогазу, нових членів так і не було
призначено.
У 2022 році ми очікуємо формування нової
наглядової ради, яка вирішить більшість
наших проблем з корпоративним врядуванням та допоможе створити нову систему
управління ефективністю. Це, своєю чергою
дозволить ефективно оновлювати керівний
склад команди, побудувати правильний
механізм мотивації, формувати високоефективні команди та завершити потрібну
реорганізацію структури і процесів. Все це є
важливою передумовою для зміни культури
та модернізації того, як працює Компанія.
З призначенням наглядової ради ми актуалізуємо стратегію, що була розроблена в
2017 році. Це буде стратегія, що враховуватиме реалії війни, в яких сьогодні діє суспільство і Нафтогаз, еволюцію енергетичної індустрії, що відбулася протягом останніх 5 років,
включаючи світові тренди декарбонізації,
енергетичного переходу та інновацій, що відбулися в традиційних сегментах нафтогазової
індустрії. При цьому хочемо відзначити, що,
на нашу думку, основні стратегічні імперативи, що були покладені в основу стратегії 2017
року, залишаються незмінними, а більшість
стали навіть більш актуальними.

тєздатність та можливість працювати на
благо народу України. На жаль, цей аналіз
виявив, що майже всі бізнеси Нафтогазу
не є фінансово стійкими і потребують
нагальних і іноді складних рішень щодо
відновлення такої стійкості.
2) Ми впроваджуємо портфельний підхід до
управління бізнесами та активами компаній Групи Нафтогаз. Принцип портфельного управління передбачає визначення
цільових показників та стратегій розвитку
кожного з бізнесів та активів для забезпечення максимізації цінності із пошуком
альтернативних рішень чи механізмів
управління (включаючи оновлення керівництва, розвиток компетенцій, залучення
партнерів або продаж бізнесів чи активів,
якщо це є стратегічно та економічно доцільним).
3) Ми створили компетенцію управління розвитком бізнесу на рівні Групи та активізували роботу з розвитку нових зелених бізнесів Групи Нафтогаз. На сьогодні Нафтогаз
вже має у своєму доробку працюючий
актив з виробництва електричної енергії
зі сміттєвого газу, а також активно працює
над впровадженням портфеля проектів
із заміщення природного газу, зокрема
з виробництва тепла та електроенергії з

біомаси. Про розвиток низьковуглецевих
бізнесів Групи Нафтогаз більш детально –
на сторінці 166.
Повномасштабна війна російської федерації проти України ускладнила та дещо
змінила, але не зупинила, фокус роботи зі
стратегії, розвитку бізнесу та трансформації.
З перших днів повномасштабної війни ми активно долучилися до роботи із забезпечення
української армії та наших працівників захисним спорядженням, роботою з забезпечення
виконання працівниками Компанії власних
функцій та інших гуманітарних питаннях.
Водночас ми активно працюємо над забезпеченням стійкості Групи Нафтогаз в умовах
війни – пошуку фінансування для закупівлі
природного газу, а також можливостях реалізації нових проектів як в умовах війни, так і
під час післявоєнного відновлення. Сьогодні
такі зусилля включають і проекти зеленої
енергетики, які можна впроваджувати навіть
в умовах війни завдяки невеликому масштабу
кожного окремого проекту, і більш масштабні
проекти в розвідці та видобуванні та модернізації нафтотранспортної та нафтопереробної
інфраструктури, які орієнтовані на післявоєнне відновлення. Ця робота стане фундаментальним доробком для комплексного
оновлення стратегії Групи Нафтогаз.

Протягом 2021 року та до сьогодні ми
не втрачали час та активно працювали над
оновленням стратегічних підходів до управління бізнесами Групи:
1) М
 и відновили фокус Компанії на аналітиці
фінансової доходності бізнесів Групи на
основі показнику ROIC (дохідності на інвестований капітал) та оцінці ефективності
управління активами Групи порівняно з
відповідними показниками порівняних
компаній та альтернативної вартості
капіталу. Це включає порівняння цінності,
створеної бізнесами Нафтогазу, з ринковою цінністю тих активів, що перебувають
в управлінні. Цей показник є об’єктивним
мірилом фінансової сталості Компанії та її
здатності забезпечити довгострокову жит121
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ЩО ТАКЕ ROIC: як аналіз дохідності

на інвестований капітал допомагає нам бачити
виклики фінансовій сталості бізнесів Нафтогазу
ROIC (Return on invested capital), або дохідність на інвестований капітал – показник, за
допомогою якого можна побачити, наскільки
фінансово сталим є спосіб, у який Компанія
створює цінність для споживачів, та наскільки
ефективно Компанія використовує капітал,
який надали акціонери та кредитори. Для
визначення прийнятного рівня такої дохідності
ROIC порівнюється з альтернативною вартістю
капіталу. Альтернативна вартість капіталу – це
вартість втрачених можливостей використання
капіталу в інший спосіб (наприклад, передавши активи в управління партнеру; або
продавши чи навіть ліквідувавши активи і
інвестувавши отримані у кошти у інший бізнес
зі схожим рівнем ризику). ROIC розраховується
окремо для кожного бізнесу, адже кожний
бізнес має свою специфіку, свій рівень ризиків,
необхідність у задіяному капіталі та, відповідно, альтернативну вартість капіталу.
Вважається, що, якщо показник ROIC є
вищим за альтернативну вартість капіталу
бізнесу, то це є підтвердженням ефективного
використання капіталу, що цінність для споживача створюється у фінансово сталий спосіб.
Іншими словами, бізнес є економічно прибутковим, і тому він може у ринковий спосіб
залучати капітал для здійснення необхідних
інвестицій для сталої роботи у майбутньому.
І навпаки, якщо ROIC на регулярній основі
є нижчим за альтернативну вартість капіталу,
це свідчить про те, що цінність для споживача
створюється не у фінансово сталий спосіб для
Компанії, або, простими словами, це свідчить

про «проїдання» інвестованого капіталу та
«паразитування» на активі з боку того, хто
здійснює контроль чи визначає, яким способом цей актив управляється.
Для розрахунку доходності на інвестований
капітал використовуються 2 ключові показники: NOPLAT (чистий операційний прибуток за
вирахуванням податків) та обсяг інвестованого
капіталу. Чистий операційний прибуток за вирахуванням податків визначається згідно з офіційною звітністю, підтвердженої незалежним
аудитором відповідно до стандартів МСФЗ.
Інвестований капітал є оціночною вартістю
активів, що активно задіяні в бізнесі та використовуються для створення цінності для споживача. Є різні методи оцінки інвестиційного
капіталу. Перша група методів використовує
оцінку коштів, що були витрачені на створення
(балансова вартість) бізнесу чи активу або
мали б бути витрачені для їхнього відтворення
(вартість відновлення з урахуванням зносу).
Інша група методів ґрунтується на оцінці цінності, яка могла би бути отримана як альтернатива до управління бізнесом чи активом (від
передачі в управління, продажу чи ліквідації).
Нижче ми наводимо деталі підходу та
результати розрахунку ROIC для трьох бізнесів
Нафтогазу, які мають найбільшу базу активів,
ефективне управління якими визначає можливість довгострокового створення цінності
та фінансову сталість Нафтогазу та забезпечує
одночасне збереження інвестованого капіталу
для майбутніх поколінь українців.

Розвідка та видобування
Для компаній, які займаються розвідкою та
видобуванням вуглеводнів та, відповідно,
ключовий актив яких – запаси вуглеводнів,
розмір інвестованого капіталу може бути
оцінений із застосуванням оціночних ринкових
мультиплікаторів вартості доведених запасів
категорії 1P. Категорія запасів 1P є міжнародним стандартом, обраховується та звітується
всіма публічними видобувними компаніями,
підтверджується незалежним оцінювачем,
є одним із найважливіших параметрів для
оцінки вартості компанії та один із параметрів,
що дозволяє порівнювати компанії між собою.
Хоча метод застосування ринкових мультиплікаторів є наближеним, але він дає змогу отримати найбільш об’єктивну оцінку ефективності
компанії та дозволяє оцінити дохідність на інвестований капітал з альтернативою у вигляді
продажу компанії за ринковими цінами.
Для бізнесу розвідки та видобування Групи
Нафтогаз найближчим аналогом за структурою
бізнесу та географією є румунська компанія
Romgaz SA. У 2021 році вартість 1 тис. куб. м
запасів газу категорії 1P компанії Romgaz SA в
середньому становила близько 45 дол. США.
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Якщо використовувати такий показник вартості
запасів Нафтогазу як міри оціночної ринкової
вартості, то дохідність на інвестований капітал Нафтогазу у 2021 році (за використання
номінальних (фактичних) цін реалізації газу)
дорівнювала 7,5%, що є нижчим за показник
оціночної зваженої вартості капіталу, яку
використовувала Компанія (10% для грошових
потоків, вимірюваних у дол. США).
Альтернативно, для оцінки розміру інвестованого капіталу може бути використана
вартість запасів за категоріями 1P або 2P
(2P – сума доведених та ймовірних запасів),
яка оцінена та підтверджена незалежним
оцінювачем на балансову дату у грошовому
еквіваленті. Вартість запасів у грошовому еквіваленті розраховується аудитором, виходячи
з цінності, яку отримає компанія за повного
видобутку залишкових запасів за даними категоріями, та з планової собівартості видобутку
та прогнозних ринкових цін на продукцію.
Якщо використовувати грошову оцінку запасів АТ «Укргазвидобування», підтверджену оцінювачем на початок та кінець 2021 року, то в
середньому вартість запасів істотно перевищу-

вала вищенаведений ринковий мультиплікатор
і становила близько 75 дол. США за 1 тис. куб. м
для запасів категорії 1P та 63 дол. США за
1 тис. куб. м для запасів категорії 2P. Якщо
використовувати таку оцінку інвестованого
капіталу, то ROIC бізнесу (за використання номінальних (фактичних) цін реалізації газу) був
істотно нижчим за вищенаведений показник
та дорівнював 4,5% та 4,1% відповідно.
Слід зауважити, що у 2021 році продаж
газу здійснювався за цінами, що були значно
нижче ринкових, а нарахування плати за
користування надрами відбувалось на основі імпортних цін, що істотно вплинуло на
річний операційний результат. У разі, якщо
б реалізація природного газу з боку АТ «Укргазвидобування» відбувалася за ринковими
цінами, дохідність на інвестований капітал за
методологією застосування ринкового мультиплікатору дорівнювала б близько 32%. За
умови розрахунку на основі оцінки грошової
вартості підтверджених запасів, дохідність
на інвестований капітал становила б близько
19% за запасами категорії 1P та близько 18%
за запасами категорії 2P. Отже, за умови реалізації природного газу за ринковими цінами
дохідність на інвестований капітал у 2021 році
була істотно більшою за оціночну вартість капіталу за будь-якою методологією. Зауважимо,
що різниця між номінальними (фактичними)
та ринковими цінами є по суті непрямими
субсидіями, які уряд через Нафтогаз направляв

на користь українських споживачів в 2021 році. Враховуючи, що кінцевим власником
Нафтогазу є український народ, який обирає
парламент, який в свою чергу обирає уряд,
можна вважати, що такі непрямі субсидії є
дивідендами, які власник Нафтогазу отримав у
негрошовій формі.
Цей аналіз свідчить про те, що діяльність
Нафтогазу з видобування газу у 2021 році
була економічно вигідною для України, але
вона здійснювалася не у фінансово сталий
спосіб, якщо дивитися тільки на Компанію і
використовувати номінальні (фактичні) ціни.
Також аналіз свідчить про те, що на підставі
даних за 2021 рік принаймні не очевидно, що
десь є більш ефективний власник видобувного
бізнесу Нафтогазу.
Якщо порівняти з 2020 роком, то ROIC цього
сегмента бізнесу (на основі номінальних
(фактичних) цін) за методологією оцінки
інвестиційного капіталу на основі ринкових
мультиплікаторів у 2021 році був на 4.5 п.п.
вищим за рівень попереднього року, коли він
становив близько 3%. Слід зауважити, що у
2020 році Компанія реалізовувала продукцію
за ринковими цінами, які в середньому були
нижче навіть за регульовані фактичні ціни
реалізації у 2021 році.
Про результати діяльності з видобутку газу
більш детально – на сторінці 128.
Про непрямі субсидії і енерго(не)ефективність більш детально – на сторінці 84.

Зберігання природного газу
NOPLAT сегментва зберігання природного
газу у 2021 року склав від’ємні 9,2 млрд грн,
що свідчить не тільки про можливості більш
ефективно використати капітал, але й пряме
руйнування цінності Компанії через від’ємний
фінансовий результат.
Зазвичай для великих інфраструктурних
компаній з великою базою активів інвестиційний капітал оцінюється методом залишкової
оптимізованої вартості заміщення (depreciated
optimized replacement cost, або DORC). Але у
випадку з системою ПСГ, необхідно враховувати той факт, що ця система була побудована
як сезонні сховища на шляху газу з СРСР у
Європу, а наразі Газпром, зловживаючи своїм
домінуючим становищем на європейському
ринку, не дає так їх використовувати. Через це
для оцінки бази активів ПСГ наразі є більш доцільним використовувати ліквідаційну вартість
(кошти, які можна було б отримати країні від
викачування буферного газу та активного газу
тривалого зберігання та спрямування цього
газу на забезпечення внутрішнього попиту та
заміщення імпортного газу).
На сьогодні в українських ПСГ, згідно з даними обліку, знаходиться майже 19,5 млрд куб. м
буферного газу та активного газу тривалого
зберігання. Якщо припустити, що на підготовку
до викачування цього обсягу газу знадобиться
2,5 роки і ще 7 років триватиме видобуток,
то оціночний інвестиційний капітал на кінець
2021 року (консервативно беручи до уваги
тільки цінність викачаного газу) становив біль-

ше 1,5 млрд дол. США. Оскільки NOPLAT сегмента зберігання природного газу у 2021 року
становив від’ємні 9,2 млрд грн, то, відповідно,
ROIC сегмента зберігання природного газу
становив від’ємні 28,3%. При цьому, для всього
АТ «Укртрансгаз» від був навіть гіршим –
від’ємні 36,9%.
Такий результат свідчить насамперед про
непрямі субсидії, які держава через Нафтогаз
надає споживачам. Оскільки така ситуація з
економічно неефективним використанням
активів, що задіяні у діяльності зі зберігання
природного газу, зберігається впродовж багатьох років, особливо враховуючи від’ємний
фінансовий результат, це може свідчити про
системну проблему «проїдання капіталу»
(паразитування на активах).
Головними шляхами підвищення ROIC є насамперед підвищення тарифів до економічно
обґрунтованого рівня, а також оптимізація
потужностей зі зберігання газу (з врахуванням стратегічної доцільності для Нафтогазу
та країни).
Якщо порівняти з 2020 роком, ROIC за методологією оцінки інвестованого капіталу на основі
ліквідаційної вартості сегмента зберігання газу
був на 18 п.п. нижчим за відповідний показник
2020 року (від’ємні 10,0%), що стало наслідком
набагато гіршого показника NOPLAT у 2021 році.
Про результати діяльності зі зберігання газу
більш детально – на сторінці 144.
Про непрямі субсидії і енергоефективність
більш детально – на сторінці 184.
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Транзит та транспортування нафти
Для напряму транзиту та транспортування нафти ми використовуємо метод визначення обсягу інвестованого капіталу на основі залишкової оптимізованої вартості заміщення (DORC).
У випадку з транзитом та транспортуванням
нафти цей метод є найбільш доцільним, тому
що він дає можливість оцінити якість управління та тарифоутворення в умовах, коли управлінець має забезпечити відтворення активів для
їхньої діяльності у майбутньому.
Використання такого підходу вказує на
недостатній рівень дохідності за транзитними
напрямами та від’ємний рівень дохідності за
напрямами внутрішнього транспортування
нафти. Так, дохідність на інвестований капітал
за напрямом транзиту у 2021 році становила
3,9% (для діяльності з транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» такий показник був на
рівні 7,3%), що є нижчим за вартість капіталу
в 10%, яку використовувала Компанія в 2021
році. Такий рівень дохідності свідчить про
занизький рівень тарифів за транзитними
напрямами. Своєю чергою це може означати,
що російська сторона, якій надаються послуги
з транзиту, отримала несправедливий зиск у
2021 році.
Хочемо зазначити, що підвищення тарифу
на транзит російської нафти у 2022 році
значною мірою (але не повністю) вирішило
питання отримання дохідності для забезпе-

чення відтворення інвестованого капіталу за
напрямом транзиту нафтопроводом «Дружба»
за поточних обсягів прокачки. Але поряд з
тим, забезпечення такої дохідності в тривалій
перспективі залишається під ризиком через
відсутність умови «качай або плати» («ship or
pay») у поточному контракті, ризики зупинки
транзиту, пов’язані з європейськими санкціями
проти російської федерації та війною.
Для напряму внутрішнього транспортування
ROIC склав від’ємні 8,2% через вкрай низькі тарифи, бенефіціаром яких є ПАТ «Укртатнафта».
Можливо, так ПАТ «Укртатнафта» частково
отримувала компенсацію за проблеми з ефективністю нафтопереробки в Україні та взагалі
проблеми на внутрішньому ринку нафтопродуктів у 2021 році. Але, все одно, це свідчить
про те, що через встановлені регулятором
занижені тарифи надаються субсидії споживачам, у цьому випадку послуг з внутрішнього
транспортування нафти.
Якщо порівняти з 2020 роком, ROIC за
напрямом транзиту нафти у 2021 році був на
2,6 п.п. нижче рівня 2020 року (6,4%), а за
напрямом транспортування нафти – на 1,2 п.п.
вищим (у 2020 році ROIC за цим напрямом
становив від’ємні 9,4%).
Про результати діяльності з транспортування нафти більш детально – на сторінці 160.

Інші напрями діяльності Нафтогазу
Ми не розглядаємо в цьому звіті дохідність на
інвестований капітал за іншими сегментами
діяльності Нафтогазу.
Системно від’ємний фінансовий результат
сегменту «Імпорт, торгівля та постачання газу»
і так достатньо очевидно свідчить про те, що
ця діяльність здійснювалася не у фінансово
сталий спосіб через непрямі субсидії, які
держава традиційно надає споживачам газу,
насамперед населенню. Зауважимо, що в
Нафтогазі був відсутній «трейдинг» газом,
принаймні у сучасному розумінні цього бізнесу. «Роздрібний бізнес» також, по суті, був
не бізнесом, а витрачанням грошей без чіткої
перспективи фінансової сталості. Про непрямі
субсидії і енергоефективність більш детально –
на сторінці 84.
Сегмент «Транзит газу» є специфічною
діяльністю з організації транзиту, в якій інвес-

тований капітал є відносно нематеріальним
для Групи Нафтогаз. Про транзит газу більш
детально – на сторінці 56.
Сегмент «Укрнафта» представляє собою
окрему компанію з міноритарними акціонерами і зі складними «історичними» проблемами.
Нафтогаз впродовж останніх років пропонує
уряду, як акціонеру, дозволити розділити компанію, але через політичну чутливість цього
питання, перспективи його вирішення наразі
є невизначеними. Своєю чергою ці обставини
ускладнюють проведення аналізу дохідності
на вкладений капітал.
Сегмент «Інші» є сукупністю різних напрямів
діяльності, і тому узагальнений аналіз не має
особливої цінності. Водночас ці напрями окремо є відносно нематеріальними для Групи,
тому аналіз кожного окремого напряму ми не
представляємо у цьому звіті.

Загальна проблема
Концепція доходності на інвестований капітал
давно відома на Заході, але не дуже поширена
у використанні в управлінні державними компаніями в Україні. Незважаючи на ряд припущень та гіпотез, що можуть використовуватися
під час розрахунку та аналізу ROIC, такий підхід
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дозволяє ставити правильні питання, змушує
бачити виклики та мислити в парадигмі створення та збереження довгострокової цінності.
Це є особливо важливим в процесі управління
національним багатством.
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75%

2 436

Крайові розломи
Дніпровсько-Донецької западини

25

150

1

Чернівецька

Опішнянське

6 655
Харківська

49

Луганська

341

205

Дніпропетровська

0,4

Донецька

419

Ефремiвське

6 050

12 071

31 154

674

Східно-Полтавське

86%

597

Комишнянське

822

356

Мелихiвське

84%

Ланнiвське

4 665

12 011

5 504

4 240

Валовий видобуток газу у 2021 році, млн куб. м

445

180

75%

79%

4 813

499

48%

319

86%

3 740

297

302

59%

5 958

225

Чутівське

Кобзiвське

1 058

1 003

91%

71 037

Медведiвське

3 818

266

90%

Кегичiвське

Машівське

85%

1 843

Шебелинське

Березівське

Західно-Солохівське

Полтавська
область

85%

77%

85%
Сумська
область

8 271

Захiдно-Хрестищенське

Тимофіївське

18 576

49%

858

46%

25

59%

3 784

91%

Полтавська

Івано-Франківська

Захiдно-Соснiвське

95%
1 153

2 921

371

216

Яблунівське

5 965

Львівська

3 581

1 180

13 669

Сумська

Безпалiвське

78%

87%

млн куб.м

221

Котелевське

Куличихинське

22

596

373
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Всього
валовий
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Волинська

0,3

77%

Коефіцієнт виснаження родовищ, %
Ділянки видобування

Спеціальні дозволи, валовий видобуток газу
та географічна присутність АТ «Укргазвидобування»

Закарпатська
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Розпашнівське

Запаси категорії 2Р станом на 01.01.2022 р.,
млн куб. м
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область
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РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Видобування природного газу

•

•

•

•

році становила б близько 32%. Це означає,
що діяльність з видобутку газу у 2021 році була економічно вигідною, а різниця між номінальними (фактичними) та ринковими цінами по суті є непрямими субсидіями, які уряд
через Нафтогаз направляв на користь українських споживачів в 2021 році.
Обсяг інвестицій відповідно до звіту про
рух грошових коштів становив близько 12,5
млрд грн, що на 4% вище показника 2020
року, в основному за рахунок істотного
зростання обсягів буріння: проходка в 2021
році становила 210 км, що на 48% більше,
ніж в 2020 році (142 км).
Група Нафтогаз отримала спеціальні дозволи та
ліцензії на нові площі із істотним потенціалом:
ділянки на шельфі та у зоні глибокої води акваторії Чорного моря, Юзівська площа, ділянки,
отримані за угодами про розподіл продукції.
Загальний потенціал вуглеводнів до вилучення
(estimated ultimate recovery) в повному портфелі Групи Нафтогаз (вкл. ПАТ «Укрнафта»), за
внутрішніми оцінками спеціалістів АТ «Укргазвидобування», становить більше 1,2 трлн куб.
м (що перевищує сукупні обсяги запасів та ресурсів АТ «Укргазвидобування» та інших компаній Групи Нафтогаз в звітах оцінювачів, оскільки
ці звіти, зокрема, не включають оцінку ресурсів ділянок в акваторії Чорного моря, ділянок,
отриманих за угодами з розподілу продукції,
та Юзівської площі, а також оцінку потенціалу нетрадиційних покладів за спецдозволами
АТ «Укргазвидобування»).
У 2021 році було покрито 3D сейсмікою
близько 5 тис. кв. км на території шельфу
Чорного моря, наразі відбувається інтерпретація отриманих результатів. На жаль, через
воєнні ризики подальше проведення геологосейсмічних робіт було унеможливлено.
Істотно знизився рівень виробничого травматизму за показником LTIFR (в розрахунку
на 1 млн людино-годин) – з 0,38 у 2020 році
до 0,16 у 2021 році.

1 Середньодобовий відпуск товарного природного газу АТ «Укргазвидобування»

з жовтня 2018 року по лютий 2022 року по місяцях, млн куб. м / доба
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39,0

З червня 2015 до жовтня
2018 року Ю.Вітренко був
координатором відносин між
АТ «Укргазвидобування» та
НАК «Нафтогаз України» як материнською компанією; при цьому
голова правління АТ «Укргазвидобування йому не підпорядковувся; тому Ю. Вітренко не був
його керівником і не відповідав
за видобуток.

1

2 Валовий видобуток та відпуск товарного природного

газу АТ «Укргазвидобування» у 2014-2021 рр., млн куб.м

Видобуток газу

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Валовий видобу15 114 14 528 14 605 15 251 15 497 14 892 14 233 13 669
ток природного газу
Відпуск товарного
природного газу
13 409 12 819 13 002 13 889 13 785 13 621 13 448 12 932
АТ «Укргазвидобування»
Відпуск товарного
природного газу 1 126
за угодами СД

1 075

911

487

181

25

12

6

Джерело: АТ «Укргазвидобування»

• 2021 рік став роком зміни динаміки валового видобутку природного газу – з падіння на зростання. Так, на 31 грудня 2021 року добовий відпуск товарного газу становив
36,3 млн куб. м, що на приблизно 1% вище показника на початку року та на близько 4% вище показника на кінець 1 півріччя 2021 року.
• Такі показники були досягнуті завдяки введенню в експлуатацію 50 свердловин (включаючи 8 високодебітних свердловин зі стабілізаційним дебітом більше 100 тис. куб. м на
добу), модернізації та введенню в дію низки
стратегічних об’єктів наземної інфраструктури загальним дебітом більше 500 тис. куб. м
на добу та інших заходів з оптимізації видобутку на працюючих свердловинах.
• Незважаючи на зміну тренду видобутку, загальний обсяг відпуску товарного газу становив 12,93 млрд куб. м, що на 3,8% менше від
показника 2020 року.
• АТ «Укргазвидобування» вдалося забезпечити рекордний приріст запасів за категорією
2P на рівні близько 10 млрд куб. м та досягти коефіцієнту заміщення запасів на рівні
73%. Для порівняння, у 2020 році приріст запасів становив 5,9 млрд куб. м та показник
заміщення запасів 41%.
• Чистий операційний прибуток після оподаткування (NOPLAT) сегменту бізнесу становив
18,0 млрд грн, що більш ніж в 2 рази більше
за результат 2020 року 7,5 млрд грн.
• Фактичний показник дохідності на вкладений
капітал (ROIC), за якого інвестиційний капітал
розрахований на основі ринкових мультиплікаторів вартості запасів категорії 1P, а NOPLAT
базується на номінальних (фактичних) регульованих цінах, за результатами 2021 року
становив 7,5%, що на 2.5 п.п. нижче вартості
капіталу у 10% для грошових потоків, деномінованих у доларах США, який використовувало Товариство у 2021 році. За теоретичного
сценарію реалізації газу за ринковими цінами
дохідність на вкладений капітал (ROIC) в 2021

свідчити і про неефективну експлуатацію свердловин та родовищ у попередні періоди, зокрема, про недостатній обсяг проведення планових ремонтів. З 2020 року рівень втрат почав
поступово знижуватися і у 2021 році становив
540 млн куб. м.
Хочемо звернути увагу також на той факт,
що у середині 2019 році керівництвом дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» було прийняте рішення істотно знизити обсяги буріння.
Товариство не тільки відмовилося від використання послуг зовнішніх бурових підрядників,
але й істотно знизило обсяг буріння власним
флотом. Як результат, обсяг буріння знизився з
313 тис. м у 2018 році до 212 тис. м у 2019 році
та 142 тис. м у 2020 році. Відповідно таке зниження обсягів буріння вплинуло на зниження
обсягів природного газу, який Товариство отримувало від введення в дію нових свердловин.
Так, вплив зниження обсягів буріння у 2019 році на недоотриманий обсяг видобутку природного газу у 2020 році оцінюється у орієнтовно
250 млн куб. м з відповідним подальшим ефектом і на рівень видобутку наступних років.
Для розуміння підзвітності за видобуток протягом цього часу, варто зазначити, що з грудня
2018 року зі створенням в НАК «Нафтогаз України» дивізіону «Інтегрований газовий бізнес»
принаймні стратегічне керівництво напрямом
видобування газу перейшло від АТ «Укргазвидобування» до НАК «Нафтогаз України». Тому якщо
з червня 2015 року до грудня 2018 року відповідні повноваження та вирішальний вплив на
видобуток мав керівник АТ «Укргазвидобування» О.Прохоренко1, то вже з грудня 2018 року
по кінець березня 2020 року – керівник дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» А.Фаворов,

3 Видобуток рідких вуглеводнів

АТ «Укргазвидобування» у 2014-2021 рр., тис.т

Продукт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Видобуток рідких вуглеводнів АТ «Укргазвидобування»
(не включаючи обсяг видобутку за угодами СД)
Конденсат

412

394

381

389

373

393

382

349

Нафта

122

118

101

80

73

85

63

64

Нафтобітум

2

3

3

2

3

3

3

3

Видобуток рідких вуглеводнів за угодами СД
Конденсат

49

49

44

21

6

–

–

–

Нафта

24

18

8

3

1

–

–

–

Джерело: АТ «Укргазвидобування»

Основні результати у 2021 році:

Після зміни керівництва групи Нафтогаз у кінці
квітня 2021 року та прийняття низки управлін
ських рішень, формування оновлених цілей та
впровадження ініціатив вдалось змінити вектор видобутку (відпуску товарного газу) у 2
півріччі 2021 року. Так, на 31 грудня 2021 року
добовий відпуск товарного газу становив вже
36,3 млн куб. м на добу, що практично на 4%
вище, ніж видобувалось на середину року та на
близько 1% більше до обсягу відпуску на початок року. Тенденція до збільшення видобутку
також підтверджується результатами за перші 2
місяці 2022 року. Так, в січні-лютому 2022 року
відпуск товарного газу сягнув 2,135 млрд куб. м,
що на 2% більше аналогічного періоду 2021 року. За добу до початку війни в Україні АТ «Укргазвидобування» вийшло на добовий показник
в 36,5 млн куб. м відпуску товарного газу. Отже,
в липні 2021 року було зупинено 33-місячний
тренд зниження відпуску товарного природного газу та забезпечено його зростання протягом
7 місяців до початку збройної агресії з боку російської федерації проти нашої країни.
Однак позитивної динаміки 2-го півріччя виявилося недостатньо для подолання зниження
видобутку природного газу за результатами
року порівняно з 2020 роком. Так, у 2021 році АТ «Укргазвидобування» забезпечило відпуск 12,93 млрд куб. м товарного газу, що на
3,8% менше показника 2020 року , 349 тис. т
газоконденсату та 67 тис. т нафти та нафтобітуму, що разом на 7,3% менше за минулорічний
показник видобутку рідких вуглеводнів.
Аналізуючи динаміку видобутку валового
природного газу протягом останніх 5 років, варто звернути увагу на більш стрімке зниження
обсягів валового видобутку порівняно з обсягом відпуску товарного газу у 2018-2020 рр. Так,
у 2020 року обсяг валового видобутку газу був
на 8,2% нижчим за рівень 2018 року, у той час
як відпуск товарного природного газу знизився тільки на 2,4% за той самий час. Таке зниження обсягів валового видобутку природного
газу сталося через те, що протягом 2019 року
було переглянуто рівень нормованих виробничо-технологічних втрат природного газу, які
використовувало Товариство для визначення
обсягу валового видобутку. За результатами цієї діагностики було встановлено, що норми виробничо-технологічних втрат, які були істотно
підвищені протягом 2017-2018 рр., були необґрунтованими і, як наслідок, могли завищувати
показники валового видобутку природного газу.
Зниження цих норм до обґрунтованого рівня
призвело до більш істотного зниження показник валового видобутку природного газу порівняно з відпуском товарного газу у 2019-2020 рр.
Іншою важливою причиною зниження видобутку природного газу стало стрімке зростання
обсягів втрат видобутку газу внаслідок зупинок
свердловин через обводнення або інші причини, а також непланових зупинок наземної інфраструктури. Так, у 2019 році втрати від зупинок
свердловин та інших аварійних ситуацій становили 918 млн куб. м порівняно з рівнем втрат у
583 млн куб. м у 2017 році. Це, зокрема, може
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(19 операцій в 1 півріччі) та облаштовано 53
свердловини системами механічного ліфту
(37 свердловин в 1 півріччі).
Загалом за 2021 рік було введено в експлуатацію 147 свердловин після операцій капіталь
ного ремонту, 46 свердловин – після гідророзриву пласту на базовому фонді свердловин;
було здійснено 375 колтюбінгових операцій на
базовому фонді та 234 супутні колтюбінгові операції на освоєні чи під час ГРП, 30 операцій із
реперфорацій без залучення верстату КРС. Було
введено в експлуатацію 50 нових свердловин,
з яких 28 є експлуатаційними та 22 – пошуково-розвідувальними.
При цьому, слід зауважити, що підвищення
результативності виконання внутрішньосвердловинних операцій є дуже важливою складовою у забезпеченні ефективності витрат капіталу на проведення заходів з підтримки та
нарощування видобутку. Так, за результатами
2021 року близько 40% капітальних ремонтів
свердловин дали або нульовий приріст дебіту,
або приріст нижче 1 тис. куб. м на добу, а досягли очікуваного приросту лише близько 30%
проведених ремонтів. Підвищення якості відбору кандидатів та використання нових технологій для проведення операцій мають покращити результативність як операцій КРС, так і
інших операцій зі збільшення видобутку.
У 2021 році була продовжена співпраця з компанією ТОВ «Халлібартон Україна»
(дочірньою компанією Halliburton, США) з
проведення операцій буріння бокових стовбу
рів (було введено в експлуатацію 12 свердло
вин) та з компанією ТОВ «Везерфорд Україна» (дочірньою компанією Weatherford
International Ltd., Швейцарія) щодо облаштування свердловин системами механічного ліфту (проведено 90 операцій). Операції з
встановлення систем механічного ліфту є порівняно новими для АТ «Укргазвидобування»
(реалізуються протягом останніх 2 років). Водночас АТ «Укргазвидобування» бачить перспективу у продовженні та нарощувані цих
видів операцій надалі. Так, додатковий видобуток від проведення операцій облаштування свердловин механічним ліфтом збільшив
видобуток в 2021 році на 76 млн куб. м, що є
істотним результатом, враховуючи відносно
невелику вартість операцій порівняно із класичними операціями на базовому фонді, такими як КРС та ГРП.
У підсумку, у 2021 році від усіх напрямків діяльності роботи із поточним портфелем родовищ, такі свердловини отримали промисловий
приплив газу вище 100 тис. куб. м на добу (стабілізаційний дебіт газу):
1. Нові експлуатаційні свердловини:
• Безпалівське № 52 – 135 тис. куб. м на добу
• Комишнянське № 60 – 118 тис. куб. м на добу
• Розумівське № 80 – 130 тис. куб. м на добу
• Комишнянське № 59- 172 тис. куб. м на добу
Додатково було введено в експлуатацію
3 свердловини зі стартовим дебетом більше 100
тис. куб. м на добу, однак надалі свердловини
працюють з такими стабілізаційними дебітами:
Яблунівське № 365 – 68 тис куб. м на добу, Яблунівське № 366 – 68 тис. куб. м на добу, Захід-

становить 10,0 млрд куб. м та є найвищим показником за останні 5 років.
Цього результату вдалось досягнути за ра
хунок покращення компетенцій геологічної команди, зокрема формування команди спеціалістів з економіки нафтогазових проектів, яка
супроводжує роботу із аудитором запасів та
ресурсів та разом із командами геології та резервуар менеджменту більш детально опрацьовує плани розробки родовищ, що є одним із
ключових вхідних даних для оцінки запасів. Cлід
відзначити запуск успішних пошуково-розвідувальних свердловин на Західно-Соснівському,
Комишнянському та Скиданівському родовищах; відкриття таких нових родовищ, як Моспанівське, Герсеванівське та Топольове, а також
в цілому істотне збільшення пошуково-роз
відувального буріння. У 2021 році обсяг пошуково-розвідувального буріння становив 76 тис.
м, що на близько 41% більше за проходку за
цим типом буріння в 2020 році (54 тис. м). Товариство фокусується на геологорозвідувальних
роботах на нових перспективних ділянках та пошуку додаткових ресурсів газу, нарощуванні запасів на виснажених родовищах та формуванні
бази для нарощення власного видобутку в май
бутньому для досягнення енергонезалежності
України. В цьому контексті дуже важливим є те,
що на початку 2021 року Група Нафтогаз отри
мала спеціальні дозволи та ліцензії на нові пло
щі із істотним потенціалом: ділянки на шельфі
та у зоні глибокої води акваторії Чорного моря,
Юзівську площу, ліцензії, отримані за угодами
про розподіл продукції. Загальний потенціал вуглеводнів до вилучення Групи Нафтогаз (вкл. ПАТ
«Укрнафта») без врахування геологічного ризику
істотно збільшився та наразі оцінюється командою АТ «Укргазвидобування» у більше ніж 1,2
трлн куб. м (що перевищує сукупні обсяги запасів та ресурсів АТ «Укргазвидобування» та інших
компаній Групи Нафтогаз в звітах оцінювачів,
оскільки ці звіти, зокрема, не включають оцінку
ресурсів ділянок в акваторії Чорного моря, ділянок, отриманих за угодами з розподілу продукції, Юзівської площі, а також оцінку потенціалу нетрадиційних покладів за спецдозволами
АТ «Укргазвидобування»).

но-Соснівське № 90 – 67 тис. куб. м на добу.
2. Нові пошуково-розвідувальні свердловини:
• Скиданівське №2 – 259 тис. куб. м на добу
• Бугаївська № 41 – 126 тис. куб. м на добу
• Західно-Соснівське № 122 – 159 тис. куб. м
на добу
• Комишнянське № 31 – 115 тис. куб. м на добу
3. Свердловини, введені в дію після капітального ремонту:
• Медведівське № 509 – 151 тис. куб. м на добу
• Котелевське № 118 – 103 тис. куб. м на добу
4. Свердловини, введені в дію після операції
ГРП:
• Комишнянське № 29 – 284 тис. куб. м на добу
5. Свердловини, введені в дію після операції ЗБС:
• Березовське № 114 – 110 тис. куб. м на добу.
Для забезпечення зростання видобутку у
майбутньому у 2021 році команда продовжила активно впроваджувати ініціативи та
проекти із розвитку компетенцій. У рамках
реалізації програми диджиталізації процесів ви
добутку, АТ «Укргазвидобування» разом із аме
риканською компанією підрядником Honeywell
International впровадило систему дистанційно
го моніторингу роботи високодебітних сверд
ловин, яка допоможе у режимі реального часу
контролювати режими робіт та при необхідності приймати ефективні та оперативні рішення
щодо їх корегування. У 2021 році, було завер
шено облаштування 338 свердловин, що разом із свердловинами, підключеними ще в
2020 році, повністю покрило загальний законтрактований обсяг в 386 свердловин. На цей
момент команда активно використовує отримані дані із системи для контролю роботи свердловин та прийняття оперативних управлінських
рішень. Цей проект було реалізовано в рамках
першої стадії співпраці. Після проведення детального аналізу результатів впровадження
та підтвердження на практиці якості системи,
команда планує збільшувати обсяги покриття
свердловин цією системою.
На момент складання цього звіту компанією DeGolyer and MacNaughton було завершено
оцінку запасів та ресурсів АТ «Укргазвидобування» станом на 1 січня 2022 року. Обсяг приросту
запасів категорії 2P за результатами 2021 року
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Джерело: АТ «Укргазвидобування», звіти аудиту запасів

з квітня 2020 року по кінець вересня 2021 року
– Головний директор виконавчий НАК «Нафтогаз України» О.Ватерландер, з жовтня 2021 року
– керівник дивізіону «Розвідка та Видобування»
НАК «Нафтогаз України» (а потім виконуючий
обов’язки генерального директора АТ «Укргазвидобування») О.Романюк. З призначенням нової наглядової ради поточний менеджмент планує змінити операційну модель.
Повертаючись до результатів 2021 року та
тих зусиль, що команда Нафтогазу доклала
до зміни динаміки видобутку на збільшення
у 2 півріччі, слід виділити вплив прискорення реалізації проектів з модернізації наземної
інфраструктури та управління тисками, введення в дію пріоритетних свердловин та підвищення ефективності проведення операцій на
базовому фонді (капітальних ремонтів свердловин, реперфорацій, встановлення механічних ліфтів, буріння бічних стовбурів, операцій
з гідравлічного розриву пластів).
Так, в 2 півріччі було завершено будівництво
та введено в експлуатацію такі великі проекти,
які істотно вплинули на стабілізацію та початок
нарощування видобутку:
• Завершено будівництво та введено в екс
плуатацію перший ступінь Глазунівської ДКС,
потрібної для пониження гирлових тисків
найбільшого родовища України – Шебелинського. Попри певні складнощі з поставками
основних вузлів та обладнання, що виникали на початку реалізації проекту, команді
вдалося до кінця року ввести об’єкт в експлуатацію. Станом на кінець 2021 року станція забезпечувала додатковий добовий ви
добуток газу на рівні близько 290 тис. куб. м;
• Завершено будівництво та введено в екс
плуатацію нульову ступінь Яблунівського ВПГ–
установку з переробки газу для стабілізації
та пониження гирлових тисків на свердловинах Яблунівського, Скоробагатьківського
та Комишнянського родовищ. Об’єкт введено в експлуатацію в липні 2021 року. Станом
на кінець року він забезпечував додатковий
добовий видобуток газу на рівні близько
200 тис. куб. м газу;
• Проведено комплекс робіт з оптимізації
робочих тисків, в т.ч. шляхом встановлення мобільних дотискувальних компресорів
на вузлах комплексної підготовки природного газу та будівництва трубопроводів,
що забезпечило додатковий добовий видобуток на кінець року на рівні близько
120 тис. куб. м газу;
• Завершено буріння та введено в експлу
атацію 28 нових свердловин порівняно з 22
свердловинами, введеними в першому півріччі. В 2 півріччі успішно завершені свердловини на родовищах, які показують найкращі результати, але при цьому є досить
технічно складними та із істотною глибиною,
серед яких: Комишнянське, Яблунівське, Розумівське, Скиданівське. 7 свердловин, завершених у 2 півріччі досягли стабілізаційного дебіту більше 100 тис. куб. м на добу;
• Введено в експлуатацію 86 свердловин після
КРС (61 свердловина в 1 півріччі), зроблено
30 інтенсифікацій за допомогою колтюбінгу
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Стратегічні проекти
Розробка портфелю родовищ газу нетрадиційних колекторів
Цей напрям оцінюється командою спеціалістів АТ «Укргазвидобування» як найбільш перспективний. Загальна площа ідентифікованого оновленою командою геологів Товариства
потенціалу Нижньовізейської зони нетрадиційних ресурсів Дніпровсько-Донецького басейну становить більше 13 тис. кв. км. Ключові геологічні параметри перспективної зони є
порівняними або навіть кращими за показники основних басейнів нетрадиційних ресурсів
вуглеводнів США та Канади, що дає змогу говорити про істотні перспективи розробки цих
покладів, видобувний потенціал яких, у разі
підтвердження, може не тільки створити можливості повного забезпечення споживання
природного газу в країні власним видобутком,
але і створити ресурс для експорту газу в Європу. Станом на сьогодні перспективні ресурси
до вилучення за наявними у Нафтогазу спеціальними дозволами оцінюються спеціалістами АТ «Укргазвидобування» у більше ніж 400
млрд куб. м. Впродовж 2021-2022 років команда оцінила перспективні ділянки та сформувала амбіційний план на 2022-2023 рр. по
проведенню геологорозвідувальних робіт для
підтвердження цього потенціалу, який включає
буріння горизонтальних свердловин з багатостадійним гідророзривом пласту, перших на
території України.
Розробка потенціалу глибоких горизонтів
Наприкінці 2020 року Товариство завершило
буріння пошукової свердловини Шебелинське
№888 та у 2021 році перейшло до етапу освоєння та дослідження, які проводила протягом
року. Станом на сьогодні освоєння та дослідження свердловини ще не завершене (роботи були призупинені через воєнні дії), але
поточні результати не дозволяють наразі підтвердити потенціал глибоких горизонтів Шебелинського родовища.
Водночас слід зазначити, що було отримано
високі результати на пошуково-розвідувальних свердловинах із глибиною більше 5 км на
Комишнянському, Скиданівському та Жемчужному родовищах. Ці результати демонструють
значний потенціал їхньої подальшої розробки
та видобутку вуглеводнів.
Розвідка потенціалу Чорного моря
У 1-3 кварталах 2021 року, на виконання рі
шення Кабінету міністрів України, Державна служба геології та надр України надала
НАК «Нафтогаз України» 36 спеціальних дозволів
(площі Дельфін та Скіфська) з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі
дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова
розробка родовищ), строком дії на 30 років.
Протягом 2021 року були проведені 3D сейс
мічні дослідження на внутрішньому шельфі
Чорного моря норвезькою компанією PGS та
покрито близько 5 тис. кв. км. Наразі розпочався процес обробки сейсмічних даних.
Слід відзначити, що проект реалізації геологосейсмічних робіт та розробка ділянок в аква134
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торії Чорного моря був дуже ризиковий, через
військову присутність збройних сил російської
федерації в акваторії та географічну близькість
принаймні частини перспективних ділянок до
видобувних об’єктів, що були захоплені російською федерацією в результаті збройної анексії Автономної Республіки Крим у 2014 році.
Як результат, після проведення робіт на внутрішньому шельфі компанія PGS не змогла отримати дозвіл на подальше проведення робіт
від Норвезької торгівельно-промислової палати через великі воєнні ризики.
Повномасштабна війна російської федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого
2022 року, додатково підтвердила обґрунтованість таких ризиків. Тому наразі перспективи
освоєння вуглеводневого потенціалу акваторії
Чорного моря є невизначеними.
Розробка родовищ за угодами про розподіл
продукції
У 2019 році АТ «Укргазвидобування» виграло
право на укладення чотирьох угод про розпо
діл продукції на Балаклійській, Іванівській,
Берестянській та Бузівській ділянках. У грудні 2020 року відбулося офіційне підписання
угод про розподіл вуглеводневої продукції на
4 зазначених ділянках та на початку 2021 року
АТ «Укргазвидобування» отримало доступ до
ділянок та існуючої геологічної інформації. Відповідно до угод, АТ «Укргазвидобування» зобов’язується у перші 5 років з дати підписання
угод провести 3D сейсмічну розвідку на площі
1,55 тис. кв км та пробурити 12 пошуково-розві
дувальних свердловин. Загальний гарантований
обсяг інвестицій має сягнути 120 млн дол. США.
Протягом 2021 року команда проводила
переобробку геологічних матеріалів та 2D до
сліджень минулих років. Враховуючи існуючу
інформацію, командою було підготовлено та
оголошено тендер на масштабні 3D сейсмічні
дослідження на кожній із ділянок, але проведення 3D сейсміки наразі неможливо на ділянках, які знаходяться на сході країни, у зв’язку
з воєнними діями та будуть проведені після
їхнього завершення. Товариство планує розпочати проведення 3D сейсмічних досліджень на
частині Берестянської площі на заході України
у 2022 році.
Розробка Юзівської площі
У грудні 2020 року НАК «Нафтогаз України» та
НАК «Надра України» підписали договір купівліпродажу частки розміром 99% у статутному
капіталі ТОВ «Надра Юзівська». Це товариство
володіє правом на розвідку та видобування
вуглеводнів на Юзівській площі. Крім того, Група Нафтогаз уклала договір про придбання 1%
статутного капіталу ТОВ «Надра Юзівська», який
належав дочірньому підприємству НАК «Надра
України» «Український геологічний науково-виробничий центр». Внаслідок чого Нафтогаз став
єдиним власником ТОВ «Надра Юзівська».
Протягом 2021 року команда проводила
аналіз існуючих геологічних даних та розпочала переобробку наявної 2D і 3D сейсміки. Також командою було визначено першочергові
точки для буріння пошукових свердловин та

розпочато розробку необхідної проектно-технічної документації.
Для потреб пошукового буріння Товариством було отримано в користування земельні
ділянки, розроблено звіт з оцінки впливу на
довкілля (ОВД) та було отримано необхідний
для початку робіт висновок профільного міністерства. В рамках соціальної відповідальності
перед місцевими громадами Товариством було розроблено Стратегію із соціальних інвестицій та реалізовано ряд проектів, спрямованих
на розвиток цих громад.
Станом на дату цього звіту Юзівська ділянка перебуває в зоні активних воєнних дій. Подальші роботи на ділянці можливі тільки після
завершення воєнних дій і проведення розмінування території.
Дослідження потенціалу Карпатського регіону
Наразі Товариством проводиться аналіз геологічного потенціалу регіону разом з міжнародними партнерами – OMV Petrom та PGNiG. З
компанією PGNiG (Республіка Польща) Товариством підписано Меморандум про співпрацю,
в рамках якого представниками компанії PGNiG
розглянуто ряд активів на Заході України. Керівництво компанії PGNiG підтвердило свої наміри

партнерства для дослідження та розробки активів Товариства. З компанією OMV Petrom (Румунія) Товариством також підписано Меморандум та Угоду про спільне вивчення. В рамках
Угоди про спільне вивчення технічні команди
здійснили детальне вивчення ділянок на заході
України, в результаті якого виявили перспективні ділянки з метою подальшої їх спільної номінації на конкурс з укладання угод про розподіл
продукції або аукціон.
Порівняння з минулими періодами
Такі можливості в отриманні доступу до перспективних площ у прозорий спосіб контрастують з ситуацією минулих років, коли Група
Нафтогаз не тільки мала складнощі з отриманням нових спец.дозволів, але й втрачала певні
з них. Так, у 2017 році Державна служба геології та надр України анулювала спецдозволи та
право Нафтогазу розробляти Будищансько-Чутівську, Оболонську та Писарівську площі.
Пізніше (у серпні 2020 року) спецдозвіл на
розробку Будичансько-Чутівської ділянки був
виставлений на аукціон, за результатами якого право на розробку ділянки за 650,5 млн грн
придбала компанія ТОВ «Нафтогазгеорозвідка», що входить до складу «ДТЕК Нафтогаз».

Партнерства та контракт PEC (Production Enhancement Contract)
У 2020 році було Товариством було підписано угоду з підвищення видобутку (production
enhancement contract) з румунською компанією Expert Petroleum. З 1 жовтня 2020 року
компанії Expert Petroleum було надано доступ
до родовищ в периметрі договору PEC та було
передано в управління 13 існуючих родовищ.
Після укладення договору 42% видобутку вуглеводнів ГПУ «Львівгазвидобування» (філія
АТ «Укргазвидобування») управляються силами компанії Expert Petroleum.
У 2021 році валовий обсяг видобутку газу
Expert Petroleum у рамках цього проекту становив 315,3 млн куб. м, з яких 44,9 млн куб. м
становить додатковий видобуток від проведених операцій. Зростання видобутку на периметрі родовищ контракту порівняно з 2020 роком становило 6,4%, або 18,9 млн куб. м. Слід
зазначити, що підрядник вже інвестував у ро
довища АТ «Укргазвидобування» з початку угоди близько 6 млн дол. США.
Expert Petroleum планує в подальшому
збільшувати кількість проведених операцій та
вже в 2022 році пробурити перші нові сверд-

ловини та провести 3D сейсмічні дослідження.
Команда АТ «Укргазвидобування» бачить
перспективу у збільшенні таких проектів на
виснажених родовищах та на початку 2022
року провела круглий стіл із потенційними
партнерами, на якому представила список
родовищ для наступного конкурсу залучення партнерів на умовах PEC. Перелік включає 4 кластери (Юліївський, Перещепинський,
Карлівський та Ізюмський), які об’єднують 35
родовищ із загальним річним видобутком понад 1 млрд куб. м. Наразі проведення тендеру
призупинено та буде продовжено після завер
шення воєнних дій на території України.
Також, у 2021-му Група Нафтогаз активно
розвивала інші проекти із залученням досвід
чених партнерів. Зокрема, було підписано
меморандуми про співпрацю з метою розробки потенціалу ділянок Чорного моря з Naphta
Israel Petroleum Corp. Ltd. (Ізраїль), Dragon Oil
Holding Limited (ОАЕ), Helmerich and Payne
International Holdings (США), 3 Seas Energy LLC
(США) та SOCAR-AQS LLC (Азербайджан).

Аналіз дохідності на інвестований капітал за результатами 2021 року
Методологія оцінки показника ROIC та деталь
ний аналіз наведені в блоці «Що таке ROIC: як
аналіз дохідності на інвестований капітал допо
магає нам бачити виклики фінансовій сталості
бізнесів Нафтогазу». Нижче наводимо ключові
результати та висновки цього аналізу.
Якщо використовувати ринковий мультиплі
катор вартості запасів АТ «Укргазвидобування»
як міри ринкової вартості, то дохідність на ін
вестований капітал АТ «Укргазвидобування» (за
використання номінальних (фактичних) цін реалізації газу) у 2021 році дорівнювала 7,5%, що є

нижчим за показник вартості капіталу, який ви
користовувало Товариство (10% для грошових
потоків, вимірюваних у дол. США). Якщо вико
ристовувати грошову оцінку запасів категорії 2P
АТ «Укргазвидобування» відповідно до звітів з
оцінки запасів на початок та кінець 2021 року,
то ROIC бізнесу (за використання номінальних
(фактичних) цін продажу газу) був істотно нижчим за вищенаведений показник ROIC у 7,5% та
дорівнював 4,1%.
При цьому слід зауважити, що у 2021 році
продаж газу здійснювався АТ «Укргазвидобуван135
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тований капітал складала б близько 18%. Тож за
умови реалізації природного газу за ринковими цінами, дохідність на інвестований капітал у
2021 році була суттєво більшою за оціночну вартість капіталу за будь-якою методологією.
Даний аналіз свідчить, що діяльність з видо
бутку газу у 2021 році була економічно вигід
ною для України, а різниця між номінальними
(фактичними) та ринковими цінами по суті є
непрямими субсидіями, які уряд через Нафтогаз направляв на користь українських споживачів в 2021 році.

•
•
•
•

Результати діяльності та розвиток сервісних функцій
Буріння свердловин
2021 рік став роком нарощування обсягів буріння після суттєвого зниження у 2019-2020
рр., що сталося через управлінське рішення
керівництва дивізіону «Інтегрований газовий
бізнес» у середині 2019 року. Товариство відмовилося від використання зовнішніх бурових
підрядників, але також значно скоротило використання власного бурового флоту. Як наслідок, обсяги буріння у 2020 році були нижче
рівня 2017 року, незважаючи на оновлення бурового флоту АТ «Укргазвидобування».
У 2021 році, завдяки наявності оновленого
флоту, підвищенню рівня використання верстатів і оптимізації процесів, Товариством було
досягнуто рекордних показників комерційної
швидкості буріння, яка сягнула рівня у 1 600 м
/ міс. на свердловину. В середньому по року
комерційна швидкість буріння становила 890
м / міс., що на 14% швидше за показник середньої комерційної швидкості буріння у 2020 році (778 м / міс.).
Незважаючи на збільшення об’ємів робіт з
буріння, Товариством було досягнуто зменшення вартості одного метра проходки на 22%.
Також, значно покращились операційні показники буріння порівняно з 2020 роком, а саме:
• Збільшення кількості вердловин закінчених
бурінням на 50%;
• Зростання середньої швидкості буріння модернізованими верстатами у 3 рази;
• Зменшення рівня непродуктивного часу
(який включає аварії, брак та інші простої
верстату під час буріння свердловини і розраховується по відношенню до часу бурін-
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5 Обсяги буріння АТ «Укргазвидобування»

ня свердловини, який не включає монтаж
та демонтаж верстатів) в 2 рази з 9,3% до
4,3%.
При цьому ми бачимо значний потенціал в
підвищенні ефективності використання флоту бурових верстатів через зниження простою
верстатів поза межами часу буріння свердловини. У 2021 році, зі зростанням завантаження
бурового флоту, такі простої істотно скоротилися і становили 17% загального календарного
часу порівняно з 28% у 2020 році.
Слід відзначити свердловини, на яких було
досягнуто найкращих результатів:
• Скиданівське № 6 – найглибша пробурена
свердловина в історії АТ «Укргазвидобування» (6 535 м);
• Веснянське № 116 – свердловина з найбільшим відходом від вертикалі (1 150 м),
пробурена з використанням технології похило-скерованого буріння;
• Гадяцьке № 74 – свердловина, по якій досягнуто рекордну добову проходку (686 м)
• Кегичівське № 522 – свердловина, по якій
досягнута рекордна швидкість буріння
(1 690 м / міс.).
У 2021 році Товариством було застосовано
наступні нові технології:
• Розкриття продуктивних горизонтів на розчині на вуглеводневій основі (РВО);
• Залучення сервісних послуг по похило-спрямованому бурінню за допомогою роторно-керованої системи (РКС).
Також Товариством були проведені інші заходів з підвищення ефективності буріння, зокрема:
• Впроваджено пілотний проект Інтегровано-

го управління проектами (ІУП) у Стрийському відділенні бурових робіт з метою оцінки
доцільності переходу філії БУ «Укрбургаз» до
нового формату управління буровими роботами;
Впроваджено методику відновлення озброєння бурових доліт;
Розроблено он-лайн інтерактивну карту діяльності БУ «Укрбургаз»;
Придбано та запущено в роботу два нових
тампонажних флоти;
Повністю оновлено житлові містечка в 16-ти
бурових бригадах.

Операції з проведення капітального ремонту
свердловин (КРС)
У 2021 році Товариством реалізовано 246 проектів капітального ремонту свердловин, з яких
150 ремонтів були самостійними заходами,
проведеними з метою збільшення видобутку вуглеводнів, у тому числі 2 операції були
здійснені на ділянках, отриманих за угодами
з розподілу продукції. 8 операцій капітального
ремонту були здійснені для підтримки базового фонду свердловин, 88 ремонтів виконані як
супутні заходи в рамках здійснення інших проектів з внутрішньосвердловинних робіт чи буріння. 47 із 246 ремонтів виконано верстатами
зовнішнього підрядника.
Під час проведення робіт з КРС, спостерігається незначне зростання відсотку непродуктивного часу власного підрядника під час проведення
операцій з капітального ремонту свердловин –
філії «УГВ-Сервіс» з 10,8% у 2020 році до 13,2% у
2021 році. Варто відзначити, що додатково ми
працюємо над зниженням непродуктивного часу
не з вини сервісного підрядника, який становив
близько 12,7% загального календарного часу у
2021 році. Компанія розробила та втілює план
щодо зниження даних показників.
У 2021 році Товариство активно працювало
над підвищенням кваліфікації власного персоналу: 100 фахівців пройшли навчання за
програмою «Wellbore intervention and fishing»
(«Внутрішньосвердловинні та ловильні роботи»), успішно здали іспит та отримали сертифікат про закінчення.
Товариством розроблено та впроваджено зміни до організаційної структури філії «УГВ-Сервіс», а також впроваджено трансформаційні зміни в процесах, що своєю чергою дало змогу:
• Забезпечити кваліфікованим персоналом
бригади КРС з метою зменшення непродуктивного часу;
• Забезпечити розробку дизайну ремонту
свердловини на етапі бюджетування для
більш ефективної розробки бюджетів капітальних ремонтів свердловин;
• Мінімізувати залучення зовнішніх підрядників для інженерного супроводу для зниження витрат на проведення операцій;
• Зменшити кількість рівнів управління, а отже
і погодження рішень, з 5 до 3;
• Забезпечити вчасну зупинку ловильних робіт на початкових стадіях, коли отримані результати вказують на економічну недоцільність їхнього подальшого проведення, тим
самим зменшуючи непродуктивні витрати;

• Утримати ефективність проведення операцій при меншій кількості залучення флотів
зовнішніх підрядників;
• Впровадити єдиний формат звітності для
внутрішнього та зовнішнього підрядників,
що дає змогу вести єдину базу даних;
• Оновити класифікацію непродуктивного часу відповідно до продуктових лінійок та розмежувати зони відповідальності виконавця
робіт та власника свердловини.
В рамках реорганізації філії «УГВ-Сервіс»
Товариством було створено центральну базу
виробничого обслуговування нафтогазового
обладнання, що серед іншого має у складі дільницю обслуговування внутрішньсвердловинного
обладнання і дільницю зварювання та наплав
лення. Обидві дільниці дозволяють виготовляти,
обслуговувати, відновлювати ловильний та фрезерний інструмент, що дозволяє зменшити витрати на залучення підрядних організацій під час
проведення КРС власними силами.
Окрім цього, було Товариством створено
базу обслуговування та виробництва трубної
продукції, яка виконує координацію, зберігання, очищення, інспекцію, ремонт та відновлення трубної продукції з використанням новітніх
інструментів та технологій.
Товариством також була створена служба
координації використання обладнання та компонентів, що являє собою диспетчерсько-логістичний центр забезпечення виробництва та
ребалансування необхідних ресурсів між локаціями. Інвентаризація та релокація обладнання
дали змогу звільнити склади від несправного
обладнання та залучити наявне обладнання до
виконання операцій з КРС, одночасно забезпечивши короткий період доставки до локацій.
Група забезпечення інженерно-технічних
проектів працювала над стандартизацією та
підвищенням ефективності бізнес-процесів,
їхнім відображенням в системі SAP. Вже за
раз стандартизовано паспорти виробничого
внутрішньосвердловинного обладнання, вико
нано його каталогізацію, процес замовлення
обладнання істотно спрощено і створено ін
формаційний ресурс технічної документації
наявного обладнання КРС.
Операції із використанням колтюбінгових
установок
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ня» за цінами, що були значно нижче ринкових,
а нарахування плати за користування надрами
відбувались на основі імпортних цін, що істотно вплинуло на річний операційний результат. У разі, якщо б реалізація природного газу
з боку АТ «Укргазвидобування» відбувалась за
ринковими цінами, дохідність на інвестований
капітал, розрахований за методом застосування ринкового мультиплікатору, дорівнювала би
близько 32%. За умови розрахунку інвестованого капіталу, базуючись на оцінці грошової вартості підтверджених запасів, дохідність на інвес-
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Операції із проведення гідравлічного розриву пластів (ГРП)
У 2021 році АТ «Укргазвидобування» виконало
105 операцій з гідравлічного розриву пластів,
з яких 39 було виконано із залученням влас-

8 Кількість виконаних операцій з гідравлічного розри-
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ного флоту, а 66 операцій – силами зовнішніх
підрядників. 52 операції ГРП були виконані на
базовому фонді свердловин, 52 операції – на
нових свердловинах після буріння та 1 операція – після проведення операції з буріння бокового стовбуру. За результатами проведених
операцій ГРП на існуючому фонді у 2021 році в
експлуатацію було введено 46 свердловин.
Серед ключових результатів впровадження
програми ГРП у 2021 році слід виокремити:
• Перше в історії АТ «Укргазвидобування»
успішне проведення операції гідророзриву пласта на свердловині з продуктивним
горизонтом на глибині більше 6 000 м –
Комишнянське №29, в результаті якої було отримано стартовий дебіт газу близько
350 тис. куб. м на добу, який в подальшому знизився до стабілізаційного рівня у
284 тис. куб. м на добу;
• Проведення першої операції ГРП на азотно-пінній основі на родовищі АТ «Укргазвидобування» на заході України;
• Збільшення кількості операцій, здійснених
власним флотом ГРП, на 18% (39 опера
цій у 2021 році порівняно з 33 операціями
в 2020 році).
Основними технологіями, які застосовувались у 2021 році, залежно від свердловинних
умов, були такі:
• Операції з гідророзриву пласта з застосуванням гелевих систем;
• Операції з гідророзриву пласта з закачуванням в’язких рідин з понижувачем тертя
(HVFR системи);
• Операції з гідророзриву пласта на азотно-пінній основі, які передбачають закачування спінених систем, що дозволяє значно зменшити об’єми закачуваної рідини та
пришвидшити освоєння колекторів зі зниженими пластовими тисками.
Операції з геофізичних сервісів
У 2021 році АТ «Укргазвидобування» вдалося
істотно підвищити ефективність виконання геофізичних операцій, зокрема досягти наступних результатів:
• Збільшити загальну кількість свердловино-виїздів на 25% до 2 647 свердловино-виїздів;
• Збільшити об’єми виконання прострілювально-вибухових робіт на 20%;
• Зменшити аварійність під час проведення
промислово-геофізичних робіт на 50%;
• Збільшити кількість промислово-геофізичних
партій з 24 до 26;
• Провести каротаж у відкритому стовбурі на
кабелі геофізичними приладами GoWell у
надглибокій свердловині № 6 Скиданівського родовища глибиною 6 535 м;
• Завершити розробку (спільними зусиллями
ГУ «Укргазпромгеофізика», ГПУ «Львівгазвидобування» та САРС «ЛІКВО», що знаходяться в складі АТ «Укргазвидобування») та
розпочати використання малогабаритної
установки превентора та лубрикатора для
проведення прострілювально вибухових робіт в свердловинах з глушінням на рівновазі;
• Проведення успішних спільних робіт (операції з використанням Slim Shuttle, прострі-

лювально-вибухові роботи, перфорації за
допомогою ПНКТ, каротажних робіт) із залученням нафто- та газосервісних компаній Великої Четвірки.
Операції з встановлення систем механізованого видобутку (Artificial lift)
У 2021 році було виконано 90 операцій із встановлення капілярних систем та плунжер-ліфту
із залученням ТОВ «Везерфорд Україна». Додатково було встановлено перші дві системи
подачі метанолу з метою зменшення гідратоутворення. Впровадження даних систем дозволило отримати 76 млн куб. м додаткового
видобутку у 2021 році. Всі встановлені рішення
підключені до системи моніторингу, що дозволяє в режимі реального часу відслідковувати
та вносити зміни в режим роботи обладнання.
Товариством автоматизовано роботу
штангових глибинних насосів (ШГН) на свердловинах №151 та №54 Гадяцького родовища із
залученням ТОВ «Везерфорд Україна».
Командою також впроваджено пілотний проект з встановлення на свердловині
№37 Новотроїцького родовища електровід-
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механізованого видобутку
у 2019-2021 рр., шт
+ 718 %

+ 105 %
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Джерело: АТ «Укргазвидобування»

Протягом 2021 року Товариством було проведено 609 операцій з використанням технології
колтюбінгу, з яких 320 операцій було виконано
власними силами за допомогою 7 колтюбінгових
установок, тоді як для виконання 289 операцій
було залучено 8 установок зовнішніх підрядників.
Серед ключових досягнень 2021 року можна
відзначити таке:
• Cтворення інженерно-технологічного відділу
для супроводу колтюбінгових операцій, які
виконуються власними силами, що істотно
вплинуло на скорочення НПЧ з 18,5% у 2020
році до 14,6% у 2021-ому;
• Оснащення одного з власних колтюбінгових флотів гнучкою трубою укомплектова
ною геофізичним кабелем, що дає змогу виконувати геофізичні дослідження у
свердловині під час колтюбінгової операції.
Технологія є актуальною для застосування
у складних свердловинах (свердловинах з
боковими стовбурами або довгими горизонтальними секціями), в яких використання стандартних геофізичних заходів є складним. Широке використання цієї технології
буде розпочато вже у 2022 році;
• Впровадження технології бережливого глу
шіння свердловин перед проведенням КРС.
Технологія передбачає встановлення і зняття за допомогою колтюбінгової установки
блок-пачки у свердловині перед та після робіт
з КРС, що дозволяє вберегти пласт від шкідливого впливу технологічних рідин під час КРС;
• Впровадження технології розущільнення без
закріплення тріщини за допомогою колтю
бінгової установки на 2 свердловинах. Ця технологія передбачає закачування спеціальних
технологічних рідин і азоту під тиском, який
перевищує тиск пласта, та застосовується на
непрацюючих свердловинах;
• Перше застосування технології velocity string
власним флотом для відновлення роботи
свердловини № 15 Південно-Грабівського
родовища, яка повільно обводнилася і зупинилася у 2020 році після проведення робіт з
водоізоляції.

2021

центрованого насосу (УЕВН) із залученням
ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна». Це рішення є першою подібною системою на
свердловинах АТ «Укргазвидобування» та обладнане станцією управління, що дозволяє
спостерігати та змінювати режим роботи в
форматі реального часу. Встановлення насоса
дозволило вивести свердловину з бездіючого
фонду із дебітом нафти на рівні 16 т на добу та
дебітом газу на рівні 13 тис. куб. м на добу.

Управління ланцюгами постачання
Управління складським господарством та запасами
У 2021 році Товариство продовжило програму
трансформації складського господарства. Мета
реалізації цієї програми – забезпечення ефективного управління товаропотоками, створен
ня регіональних логістичних центрів та консолідація складів.
Одними з ключових ініціатив у найближчо
му майбутньому буде впровадження цифрової
системи управління складським господарством
(або warehouse management system (WMS) та
впровадження сучасних систем відеонагляду та
контролю доступу на складські об’єкти. Ці ініціативи дозволять побудувати професійну, надійну
та контрольовану сервісну функцію із надання
складських послуг.
В процесі оптимізації кількості складів Товариством була проведена робота із списання
залежалих та неліквідних запасів і застарілих
основних засобів. У результаті Товариством було реалізовано металобрухту та б/в труб на суму 185 млн грн.
Також слід виділити фундаментальну ро
боту по проекту управління майстер-даними
(Master data management). В рамках якого було
розроблено та впроваджено єдиний номенклатурний довідник матеріалів, які закуповуються
та використовуються в операційній діяльності
підприємств Групи Нафтогаз. Довідник включає
уніфіковані назви матеріалів, одиниці виміру,
закупівельні коди, класи та групи за більше ніж
100 тисячами облікових записів матеріалів в
системі SAP.

Управління транспортом та логістикою
2021 рік став роком започаткування цен
тралізованої функції управління транспортом в
рамках відділу управління ланцюгами постачання НАК «Нафтогаз України». Ключовими цілями
цього напряму є забезпечення ефективної та
надійної логістики, забезпечення оптимального розподілу транспорту, зниження собівартості
транспортних операцій, покращення планування та контролю транспортних операцій та підвищення екологічності транспорту.
І хоча функція управління транспортом ще
тільки вибудовується, у 2021 році вже є реальні
результати. Наприклад, покращення управління у пасажирському транспорті та спеціальній
техніці дозволили скоротити відповідні капітальні витрати на 20%, або на 135 млн грн за
рік. Водночас, протягом 2021 року АТ «Укргазвидобування» підвищило рівень оснащення
транспортного парку системами GPS майже у
2 рази, досягнувши показника у 88%. Товариство планує довести цей показник до 100%. Додатково, АТ «Укргазвидобування» розпочало
впровадження цифрової системи диспетчеризації та планує створити централізовану транспортну диспетчерську функцію.
Окрім вищезазначеного, команда з управління ланцюгами постачання долучилася
до розробки ефективних рішень для забез
печення логістики нових газових родовищ, зокрема родовищ з щільними колекторами, які
оцінюються як найбільш перспективні в портфелі АТ «Укргазвидобування».

Стабілізація та переробка вуглеводнів
Операційна діяльність зі стабілізації та переробки вуглеводнів АТ «Укргазвидобування»

орієнтується в першу чергу на ресурс власного
видобутку та інтегрована з наземною інфра139
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10 Обсяг видобутку конденсату і нафти АТ «Укргазви-

добування» та обсяг переробки сировини Шебелинським ГПЗ у 2017-2021 рр., тис. т
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Видобуток конденсату і нафти АТ «Укргазвидобування»
Обсяг переробки сировини на Шебелинському ГПЗ
Примітка: Обсяг переробки сировини на Шебелинському ГПЗ включає присадки і компоненти

структурою, що забезпечує видобуток вуглеводнів. Наявність можливостей стабілізації та
переробки власних вуглеводнів дозволяє Товариству самостійно здійснювати стабілізацію
нафти та конденсату, виробляти скраплений
газ та нафтопродукти з ресурсу власного видобутку за відсутності можливостей транспортування рідких вуглеводнів нафтопровідним
транспортом для переробки на Кременчуцькому НПЗ.
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Отже, обсяг переробки вуглеводневої сировини та виробництва нафтопродуктів АТ «Укргазвидобування» та його головного активу
Шебелинського ГПЗ визначається насамперед
обсягом видобутку рідких вуглеводнів, який від
року в рік постійно знижувався через загальне падіння видобутку та зниження конденсатного фактора в середньому по Товариству.
У 2021 році, незважаючи на зниження обсягу видобутку рідких вуглеводнів, Товариству
вдалося забезпечити обсяг переробки вугле
водневої сировини майже на рівні 2020 року
(441 тис. т у 2021 році у порівнянні з 446 тис.
т переробки у 2020 році) за рахунок закупівлі
сировини на ринку.
Коефіцієнт вилучення світлих нафтопродук
тів становив 86% порівняно з 91% у 2020 ро
ці внаслідок зміни структури перероблюваної
сировини. Обсяг виробництва нафтопродуктів Шебелинським ГПЗ у 2021 році склав
414 тис. т, в т.ч. 130 тис. т бензинів (марки
Šhebel 92 та Šhebel 95) та 76 тис. т дизельного палива (марка ДП Shebel), що майже відповідає рівню 2020 року. Виробництво скрапленого газу на об’єктах Товариства також
залишилось на рівні 2020 року та становило
144 тис. т.
У 2021 році обсяги забезпечення внутрішніх виробничих потреб АТ «Укргазвидо

бування» в дизельному паливі та інших нафтопродуктах власного виробництва становили
майже 66 тис. т, у тому числі дизельним паливом в обсязі 61 тис. т, переважно для забезпечення роботи флоту бурових верстатів та
верстатів капітального ремонту свердловин.
Реалізація решти нафтопродуктів та скрапленого газу виробництва АТ «Укргазвидобування» в 2021 році відбувалась переважно через електронні біржові торги на майданчику
ТОВ «Українська енергетична біржа» та через
власну мережу АЗС.

Важливо відзначити, що невелика потужність та застарілі технології роблять Шебелинський ГПЗ економічно неефективним у
порівнянні з іншими активами з нафтопереробки, але, враховуючи переваги у розташуванні та інші внутрішньогрупові синергії, а
також необхідні альтернативні витрати для будівництва транспортної інфраструктури у разі
транспортування рідких вуглеводнів на Кременчуцький НПЗ, Товариству вигідніше переробляти сировину самостійно на Шебелинському ГПЗ.

Виклики 2022 року
Повномасштабна війна російської федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого
2022 року, істотно позначилась на діяльності
з розвідки та видобутку Нафтогазу. З початку війни було практично повністю припинено проведення операцій на базовому фонді
свердловин, буріння нових свердловин насамперед, на сході України. Було істотно ускладнено постачання критично необхідних сервісів
та матеріалів для проведення виробничої
діяльності. Частина фонду свердловин та наземної інфраструктури опинилась на тимчасово окупованих територіях. Команда також була
вимушена призупинити реалізацію частини

стратегічних ініціатив на сході України. На час
складання цього звіту АТ «Укргазвидобування»
повертається до активної операційної діяльності із максимальною обережністю та із першочерговим пріоритетом здоров’я та безпеки
праці співробітників. Слід додати, що команда
Товариства навіть за умови проведення активних бойових дій змогла втримати видобуток
природного газу від різкого падіння. За результатами 1-го півріччя 2022 року відпуск товарного газу склав 6 310 млн куб. м, що всього на
1,5% менше за результати першого півріччя
2021 року.
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ЗАПАСИ ТА РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНІВ ГРУПИ НАФТОГАЗ
Природний газ Нафта та газо(млн барелів
вий конденсат
нафтового
(млн барелів)
еквіваленту

Нафта та газоПриродний газ, вий
конденсат,
млрд куб. м
млн т
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
доведені (запаси категорії 1P)
ймовірні
Запаси категорії 2P станом на 31.12.2021р. (аудійовані)
видобуток
приріст запасів
Запаси станом на 31.12.2021р.
Перспективні ресурси станом на 31.12.2021р. (аудійовані)
Перспективні ресурси спецдозволів акваторії Чорного моря
(внутрішня оцінка)
Всього Перспективні ресурси станом на 31.12.2021р.
- в т.ч. ресурси в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій
території Донецької та Луганської областей
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
доведені розроблені (1P)
ймовірні
Запаси категорії 2P станом на 31.12.2021 р. (аудійовані)
видобуток
приріст запасів
Запаси (2P) станом на 31.12.2021 р.
Перспективні ресурси станом на 31.12.2021р. (аудійовані)
Перспективні ресурси нетрадиційних покладів (внутрішня оцінка)
- вкл. перспективні ресурси нетрадиційних колекторів Бузівської
ділянки, отриманою за угодою про розподіл продукції
Перспективні ресурси традиційних покладів Балаклійської,
Іванівської та Берестянської ділянок, отриманих за угодами про
розподіл продукції
Всього Перспективні ресурси станом на 31.12.2021 р.
ТОВ «НАДРА ЮЗІВСЬКА»
доведені (запаси категорії 1P)
Запаси категорії 2P станом на 31.12.2021 р. (аудійовані)
видобуток
приріст запасів
Запаси станом на 31.12.2021р.
Перспективні ресурси станом на 31.12.2021 р. (аудійовані)
Перспективні ресурси (внутрішня оцінка)
Всього Перспективні ресурси станом на 31.12.2021 р.
ПАТ «УКРНАФТА»
доведені (запаси категорії 1P)
ймовірні
Запаси категорії 2P станом на 31.03.2019 р. (аудійовані)
видобуток
приріст запасів
Запаси станом на 31.12.2021р.
Перспективні ресурси станом на 31.12.2021 р. (внутрішня
оцінка)
АКТИВИ ГРУПИ НАФТОГАЗ В АР ЄГИПЕТ
доведені (запаси категорії 1P)
ймовірні
Запаси категорії 2P станом на 31.03.2019 р. (аудійовані)
видобуток
приріст запасів
Запаси станом на 31.12.2021 р.
Перспективні ресурси станом на 31.12.2021 р.
ГРУПА НАФТОГАЗ
доведені (запаси категорії 1P)
ймовірні
Запаси категорії 2P станом на 31.12.2021 р. (аудійовані)
видобуток
приріст запасів
Запаси станом на 31.12.2021 р.
Перспективні ресурси станом на 31.12.2021 р.
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1,17
2,10
4,81
3,88
8,64

203,13

21,77

1 195,56

163,61

65,84
268,97
3,45
0,44
265,96
993,85

11,39
33,15
4,59
1,23
29,79
73,43

387,45
1 583,01
20,32
2,62
1 565,30
5 849,49

84,43
248,05
33,54
10,89
225,40
536,08

Для НАК «Нафтогаз України»: Звіт для НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування» та філії НАК «Нафтогаз України» в Арабській Республіці Єгипет з оцінки майбутніх запасів, ресурсів та доходу, належних
відповідно до певних часток та на основі угоди про концесію на основі зростаючих параметрів станом
на 31 грудня 2014 року, підготовлений компанією «Ryder Scott Company, L.P.» У 2017 році Державна
служба геології та надр України анулювала спец.дозволи та право Нафтогазу розробляти Будищансько-Чутівську, Оболонську та Писарівську площі, у зв’язку з цим запаси НАК «Нафтогаз України» станом
на кінець 2021 року дорівнюють нулю. Дані щодо перспективних ресурсів за спецдозволами акваторії
Чорного моря базуються на внутрішній оцінці команди АТ «Укргазвидобування» на дату цього звіту та
не є аудійованими згідно стандартів PRMS. Дані НАК «Нафтогазу України» не включають дані щодо спецдозволів в Чорному та Азовському морях, контроль за якими був втрачений через анексію Автономної
Республіки Крим.
Для АТ «Укргазвидобування»: Звіт станом на 1 січня 2022 року з оцінки запасів та виручки певних родовищ з часткою участі, належної АТ «Укргазвидобування» (для доведених та ймовірних запасів) відповідно до «Системи управління вуглеводневими ресурсами» (PRMS) та Звіт станом на 1 січня 2021 року з
оцінки перспективних ресурсів і потенційної поточної вартості у різних перспективних структурах з часткою, яка належить АТ «Укргазвидобування» у різних ліцензійних ділянках в Україні (для перспективних
ресурсів), що підготовлені компанією «DeGolyer and MacNaughton». Перспективні ресурси (аудійовані)
наведені за оцінкою 2U (найкраща), усічені, виправлені на мінімальний розмір рентабельного родовища (threshold economic field size, TEFS). Дані щодо перспективних ресурсів нетрадиційних покладів (вкл.
нетрадиційні поклади Бузівської ділянки, отриманої за угодою про розподіл продукції) та перспективних ресурсах традиційних покладів Балаклійської, Іванівської та Берестянської ділянок, отриманих за
угодами про розподіл продукції, базуються на внутрішній оцінці команди АТ «Укргазвидобування» на
дату цього звіту та не є аудійованими згідно зі стандартвми PRMS.
Для ТОВ «Надра Юзівська»: Дані щодо перспективних ресурсів (внутрішня оцінка) базуються на внутрішній оцінці команди АТ «Укргазвидобування» на дату цього звіту та не є аудійованими згідно зі стандартами PRMS.
Для ПАТ «Укрнафта»: Звіт станом на 1 квітня 2019 року з оцінки запасів та виручки та умовних ресурсів
певних родовищ з часткою участі, належною ПАТ «Укрнафта» в Україні відповідно до «Системи управління вуглеводневими ресурсами» (PRMS) компанії «DeGolyer and MacNaughton». Дані щодо видобутку надані за період з 1 квітня по 31 грудня 2021 року та включають обсяг видобутку компаній, в яких Укрнафта
є повним або частковим власником, але обсяг видобутку яких не включений до обсягу видобутку Укрнафта, відповідно до долі власності Укрнафти. Дані щодо збільшення запасів надані за 2019-2021 роки. Дані
з видобутку та приросту запасів є управлінськими даними, що не були аудійовані згідно зі стандартвами
PRMS. Перспективні ресурси станом на 31 грудня 2021 року надані керівництвом Укрнафта та базуються
на українських стандартах класифікації і не є аудийованими згідно зі стандартами PRMS.
Для активів Групи Нафтогаз в Арабській Республіці Єгипет: Звіт з оцінки майбутніх запасів та доходу філії
НАК «Нафтогаз України» в Арабській Республіці Єгипет, належних відповідно до певних часток на основі
зростаючих параметрів станом на 31 березня 2018 року та Звіт з оцінки умовних ресурсів та доходів та
перспективних ресурсів філії НАК «Нафтогаз України» в Арабській Республіці Єгипет, належних до певних часток у території ділянки Alam El-Shawish East у Західній пустелі на основі зростаючих параметрів
станом на 31 березня 2018 року, що були підготовлені компанією «Ryder Scott Company, L.P.» Дані щодо
видобутку та приросту запасів надані за період з 1 квітня 2018 року по 31 грудня 2021 року та є управлінськими даними, що не були аудийовані згідно зі стандартіами PRMS. Обсяг перспективних ресурсів
та приросту запасів було оцінено відповідно до частки Групи Нафтогаз в єгипетських активах.
Для даних щодо запасів та ресурсів згідно зі звітами оцінювачів, що були підготовлені на основі стандартів PRMS, коефіцієнти конвертації обсягу рідких вуглеводнів з метричних тонн у барелі, а також
коефіцієнти конвертації обсягів природного газу з кубічних метрів в барелі нафтового еквіваленту були
визначені аудиторами на основі фізичних властивостей вуглеводнів. Для АТ «Укргазвидобування» коефіцієнт конвертації куб. футів природного газу у барелі нафтового еквіваленту становить 6 тис. куб. футів
на 1 барель. Для ПАТ «Укрнафта» для конвертації 1 тис. куб. м природного газу або 1 тонни нафти чи
конденсату в барелі (нафтового еквіваленту) використовується коефіцієнт 7,30. Для активів Групи Нафтогаз в Арабськів Республіці Єгипет коефіцієнт 7,33 використовується для конвертації тонн в барелі для
нафти та конденсату. Для НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Надра Юзівська» коефіцієнт 7,28 використовується для конвертації тонн в барелі для нафти та конденсату.
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ЗБЕРІГАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Основні результати у 2021 році
— Загальний обсяг фізично закачаного газу
до підземних сховищ газу (ПСГ) України
у 2021 році становив 3,6 млрд куб. м, а
загальний обсяг відібраного зі сховищ газу
‒ 13,6 млрд куб. м, що на 5,7 млрд куб. м
більше, ніж у 2020 році;

2021 року

в українських ПСГ
було накопичено

18,7 млрд
куб. м газу

— Станом на кінець сезону закачування
2021 року в українських ПСГ було накопичено 18,7 млрд куб. м газу, що на
9,6 млрд куб. м менше, ніж у 2020 році,
коли значний профіцит природного газу в
Європі та падіння цін призвели до зростання попиту на зберігання газу в українських
ПСГ нерезидентами (для порівняння у
2019 році, коли ЄС та Україна закачували
додаткові обсяги газу на випадок припинення транзиту, на кінець сезону закачування в
ПСГ було накопичено 21,8 млрд куб. м, що
істотно вище за середній показник запасів у
16,4 млрд куб. м на кінець сезонів закачування у 2015-2018 рр., протягом яких не
було впливу аномальних факторів, подібних
до факторів 2019 та 2020 рр.);
— Обсяг зберігання природного газу в режимі
«митний склад» становив 3,5 млрд куб. м на
початок сезону відбору 2021/2022 (при цьому обсяг природного газу нерезидентів становив 2,7 млрд куб. м), що істотно нижче відповідного рівня 2020 року (8,6 млрд куб. м);
— Чистий операційний прибуток за вирахуванням податків (NOPLAT) напряму зберігання
природного газу у 2021 році склав від’ємні
9,2 млрд грн, що на 6,8 млрд грн гірше за
показник попереднього року. При цьому
NOPLAT АТ «Укртрансгаз» становив від’ємні
12,0 млрд грн у 2021 році порівняно з від’ємними 2,4 млрд грн у 2020 році;

— ROIC або дохідність на інвестований капітал,
розрахований за методом залишкової
вартості відтворення, у 2021 році становив від’ємні 2,1%, а ROIC АТ «Укртрансгаз»
становив від’ємні 2,8% (у 2020 році відповідні показники становили від’ємні 1,6% для
сегмента та Товариства);
— ROIC або дохідність на інвестований капітал,
розрахований за методом ліквідаційної
вартості, у 2021 році становив від’ємні 28,3%,
а ROIC АТ «Укртрансгаз» – від’ємні 36,9% (у
2020 році відповідні показники становили
від’ємні 10,0% та 9,9%).
Україна володіє найбільшими підземними сховищами газу в Європі та третіми за
розмірами у світі. До складу АТ «Укртрансгаз»
входять 12 ПСГ загальним обсягом у майже
31 млрд куб. м (в тому числі Вергунське та
Краснопопівське ПСГ із загальним обсягом 0,82 млрд куб. м, які станом на липень
2022 року знаходяться на тимчасово окупованій території). Для порівняння, загальний
обсяг ПСГ Європи становить 108 млрд куб. м,
тож наша країна може зберігати природний газ
не лише для внутрішнього споживача, а й для
країн ЄС в обсязі до 10 млрд куб м.
Більшість ПСГ АТ «Укртрансгаз» створені на
базі виснажених газових родовищ, та, зважаючи на технічні характеристики і нижчу, порівняно зі сховищами у соляних кавернах, швидкість
відбору переважно використовуються для сезонного зберігання. При цьому, зовнішній попит на послуги українських ПСГ значною мірою
визначається наявністю профіциту та ціновою
кон’юнктурою на ринку природного газу.

1 Динаміка кількості замовників послуг протягом 2021 року
1 січня
2021 року

1 січня
2022 року

848

1003

клієнтів

24

країн

Естонія

клієнти

27

Латвія

Данія
Ірландія

країн

Велика
Британія

Литва

Нідерланди
Німеччина
Чехія

Люксембург

91

нерезидентів

111

нерезидентів

Франція

Польща

Австрія

Швейцарія
Італія

Україна

Словаччина

Молдова

Угорщина
Словенія
Хорватія

Болгарія

757

резидентів

892

резиденти
Кіпр

США

ОАЕ

Гонконг
Сінгапур

Операційні результати 2021 року
Рекордне зростання цін на газ, обмеження постачання енергоресурсів, напружена
геополітична ситуація негативно позначились
як на наповненні ПСГ ЄС (на початку жовтня
2021 року газосховища Європи були наповнені
лише на 75%), так і на формуванні запасів у
підземних газосховищах України, які на початку
жовтня 2021 року були заповнені на 61%, а без
урахування природного газу довгострокового
зберігання – на 46%.
У 2021 році Оператор газосховищ України
(надалі – Оператор ПСГ) забезпечив закачування до ПСГ загалом 3,6 млрд куб. м газу.
Це у 3,5 рази менше ніж у «аномальному»
2020 році, коли значний профіцит природного газу в Європі та падіння призвели до
зростання попиту на зберігання газу в українських ПСГ нерезидентами. Підземні газосховища України підійшли до сезону відбору із
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запасами газу на рівні 18,7 млрд куб. м газу,
що на 14% більше, ніж в середньому на початку опалювальних сезонів 2015-2018 рр., та
на 33% менше відповідного рівня 2020 року,
коли на початок періоду відбору в українських ПСГ зберігалось 28,3 млрд куб. м. Слід
зауважити, що рівень накопичення природного газу в ПСГ у 2020 році був результатом як
спричиненого пандемією зростання попиту
на послуги зберігання газу через профіцит та
падіння цін, так і через підвищений рівень
закачування природного газу у 2019 році
через ризики зупинки транзиту газу українською ГТС.
У 2021 році відбулося зменшення запасів газу, у тому числі природного газу
компаній-нерезидентів, в українських ПСГ.
На старті сезону відбору іноземні замовники послуг зберігали в українських ПСГ

2,7 млрд куб. м газу, що у 3,7 рази менше, ніж
роком раніше. При цьому, станом на кінець
року послугами АТ «Укртрансгаз» скористались
111 компаній-нерезидентів, їх кількість збільшилась порівняно з показником кінця 2020
року – 91 компанія-нерезидент.
Найбільшим замовником послуг зі зберігання природного газу була Група Нафтогаз,

частка якої у сукупних обсягах зберігання газу
визначених власників у 2021 році становила
72%, відповідно змінивши тренд із збільшення
частки приватних замовників послуг та, зокрема, нерезидентів, що спостерігався протягом
останніх трьох років.

Тарифне регулювання діяльності зі зберігання природного газу
Тарифи на послуги зі зберігання газу в Україні
регулюються Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
та є одними із найнижчих серед країн ЄС.
Історично встановлені тарифи не покривали
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що, як зазначалось, в першу чергу, викликано
зростанням ринкової ціни на природний газ.
Незважаючи на те, що збільшення тарифу
позитивно відзначиться на очікуваних результатах АТ «Укртрансгаз» у 2022 році, тарифна
виручка не забезпечує отримання необхідної
дохідності на інвестований капітал. Відповід-

2 Динаміка зміни частки Групи Нафтогаз (вкл. ПАТ «Укрнафта») та інших визначених

споживачів послуг зберігання газу у 2017-2021 рр.

100%

80%

51%
72%

92%

98%

12%

40%

20%

0%

2%
0%

13%

2018

2019

8%
0%
2017

Група Нафтогаз

13%

37%

9%

16%
2020

Інші (Резиденти)

2021

4 Порівняння ефективних витрат на зберігання газу в Україні та ринках

тариф УТГ
З 01.07.2030.07.22

потреби. Водночас тарифи, які діяли впродовж 2021 року, враховували вартість газу
на рівні 4 051 грн за тис. куб. м за фактичної
середньозваженої вартості газу у складі витрат
АТ «Укртрансгаз» 11 175 грн за тис. куб. м,
що у 2,8 раза перевищує ціну, затверджену у
структурі тарифів.
За умови збереження тарифів на послуги
ПСГ у 2022 році, навіть за чинної методології,
АТ «Укртрансгаз» за попередніми розрахунками недоотримав би 1,8 млрд грн через
занижену вартість газу в структурі тарифів на
послуги ПСГ у 2022 році.
З 1 липня 2022 року запроваджено нові
тарифи на послуги підземного зберігання (закачування, відбору) природного газу для ПСГ АТ
«Укртрансгаз» (постанова НКРЕКП від 30.06.2022
№656). За результатом перегляду, сукупна
вартість річної потужності зросла в 2,65 раза,

1 кв
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ВТВ не передбачене
структурою тарифів

582

37

2 кв

29

132
76
3 кв

470
56

145
4 кв

ВТВ передбачене
структурою тарифів

2021

Джерело: АТ «Укртрансгаз»

373

827

7,7
5,7

5,8
3,1

4,6
2,2

2,2

2,4

1,9

2,7

2,4

тариф УТГ
З 01.07.22

Чехія

Болгарія

Румунія

Угорщина

7,5

7,7

2,9

4,4

4,5
Польща

3,3
Хорватія

Фінансові результати 2021 року

1 298

727

Транспортування до ПСГ в ЄС*

* Пакетні тарифи – Зберігання + послуги оператора ГТС по маршруту до/від ПСГ (вхід/вихід до/з ГТС)

в тарифі на послуги ПСГ для АТ «Укртрансгаз» у 2021 році

66

7,2
7,6

3 827 млн грн або 63% від загальної вартості – ціна заниженої вартості газу

млн грн

Пакетні тарифи на зберігання в ЄС

10,0

0,8

обґрунтовані витрати АТ «Укртрансгаз» та не
дозволяли отримувати відповідний рівень доходності на інвестований капітал. До 2015 року
занизькі тарифи на зберігання газу були
покликані забезпечити та зберегти субсидійовану ціну на газ для споживачів. З прийняттям
Закону України «Про ринок природного газу»
та в ході поступової дерегуляції цін на природний газ, на фоні встановлення стимулюючого тарифоутворення на послуги Оператора
газотранспортної системи України (Оператор
ГТС) підхід до тарифоутворення Оператора ПСГ
залишився майже без змін, а саме базується
на моделі «Витрати+». Протягом 2021 року
та першого півріччя 2022 року діяли тарифи,
встановлені ще у липні 2020 року. Протягом
зазначеного періоду ціна на природний газ
зросла у понад 6 разів, що спровокувало різке
підвищення витрат на виробничо-технологічні
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Тарифи на зберігання Групи Нафтогаз

Інші (Нерезиденти)

Примітка: Не включає обсяг природного газу невизначеного власника.

140

Східної Європи, євро/МВт*год з ПДВ у липні 2022 року

Джерело: АТ «Укртрансгаз», оператори ПСГ країн ЄС

78%

Джерело: АТ «Укртрансгаз»

60%

но, діяльність зі зберігання природного газу не
створює цінності для власника. З точки зору
українського замовника послуг зберігання природного газу, поточна вартість зберігання газу
в Україні є нижчою, в середньому, в 3,3 рази,
порівняно з опцією зберігання в ЄС.

З метою управлінського аналізу результатів
діяльності сегменту «Зберігання природного
газу» менеджмент Нафтогазу використовує
показник операційного прибутку після оподаткування (NOPLAT), як наведено у фінансовій
звітності, зокрема, в примітці 3 «Інформація
за сегментами», з урахуванням коригування результату АТ «Укртрансгаз» на операції,
які безпосередньо не пов’язані з діяльністю
зі зберігання природного газу (наприклад,
сторнування резервів під сумнівну дебіторську
заборгованість операторів газорозподільних
мереж, сформовану в рамках ліцензійної
діяльності АТ «Укртрансгаз» як оператора газотранспортної системи України до 2020 року).
2021 рік АТ «Укртрансгаз» завершив з
від’ємним значенням NOPLAT (9,2) млрд грн за
напрямом зберігання природного газу, що на
6,7 млрд грн гірше, ніж у попередньому році
– (2,5) млрд грн. При цьому, сукупний NOPLAT
АТ «Укртрансгаз» становив від’ємні 12,0 млрд
грн, порівняно з від’ємними 2,4 млрд грн у
попередньому році.
Істотне погіршення рівня NOPLAT за напрямом зберігання природного газу у 2021 році
відбулося через негативний ефект донараху-

вання забезпечень для покриття зростання
вартості газу у зв’язку з втратою контролю над
Вергунським ПСГ (5,8 млрд грн), збільшення
витрат через віднесення ПДВ (1,8 млрд грн) та
знецінення активів (0,3 млрд грн). Але навіть
не враховуючи ці статті витрат, результат
напряму зберігання був від’ємним і становив
(1,2) млрд грн. Цей результат демонструє, що
регульована тарифна виручка АТ «Укртрансгаз»
у 2021 році не покривала фактичні витрати на
здійснення діяльності зі зберігання. Крім того,
як уже зазначалося раніше, чинна тарифна
методологія не передбачає отримання доходу
на інвестований капітал.
Слід відзначити, що 7,9 млрд грн збитків
АТ «Укртрансгаз» пов’язані з передачею
ТОВ «Профі Газ» 305 млн куб. м у рамках мирової угоди від 13 листопада 2020 року. Ці збитки
були частково скомпенсовані за рахунок
сторнування резерву під сумнівну дебіторську
заборгованість операторів газорозподільних
систем на суму 5,1 млрд грн. Обидві операції
не належать до сегмента зберігання природного газу, відповідно, NOPLAT АТ «Укртрансгаз»
на 2,8 млрд грн гірший за показник сегмента
зберігання природного газу.
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Модернізація та інвестиції у розвиток системи ПСГ

завантаження ПСГ протягом останніх трьох
років не перевищувало 60%. Варто врахувати,
що система підземних газосховищ історично
була побудована та задіяна для сезонного
зберігання російського газу для подальшого
транспортування в Європу (обсяги транзиту
доходили до 137 млрд куб. м у 2004 році).
Проте з часом ПАТ «Газпром» взяв курс на
зменшення обсягів транзиту територією України (протягом 2021 року протранспортовано до
ЄС лише 41,6 млрд куб. м), та, зловживаючи
своїм домінуючим становищем на ринку ЄС,
фактично унеможливлює передачу природного газу на східному кордоні України. Крім того,
ПАТ «Газпром» також унеможливлює доступ
середньоазійського газу та газу приватних
російських компаній до української ГТС. Наразі
можна говорити про формування надлишку
незадіяних потужностей зі зберігання.
Відповідно, цільовий показник NOPLAT на
рівні, який покрив би економічні витрати,
може бути досягнутий за допомогою двох
ключових факторів: встановленням тарифів,
що покривають необхідний дохід на інвестований капітал, а також оптимізацією бази
активів, яка б забезпечила довгострокове оптимальне функціонування системи підземних
газосховищ з урахуванням прогнозних пікових
відборів та планового завантаження.
Якби у 2021 році були встановлені обґрунтовані тарифи на послуги зі зберігання природного газу, хоча б з урахуванням ліквідаційної
вартості інвестованого капіталу, чистий дохід
сегменту мав би сстановити 8,2 млрд грн
замість фактично отриманого доходу у 3,6
млрд грн, тобто на 4,6 млрд грн, або на 128 %,
вище.
Розрахунково, у 2022 році річний тариф, що
покриває дохід на альтернативну (ліквідаційну) вартість інвестованого капіталу 10 %, мав
би скласти 1 625 грн (без ПДВ).

Як зазначено в розділі цього звіту «Що таке
ROIC: як аналіз дохідності на інвестований капітал допомагає нам бачити виклики фінансовій
сталості бізнесів Нафтогазу», для діяльності зі
зберігання природного газу використовуються
два підходи до оцінки інвестованого капіталу: за залишковою оптимізованою вартістю
заміщення активів (DORC) та за альтернативною
(ліквідаційною) вартістю (консервативно беручи
до уваги тільки цінність викачаного газу). Оцінка
інвестованого капіталу сегменту у 2021 році
склала близько 429 млрд грн та 33 млрд грн
відповідно, в залежності від підходу. Відповідний ROIC сегменту склав (2,1%) на базі DORC та
(28,3%) на базі альтернативної (ліквідаційної)
вартості. При цьому ROIC АТ «Укртрансгаз» як
юридичної особи, склав (2,8%) та (36,9%) відповідно. Зазначимо, що ROIC за результатами
2021 року є суттєво гіршим за рівень 2020 року,
який, фактично, став найбільш успішним за
останнє десятиріччя за рівнем завантаженості
ПСГ, і, відповідно, тарифною виручкою. Проте,
навіть з урахуванням рекордного завантаження,
показник ROIC сегменту у 2020 році, розрахований на базі залишкової оптимізованої вартості
заміщення активів, склав (1,6%) та на базі
альтернативної вартості інвестованого капіталу – (10,0%), враховуючи від’ємний NOPLAT за
період.
Варто зазначити, що буферний газ є ключовою складовою інвестованого капіталу
Оператора ПСГ. АТ «Укртрансгаз», управляючи
найбільшими підземними газосховищами в
Європі, обліковує на своєму балансі близько 15 млрд закачаного буферного газу. З
урахуванням газу довгострокового зберігання, база активів сегменту складає близько
19,7 млрд куб. м газу, з яких, оціночно, може
бути видобуто близько 19,5 млрд куб. м. При
цьому скориговане (без урахування обсягів
природного газу довгострокового зберігання)

Протягом 2021 року АТ «Укртрансгаз» здійснив
інвестиції на рівні 0,7 млрд грн, що у 3,5 рази
більше порівняно з попереднім роком. Такий
обсяг інвестицій у розвиток підземних сховищ
газу є рекордним для Компанії за останні
10 років.
Товариство успішно завершило ряд
стратегічних проектів, серед яких, зокрема,
реконструкція установки осушення газу на
Дашавському ПСГ (174 млн грн без ПДВ).
Цього ж року стартували роботи з проектування будівництва пунктів виміру витрат газу
на дев’яти ПСГ (сукупний бюджет дорівнює
1,4 млрд грн, не вкл. ПДВ), проведено модер-

Нові продукти для замовників послуг зберігання природного газу
Оператор ПСГ запровадив довгоочікувану
можливість торгувати газом у ПСГ через електронну платформу Української енергетичної
біржі. Протягом року послуга поширилась як
на розмитнений, так і на нерозмитнений газ.
Отже, до біржових торгів газом у ПСГ вдалося залучити не лише українські, а й іноземні
компанії, які зберігають газ в режимі «митний
склад».

Сервісні філії, що входять до складу АТ «Укртрансгаз», у 2021 році обслуговували як
потреби АТ «Укртрансгаз», так і співпрацювали
із зовнішніми замовниками послуг, зокрема
ТОВ «Оператор ГТС України», за напрямками
будівельних та інженерних робіт. Ключовим
замовником робіт і послуг сервісних філій
залишався Оператор ГТС України.

643
242
Тариф, що діяв до 01/07/22

Тариф, встановлений з 01/07/22
Відбір

Зберігання

При цьому, оскільки Група Нафтогаз є ключовим замовником послуг зі зберігання природного газу (з часткою близько 72% у 2021 році)
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Тариф, необхідний для
забезпечення ROIC на рівні 10%

Закачування

та реалізує ресурс за цінами нижче ринкових,
вартість зберігання не транслюється в кінцеву
ціну для більшості клієнтів Компанії.

У 2021 році невирішеною залишилась проблема збитковості сервісних філій. Зокрема,
у 2021 році збиток від роботи сервісних філії
Товариства становив 250 млн грн. Керівництвом АТ «Укртрансгаз» прийнято рішення про
оптимізацію сервісних філій та продаж/передачу непрофільних активів.

Законодавчі та регуляторні ініціативи
Джерело: АТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України»

1 625

(грн/тис. куб. м без ПДВ)

Цього ж року Оператор ПСГ розробив та
апробував алгоритм банківського моніторингу
газу в заставі для клієнтів-нерезидентів. Відповідно, послуга стала доступною для замовників послуг, що зберігають як розмитнений
газ, так і газ в режимі «митний склад» та бажають розширити власні джерела фінансування,
забезпечити кращі умови кредиту, гарантувати
безпеку та надійність газу в заставі.

Робота сервісних філій

5 Необхідне підвищення тарифів на зберігання природного газу

для забезпечення дохідності на інвестований капітал, розрахований
за методом ліквідаційної вартості

нізацію основного технологічного обладнання для реконструкції компресорного цеху
№ 4 ДКС «Більче-Волиця» на найбільшому
газосховищі Європи-Більче-Волицько-Угерському ПСГ (загальний бюджет дорівнює
988 млн грн, не вкл. ПДВ). Крім того, Оператор ПСГ оновлював обладнання мережі ПСГ
задля можливості вести облік газу в енергетичних одиницях. Також АТ «Укртрансгаз»
розпочав підготовку до першого за 13 років
будівництва нового компресорного цеху на
Богородчанському підземному газосховищі
(загальний бюджет дорівнює 994 млн грн, не
вкл. ПДВ).

У результаті взаємодії між Державною митною
службою України, операторами ПСГ та ГТС
України вдалося врегулювати питання щодо
декларування операцій з природним газом,
що зберігається в режимі «митний склад».
Після вступу в силу Закону України «Про
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від
14.07.2021 № 1639-IX АТ «Укртрансгаз» отримало можливість реструктурувати багаторічні
борги, що були накопичені підприємствами
теплогенерації та теплопостачання.
У листопаді 2021 року Верховна Рада
України погодила перехід країни на облік газу
в енергетичних одиницях, проголосувавши
за відповідний Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо запро-

вадження на ринку природного газу обліку та
розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» № 1850-IX. Разовий та остаточний перехід з
кубічних метрів на кіловат-години планувався
із 1 травня 2022 року. Однак початок повномасштабної війни з російською федерацією
змусив відтермінувати цей перехід.
Активну законодавчу роботу команда Оператора ПСГ протягом усього року вела також
над законопроектом № 6133, який народні
депутати прийняли за основу вже у січні
2022 року. Законопроект, на який попереду ще
чекає розгляд у другому читанні, серед іншого,
встановлює поняття «критичних та некритичних підземних сховищ газу». Це має відкрити
для Оператора газосховищ ширші можливості
в більш ефективному управлінні ПСГ, зокрема
щодо тих сховищ, що наразі є неефективними.
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Важливі завдання та проблеми, що перебувають на стадії вирішення
У 2020-2021 рр. АТ «Укртрансгаз» проводить
системну роботу з усунення проблем, що накопичилися у попередні роки, зокрема, за період
ліцензованої діяльності із транспортування
природного газу магістральними газопроводами.

Повернення у повному обсязі боргів
за надання послуг балансування ГТС
у 2016‒2019 рр.
У 2016‒2019 рр. АТ «Укртрансгаз», який у той
період управляв газотранспортною системою
України, надавав послуги балансування газу у
системі. Загальний борг за негативні небаланси у 2016‒2019 рр. станом на кінець 2021 року
становив 41,6 млрд грн. Протягом 2021 року
ця заборгованість скоротилась на 2,0 млрд
грн, в тому числі згідно з судовими рішеннями.
Додамо, що загалом за судовими рішеннями
у 2021 р. на користь АТ «Укртрансгаз» було
стягнуто 695 млн грн.

Повернення боргів ТКЕ
У 2015‒2019 рр. підприємства ТКЕ відібрали з
ГТС близько 1,7 млрд куб. м природного газу,
але не оплатили його. Загалом у грошовому
еквіваленті борг перевищує 10 млрд грн, за
умови його погашення за цінами ПСО.
У 2021 році було прийнято Закон України
«Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»
від 14.07.2021 № 1639-I X. Це відкрило нові
можливості з врегулювання цієї проблеми.
Зокрема, підприємства ТКЕ отримали право
реструктурувати борг із подальшим списанням

нарахованих на нього штрафних санкцій та
пені, а також уникнути потенційних судових
позовів.

Врегулювання питань, пов’язаних зі
зберіганням обсягів природного газу на
технічному рахунку «неоформлені обсяги»
АТ «Укртрансгаз» з 2020 року проводить роботу з аналізу, збору інформації та пошуку шляхів
врегулювання та документального оформлення обсягів на зберіганні, що були закачані в
підземні сховища газу, починаючи з 2006 року.
За період 2020‒2021 врегульовано питання
щодо зберігання природного газу загальним
обсягом 769 млн куб. м, з них 702 млн куб. м
ідентифіковано як природний газ, що належить АТ «Укргазвидобування».

Необхідність поповнення обсягів
природного газу, який визначений як
буферний технологічними проектами
створення та експлуатації ПСГ
На чотирьох ПСГ не вирішено питання щодо
закупівлі і фінансування необхідного природного газу для поповнення буферного об’єму,
який визначений технологічними проектами
створення та експлуатації ПСГ, а саме:
– 3 700 млн куб. м ‒ для Більче-Волицько-Угерського ПСГ
– 622 млн куб. м ‒ для Дашавського ПСГ
– 250 млн куб. м ‒ для Угерського ПСГ
(14‒15 горизонти)
– 90 млн куб. м ‒ для Олишівського ПСГ.

Виклики 2022 року
В результаті повномасштабної війни російської
федерації проти України Оператор ПСГ України
був змушений істотно переглянути плани
діяльності для мінімізації та попередження
негативних наслідків цієї агресії. Станом на
середину червня 2022 року АТ «Укртрансгаз»
управляє 10 ПСГ, що перебувають на підконтрольній Україні території. Над двома ПСГ
контроль тимчасово втрачено: Вергунським
ПСГ – у 2014 році, Краснопопівським ПСГ – у
березні 2022 року. АТ «Укртрансгаз» здійснив
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переміщення значних об’ємів активних запасів
природного газу із ПСГ на сході та півночі
України до газосховищ поблизу західного
кордону держави. Незважаючи на кризу, яку
спричинили повномасштабні бойові дії на
території України, керівництво ПСГ забезпечує
безперебійну роботу ПСГ на підконтрольній
території, посилену охорону стратегічно важливих об’єктів та контроль над операційною
діяльністю газосховищ.
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ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ У 2021 РОЦІ
– Виробництво теплової енергії у 2021 році
становило 170 тис. Гкал, що на 4% вище за
показник 2020 року (163 тис. Гкал);

Загальне виробництво теплоенергії
за 2021 рік
становив

170 тис. Гкал

– Корисний відпуск теплової енергії для споживачів у 2021 році становив 111 тис. Гкал,
що на 12 % вище за показник 2020 року
(99 тис. Гкал);
– Обсяг виробництва електроенергії склав
9 тис. МВт*год, що на 23% менше показника
2020 року (12 тис. МВт*год);
– Обсяг наданих послуг з розподілу електроенергії склав 99 тис. МВт*год, що перевищує
минулорічні показники майже в 3 рази,
оскільки у 2020 році послуги розподілу
надавались, починаючи з вересня;
– Чистий дохід ТОВ «Нафтогаз Тепло» у
2021 році становив 211,6 млн грн, що вище
показника 2020 року на 54%;
– Операційний збиток (NOPLAT) незначно
зменшився у 2021 році по відношенню до
2020 року та становив від’ємні 128 млн грн,
порівняно з від’ємними 137 млн грн у попередньому році;
– Забезпечено розрахунки за поставлену
теплову енергію на рівні 89%, що співставно
з попереднім роком (87%);
– Забезпечено розрахунки за використаний
для виробництва теплової енергії природний газ на рівні 90% (з початку діяльності
25 листопада 2019 року), в тому числі, за
рахунок отримання місцевими бюджетами
субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах.
ТОВ «Нафтогаз Тепло» (далі також Товариство) було зареєстроване 16 серпня 2018 р. з

метою провадження діяльності з виробництва
теплової енергії та електроенергії, діяльності
з транспортування та постачання теплової
енергії, а також виконання функції оператора
розподілу електричної енергії. З листопада
2019 року ТОВ «Нафтогаз Тепло» є управителем майна двох ТЕЦ: ТОВ «Енергія-Новий
Розділ» та ТОВ «Енергія-Новояворівськ». У
2021 році ТОВ «Нафтогаз Тепло» забезпечило
виробництво, транспортування та поставку
тепла для 9,9 тис. абонентів у м. Новояворівськ та 9,3 тис. абонентів у м. Новий
Розділ Львівської області1.
Виробниче обладнання зазначених ТЕЦ, що
використовується за договором управління
з Національним агентством України з питань
виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) станом на 31.12.2021 року
не було передано на баланс підприємства та
знаходиться в управлінні Нафтогаз Тепло до
2026 року Це негативно вплинуло на ведення
господарської діяльності товариства (зокрема,
обмеживши можливості фінансування капітальних інвестицій та модернізації виробничих активів).
У 2021 році Кабінетом Міністрів України
прийнято рішення про передачу з Фонду
державного майна України до статутного
капіталу акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
пакетів акцій акціонерних товариств, а саме:
АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», АТ «Криворізька теплоцентраль»,
АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ», та
акцій акціонерного товариства, утвореного
в результаті перетворення (корпоратизації),
ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
(див. стор. 154-155).

ОПЕРАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ 2021 РОКУ
У 2021 році ТОВ «Нафтогаз Тепло» забезпечило своєчасну підготовку та успішне проходження опалювального сезону 2021/2022 в
м. Новояворівськ та м. Новий Розділ, в яких
проживає майже 60 тис. мешканців, які спожили 111 тис. Гкал теплової енергії. При цьому, через незадовільний технічний стан переданих в управління ТОВ «Нафтогаз Тепло»
активів, зокрема, теплоелектроцентралей,

1
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сукупні втрати теплової енергії склали майже
35 %, зокрема, 42% для Новороздільської ТЕЦ
та 23% для Новояворівської ТЕЦ. Оскільки
виробниче обладнання Новояворівської та
Новороздільської ТЕЦ не було передане у
власність Групи Нафтогаз, ТОВ «Нафтогаз
Тепло» обмежене у можливості подальших
значних інвестицій в об’єкти, зокрема, в модернізацію мереж.

Дані щодо кількості абонентів наведені станом на грудень 2021 року
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1 Ключові показники ТЕЦ, що перебувають в управлінні ТОВ «Нафтогаз Тепло»,

та ТЕЦ, що мають бути передані у власність Нафтогазу

Дніпровська ТЕЦ

Сєвєродонецька ТЕЦ

Встановлена теплова потужність

Встановлена теплова потужність

Новояворівська ТЕЦ

Новояворівські електромережі

500 Гкал/год

600 Гкал/год

Встановлена теплова потужність

Загальна довжина мереж

Встановлена електрична потужність

Встановлена електрична потужність

77 Гкал/год

192 км

62 МВт

260 МВт

Кількість абонентів

Кількість абонентів

25,2 тис.

28,9 тис.

Встановлена електрична потужність

50 МВт
Кількість абонентів

9,9 тис.

Криворізька ТЦ
Волинська

Рівненська

Чернігівська

Встановлена теплова потужність

1 606 Гкал/год
Сумська
Житомирська

Встановлена електрична потужність

Немає даних МВт

м. Київ

Кількість абонентів

Львівська

Полтавська

Київська
Тернопільська

127,7 тис.

Харківська

Хмельницька
Черкаська

Луганська

Вінницька

Миколаївська ТЕЦ

Дніпропетровська
Кіровоградська

Чернівецька

Встановлена теплова потужність

410 Гкал/год

Донецька

Новороздільська ТЕЦ

Встановлена електрична потужність

Встановлена теплова потужність

149 Гкал/год

40 МВт

Миколаївська

Запорізька

Кількість абонентів

Одеська

Встановлена електрична потужність

40,9 тис.

52 МВт
Кількість абонентів

Херсонська

9,3 тис.

Херсонська ТЕЦ
Встановлена теплова потужність

Новороздільські електромережі

567 Гкал/год

Автономна
Республіка Крим

Загальна довжина мереж

184 км
Одеська ТЕЦ
Встановлена теплова потужність

Встановлена електрична потужність

80 МВт
Кількість абонентів

м. Севастополь

41,2 тис.

779 Гкал/год
Встановлена електрична потужність
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68 МВт

– передано в управління

Кількість абонентів

– запланована передача на баланс Групи

1 (КП)

– зруйновано внаслідок бойових дій
– втрачено контроль (ТНТ)

Джерело: ТОВ «Нафтогаз Тепло», дані ТЕЦ

Закарпатська

ІваноФранківська
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2 Ключові операційні показники роботи Новояворівської

та Новороздільської ТЕЦ у 2021 році
66

42%
111
51

104
Виробництво
т/е, тис. Гкал

23%

58

25%
17%
17

60
Корисний відпуск
т/е, тис. Гкал

83

9

Новояворівська ТЕЦ

Новороздільська ТЕЦ

Виробництво
е/е, тис. МВт*год

Розподіл е/е
1 клас напруги,
тис. МВт*год

25
Розподіл е/е
2 клас напруги,
тис. МВт*год

Новороздільська ТЕЦ

Фактичні втрати

Новороздільські електромережі

Новояворівська ТЕЦ

Нормативні втрати

Новояворівські електромережі

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2021 РОКУ
Діяльність з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії та виробництва та
розподілу електричної енергії була та залишається збитковою для Групи Нафтогаз. Операційний збиток (NOPLAT) незначно зменшився
у 2021 році до рівня 128 млн грн порівняноі з
від’ємним показником (137) млн грн у попередньому році. Системно від’ємний фінансовий результат сегмента наочно свідчить про
те, що ця діяльність здійснюється у фінансово
несталий спосіб (зокрема, тому ми не розглядаємо в цьому звіті дохідність на інвестований
капітал за цим напрямом).
Формування від’ємного NOPLAT у 2021 році
відбулося за рахунок таких ключових факторів:
– Низький рівень завантаженості обладнання
ТЕЦ. Фактичне використання потужностей
Новороздільської ТЕЦ становить 20% від
номінальної, Новояворівської ТЕЦ – 22%.
Недостатня завантаженість потужностей ТЕЦ
є причиною високої частки умовно-постійних витрат та, як наслідок, високих тарифів
на теплову енергію навіть за умови низької
ціни на природний газ;
– Застаріле та неефективне обладнання,
у тому числі зношені та аварійні теплові
мережі, в яких фактичні втрати тепла при
транспортуванні значно перевищують
нормативні (які покриваються тарифом на
теплову енергію). За попередніми оцінками,
ТОВ «Нафтогаз Тепло», інвестиції в інфраструктуру, необхідні для зменшення втрат
тепла хоча б до нормативного рівня, та
зменшення відповідних обсягів використання паливного природного газу, становлять
приблизно 500 млн грн;
– Діючі підходи до тарифоутворення призводять до встановлення тарифів, які не покривають виробничу собівартість, зокрема, в
частині витрат на паливний газ, постійних

виробничих витрат, інших складових. Більше
того, чинна методологія розрахунку тарифів
взагалі не передбачає отримання ліцензіатом доходу на інвестований капітал, який би
дозволив забезпечити фінансово сталість
підприємств сектора теплогенерації та
теплопостачання;
– Відповідно до положень Меморандуму про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової
енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 (далі – Меморандум)², в опалювальному сезоні 2021/2022,
тарифи на постачання теплової енергії
та гарячої води для населення не мають
перевищувати рівень тарифів попереднього
опалювального сезону, при цьому різниця
з економічно обґрунтованим тарифом має
компенсуватися місцевими громадами.
Керуючись положеннями Меморандуму,
виконавчі комітети Новояворівської та Новороздільської міських рад продовжили дію
тарифів на теплову енергію та гарячу воду
для потреб населення, що діяли у опалювальний сезон 2020/2021, на опалювальний
сезон 2021/2022.
З огляду на зазначені вище фактори, тарифна виручка від реалізації виробленої теплової енергії для потреб населення покрила
відповідні виробничі витрати Новояворівської
ТЕЦ всього на 65%, а Новороздільської ТЕЦ –
на 49%. Зауважимо, що місцеві громади всупереч Меморандуму не компенсували різницю
з економічно обґрунтованими тарифами ТЕЦ
(і це при тому, що Нафтогаз повністю виконав
положення Меморандуму і постачав ТЕЦ газ
за цінами, значно нижчими за рівень цін на
спотовому ринку).
Також у 2021 році, відповідно до постанови
КМУ від 15.12.2021 № 1340, було проведено взаєморозрахунки щодо врегулювання

29.09.2021 року між Кабінетом Міністрів України, НАК “Нафтогаз України”, Офісом Президента України, Всеукраїнською
асоціацією органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання
теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022
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заборгованості з відповідної різниці в тарифах
за попередні періоди шляхом погашення
кредиторської заборгованості перед АТ
«НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, використаний на виробництво
теплової енергії для потреб населення. Для
Новояворівської ТЕЦ сума такої компенсації
сстановила 60,0 млн грн, для Новороздільської ТЕЦ – 79,5 млн грн. Зазначимо, що сума
компенсації, з огляду на порядок її розрахунку, не дала можливості ТОВ «Нафтогаз Тепло»
повністю покрити свої витрати у попередніх
періодах, оскільки розрахунок включає нормативні, а не фактичні втрати тепла (які є істотно
вищими за нормативні).
Встановлення тарифів, які б забезпечували
фінансову сталість виробника тепла, не тільки
потребує зміни чинного тарифного законодавства, але і вирішення низки історичних
проблем функціонування сектора, таких як
запровадження та фінансування масштабної
програми з енергоефективності виробництва,
транспортування та споживання теплової
енергії, системи захисту вразливих верств
населення від негативного ефекту підвищення
витрат на комунальні послуги.
У 2021 році виручка від реалізації електричної енергії склала 8,0 млн грн, що на
2,5 млн грн менше за аналогічний показник
2020 року. У 2021 році ТОВ «Нафтогаз Тепло»
прийняло рішення щодо скорочення обсягів

виробництва електричної енергії у зв’язку
зі значним зростанням ціни на паливний
природний газ у 2 півріччі 2021 року. Так, при
середньозваженій ціні електричної енергії
на оптовому ринку у листопаді 2021 року на
рівні 3 295 грн/МВт*год оціночна собівартість
виробництва електричної енергії у цьому ж
місяці для ТЕЦ сстановила 4 160 грн/МВт*год.
За розрахунками ТОВ «Нафтогаз Тепло», продовження виробництва електричної енергії на
рівні 3 220 МВт*год (фактичний обсяг відпуску
у 4 кварталі 2020 року) могло б сформувати
додаткові 3,6 млн грн збитків для Товариства.
У 2021 році виручка від послуг розподілу
електричної енергії становила 82,1 млн грн,
що на 57,9 млн грн більше за аналогічний
показник 2020 року, оскільки у 2020 році
послуги розподілу надавались, починаючи з
вересня. Окремо слід зазначити, що у 2021 році
Нафтогаз Тепло вдалося забезпечити перегляд
тарифів на послуги розподілу електроенергії у 2021 в середньому на 10%. Також, за
поданням Товариства були внесені зміни до
Методики формування плати за приєднання
до системи, що дало змогу переглянути розмір
ставки за приєднання потужності на 2021 рік
до середнього рівня по Україні. У 2021 році
для Новороздільських електромереж зросли
ставки стандартного приєднання на 65% та
ставки нестандартного приєднання на 38%,
для Новояворівських електромереж – на 46%.

ПЕРЕДАЧА ПАКЕТІВ АКЦІЙ ТЕЦ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
У 2021 році Кабінетом Міністрів України
прийнято рішення про передачу з Фонду
державного майна України до статутного
капіталу акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
пакетів акцій акціонерних товариств, а саме:
АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», АТ «Криворізька теплоцентраль»,
АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ», та
акцій акціонерного товариства, утвореного
в результаті перетворення (корпоратизації),
ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
Ще до передачі у власність активів, з метою
ефективного виконання доручення Кабінету
Міністрів України Товариством було розроблено та впроваджено План заходів з підготовки
теплоелектроцентралей до своєчасного початку та сталого проходження опалювального
сезону 2021/2022, План заходів із забезпечення ефективної роботи теплоелектроцентралей
та План дій щодо отримання НАК «Нафтогаз
України» контролю та здійснення корпоративного управління на ТЕЦ.
Крім того, протягом опалювального
сезону 2021/2022 НАК «Нафтогаз України»
видано поворотну фінансову допомогу
АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», АТ «Криворізька теплоцентраль»,
АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ»,
ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»

на загальну суму 972,6 млн грн для забезпечення закупівлі цими підприємствами природного газу для проходження опалювального
сезону.
Варто зауважити, що зазначені ТЕЦ мають
високий рівень заборгованості перед підприємствами Групи Нафтогаз за використаний
природний газ. Станом на 31.12.2021 року
сукупна заборгованість шести ТЕЦ, включаючи штрафи та пені, склала 7,76 млрд грн (у
тому числі штрафи та пені – 1,77 млрд грн),
та зросла за шість місяців 2022 року на 1,13
млрд грн до 8,89 млрд грн (у тому числі штрафи та пені – 1,60 млрд грн).
Вжиті з жовтня 2021 р. по січень 2022 р.
заходи дозволили скоротити витрати природного газу на ТЕЦ порівняно з попереднім
опалювальним періодом на 58 млн куб. м.
Ринкова вартість цих ресурсів природного газу
становить понад 2 млрд грн.
Здійснення постійного моніторингу Товариством процесу закупівель АТ «Дніпровська
ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», АТ «Криворізька теплоцентраль», АТ «Херсонська
ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ», АТ «Сєвєродонецька
теплоелектроцентраль» забезпечило підвищення ефективності та прозорості закупівельних процедур і дозволило уникнути закупівель
із необґрунтовано завищеною вартістю на
суму близько 450 млн грн.
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Після передачі активів у власність Нафтогазу, ТОВ «Нафтогаз Тепло» продовжить роботу
з підвищення операційної ефективності цих
підприємств.
Слід зазначити, що через повномасштабні
бойові дії та агресію з боку російської федерації було зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ,

а також втрачено контроль над Херсонською
ТЕЦ (обидві ТЕЦ перебувають на тимчасово
окупованій території). Загалом, воєнний стан
в країні може вплинути на майбутній процес
передачі акцій ТЕЦ, зокрема Сєверодонецької
та Херсонської ТЕЦ.

ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»
Незадовільний стан основного обладнання
виробничих потужностей
Для підвищення надійності при експлуатації
Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ та
задля зменшення витрат/втрат технологічних
ресурсів у 2022 році необхідно провести ряд
заходів, в тому числі:
– виконати ремонт парових котлів та парових
турбін;
– виконати капітальні ремонти підігрівача
мережевої води, електроживильного насоса
ПЕ-56-100 з електродвигуном, 15 електродвигунів;
– модернізувати контрольно-вимірювальні
прилади і прилади управління;
– виконати ремонти магістральних та
розподільчих теплових мереж;
– придбати спецтехніку та обладнання, необхідного для забезпечення виробничого
процесу.
Підстанції та мережі напругою 110-0,4 кВ
операторів систем розподілу були введені
в експлуатацію в 50-х – 60-х роках минулого
століття. Обладнання морально та фізично застаріле, його стан значно впливає на
збільшення втрат електричної енергії в системі
розподілу та кількість технологічних порушень.
Тому для безаварійної та ефективної роботи
мережі необхідно здійснити низку заходів,
передбачених Планом розвитку системи
розподілу на 2022-2026 роки, а саме:
– виконати технічне переоснащення електричних підстанцій та розподільчих пристроїв;
– придбати лічильники, трансформатори
струму та ретранслятори для забезпечення
точності обліку та зменшення технологічних
втрат електричної енергії;
– придбати спецтехніку для оперативно-виїзних та ремонтних бригад;
– замінити побутові індукційні лічильники
електричної енергії класу точності 2,0 (кількість яких становить понад 50%) на прилади
обліку класу точності 1,0.
Неможливість передачі майна
Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ
на баланс ТОВ «Нафтогаз Тепло»
Протягом 2019 -2022 років ТОВ «Нафтогаз
Тепло» брало участь у судових справах, що
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розглядалися Вищим антикорупційним судом
України, Господарськими судами Львівської
області та м. Києва, а також апеляційною та касаційною інстанціями, щодо питань управління
майном (Активами), або реалізації Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, переданих
Товариству в управління від АРМА. Метою ТОВ
«Нафтогаз Тепло» в рамках розгляду цих справ
було забезпечення отримання Товариством
вказаних виробничих потужностей (Активів)
у власність. Станом на дату написання цього
звіту можливість отримання потужностей (Активів) у власність залишається заблокованою
з огляду на наявні судові арешти, заборони, а
також іпотечні обтяження, накладені на майно
обох ТЕЦ у попередніх роках.
Економічно необґрунтовані тарифи
та несвоєчасність їхнього встановлення
і перегляду
Як зазначено вище, встановлені тарифи на
виробництво тепла не покривають виробничі витрати товариства та не забезпечують
покриття повних витрат діяльності та отримання адекватної дохідності на інвестований
капітал. Натомість, встановлення обґрунтованих тарифів потребує зміни методології. ТОВ
«Нафтогаз Тепло» як суб’єкт ринку працює
над аналізом опцій тарифного регулювання,
застосованих в країнах ЄС та визначенням
оптимального підходу.
Органи місцевого самоврядування м. Новояворівськ встановили тарифи на теплову
енергію та гарячу воду через шість місяців з
дати подачі заяви на встановлення зазначених тарифів, тоді як місцева влада м. Новий
Розділ – через дев’ять місяців. Необґрунтоване затягування органами місцевого самоврядування процесу встановлення та перегляду
тарифів на теплову енергію призводить до
погіршення фінансового стану Товариства та
накопичення додаткових збитків.
Незважаючи на перегляд органами місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію
та гарячу воду, наразі для населення м. Новояворівськ та м. Новий Розділ продовжують діяти
тарифи на постачання тепла та гарячої води
на рівні опалювального сезону 2020/2021, як
це передбачено Меморандумом. При цьому
органи місцевого самоврядування не опрацьовують питання компенсації недоотриманої
виручки Товариству у зв’язку із застосуванням
зазначених тарифів. Не дивлячись на те, що
Законом України «Про Державний бюджет на

2022 рік» передбачені додаткові джерела в місцевому бюджеті на покриття такої компенсації.
Окрім того, Новороздільська міська рада
безпідставно та з порушенням законодавчо
встановлених термінів затягує процес перегляду тарифів на послуги з постачання теплової
енергії Новороздільської ТЕЦ для категорій
споживачів «бюджетні установи», «релігійні

організації» та «інші» у зв’язку зі зміною ціни
природного газу у паливній складовій тарифів
зазначених категорій. З метою захисту своїх
інтересів та недопущення накопичення збитків
Товариство підготувало позов про визнання
протиправною бездіяльність виконавчого комітету Новороздільської міської ради
Львівської області.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ІНІЦІАТИВИ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Підвищення рівня розрахунків споживачів
Товариство планує і надалі розвивати або
впровадити низку ініціатив, зокрема з розширення функціоналу системи обліку споживання, створення особистих кабінетів споживача,
розробки мобільного додатку, запровадження
електронного адміністрування та впровадження автоматизованої системи оплати.
Зменшення втрат теплової енергії
У міжопалювальний період будуть проведені
роботи з ізоляції теплових мереж Новороздільської ТЕЦ, що дасть можливість зменшити
втрати в теплових мережах на 10% (очікуваний ефект – зменшення витрат природного
газу на 1,60 млн куб. м). Заплановані заходи з
встановлення засобів обліку теплової енергії з
дистанційним зчитуванням даних для аналізу
фактичних втрат теплової енергії в теплових
мережах.

Переведення тепло- та електрогенерації
та біомасу та сміття
ТОВ «Нафтогаз Тепло» розпочало роботу з
формування концепції реконструкції зазначених вище ТЕЦ. Основною метою реконструкції
є зниження споживання природного газу шляхом часткової заміни природного газу на інші
види палива (паливо рослинного походження
або відсортоване сміття). Перший пілотний
проект заплановано реалізувати у місті Новояворівськ, проект передбачає будівництво ТЕЦ
на біомасі з установленою потужністю 6,6 МВт
та комплексу сортування ТПВ.
Розвиток електромереж
Для забезпечення зниження технологічних
втрат у електричних мережах постановами
НКРЕКП схвалені інвестиційні програми оператора системи розподілу на 2022 рік, загальною
вартістю 9,6 млн грн. Інвестиційними програмами передбачене виконання реконструкції
електричних мереж та закупівля електричних
лічильників.
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ТРАНЗИТ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ
Основні результати у 2021 році

• Транзит нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу «Дружба» склав
12,0 млн т (на 2,2% менше рівня 2020 року),
що становить 94% всього обсягу транзиту
• Обсяг внутрішнього транспортування нафти
збільшився в 2021 році на 15,0% або 0,4 млн т
до майже 3,0 млн т, головним чином, через
додатковий обсяг імпорту нафти морським
шляхом
• Дохід від транзиту нафти збільшився у
2021 році на 3,4% і склав 3,6 млрд грн,
а дохід від послуг з внутрішнього транспортування збільшився на 49,3% та дорівнював
0,4 млрд грн

5 грудня 2019 року між АТ «Укртранснафта» та
ПАТ «Транснєфть» було укладено додаткову
угоду №47 до договору про надання послуг
з транспортування нафти по території України
від 16.11.2004 №0019100, якою передбачається
транспортування російської нафти територією
України до 1 січня 2030 року. Згідно з умовами
договору, АТ «Укртранснафта» забезпечує
технічну можливість транспортування нафти
сумарним обсягом до 17 млн т на рік.
У 2021 році сукупний обсяг транзиту нафти
територією України становив 12,7 млн т, зменшившись на 3,2% у порівнянні з показником
2020 року. При цьому, транзит російської нафти
до країн ЄС нафтопроводом «Дружба» знизився
на 267 тис. т (зменшення на 2,2% до рівня
2020 року) до 12,0 млн т, у той час як обсяг
транспортування нафти з МНТ «Південний»
до Республіки Білорусь скоротився на 18,2%,
склавши 719 тис. т.
Чистий дохід від транзиту нафти в 2021 році
склав 3,58 млрд грн, що на 3,4% перевищує
результат попереднього року. При цьому,
дохід від транзиту російської нафти до ЄС
нафтопроводом «Дружба» підвищився на
4,9% до 3,35 млрд грн, а виручка від прокачки
нафти маршрутом «МНТ «Південний» – Броди
– Республіка Білорусь» впала на 15,1%, з 274
до 232 млн грн.

діяльності з транзиту нафти у 2021 році становив 1,1 млрд грн (на 21,1% менше рівня
2020 року)
•N
 OPLAT діяльності з внутрішнього транспортування склав від’ємні 822 млн грн, що на 116
млн грн гірше рівня 2020 року, що є результатом наднизьких тарифів, які не покривають
витрат на утримання системи нафтопроводів
для надання послуг з внутрішнього транспортування
•Д
 охідність на інвестований капітал (ROIC) за
напрямом транзиту нафти склала 3,9% (або
нижче норми вартості капіталу, що використовувала Компанія в 2021 році – 10%), а для
сегменту внутрішнього транспортування ROIC
склав від’ємні 8,2%

• Рівень чистого операційного прибутку за
вирахуванням податкових витрат (NOPLAT)

• Окрім основної діяльності з транзиту та транспортування нафти, АТ «Укртранснафта» у 2021
році здійснило реалізацію 91,4 тис. т нафти, в
результаті чого отримано дохід в розмірі 784
млн грн з позитивним ефектом на прибуток
близько 229 млн грн

Діяльність з транзиту і транспортування нафти, що здійснюється компанією АТ «Укртранснафта», вже більше трьох десятиліть з дня проголошення незалежності України відбувається в
умовах зниження обсягів транзиту, обмеженості
вітчизняного попиту на нафту через закриття
нафтопереробних заводів, концентрації попиту
на послуги внутрішнього транспортування у
єдиного споживача ПАТ «Укртатнафта».
Монопольне становище споживачів послуг
з транзиту та транспортування нафти разом

з недосконалою системою тарифоутворення
поряд з проблемами ефективності нафтопереробки України та кон’юнктурою на вітчизняному
ринку нафтопродуктів (зокрема, домінування
на ринку російського та білоруського ресурсу
нафтопродуктів) призвели до історичного «субсидування» споживачів послуг та, внаслідок
цього, недоотримання адекватної вартості
капіталу Нафтогазом та народом України як
кінцевим власником Компанії від володіння
активами з транзиту та транспортування нафти.

1 Обсяг транзиту та внутрішнього транспортування нафти, млн т
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Джерело: АТ «Укртранснафта»

Транзит НП «Дружба»
16,0

Підвищення виручки від транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» відбулося через зміну
курсу гривні по відношенню до євро, оскільки
тариф на транзит російської нафти не змінився
і складав у 2021 році 8,6 євро / т або 1,30 євро / 100 ткм. При цьому хочемо відзначити, що
тарифи на транзит нафти не є регульованими
і встановлюються на основі договірних відносин. У грудні 2021 року АТ «Укртранснафта»
провела переговори з ПАТ «Транснєфть», за
результатами яких тариф на транзит нафти було
підвищено до 9,0 євро/т з 1 січня 2022 року.
Вже після початку повномасштабної війни
російської федерації проти України в березні
2022 року АТ «Укртранснафта» узгодила
з ПАТ «Транснєфть» підвищення тарифу до
рівня 11,5 євро/т. Разом з тим, за розрахунками
спеціалістів Групи Нафтогаз, оціночна вартість
альтернативного маршруту транспортування
російської нафти морським шляхом до терміналу в Хорватії з подальшим використанням
трубопровідних систем Хорватії та Угорщини
для поставки на угорський НПЗ в м. Сазхаломбатта є майже вдвічі вищою за вартість
транспортування з використанням українського
нафтопроводу «Дружба» у 2021 році.
У 2021 році показник операційного прибутку
після оподаткування (NOPLAT) від транзиту російської нафти дорівнював 1,29 млрд грн, що

2 Порівняння вартості альтернативних маршрутів доставки
Джерело: АТ «Укртранснафта», Argus, ПАТ «Транснєфть», антимонопольні служби російської федерації та Республіки Білорусь

• Загальний обсяг транзиту та транспортування нафти територією України в 2021 р. становив 15,7 млн т (на 0,2% менше рівня 2020 р.),
з яких 12,7 млн т склали обсяги транзиту (на
3,2% менше рівня 2020 р.)

Транзит нафти

російської нафти на європейські НПЗ у 2021 році

розрахункові дані

Тариф «Дружби» – 8,6 Євро/т
Тариф на маршрут з Одеси
до Білорусі – 9,98 Євро/т

Польща

Адамово
(кордон РБ / Польща)

Чехія
Нафтопровід від кордону
Угорщини до НПЗ
3,45 євро/т
Нафтопровід Janaf до
кордону Угорщини
8,72 євро/т

Сазхаломбатта

російська федерація

Республіка
Білорусь (РБ)
Кордон РБ –
кордон України
1,96 Євро/т

Від Самари до кордону з
Республікою Білорусь
9,85 євро/т

32 км
(точка входу в Україну)

Броди

Від Самари
до Новоросійська
13,97 євро/т

Тариф НП «Дружба» у 2021 р.
8,6 євро/т (з 1 квітня 2022 р.
11,5 євро/т)
Україна

Фенешлітке
(точка виходу з України)

Нафтопровід від кордону
Угорщини до НПЗ
2,27 євро/т

м. Самара

Тихорєцьк
(пункт перевалки)

Одеса

Фрахт
та демередж
8,65 євро/т

Новоросійськ
(морський порт)

Перевалка в
Новоросійську
2,83 євро/т
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було на 18,9% нижчим за рівень 2020 р., а дохідність на інвестований капітал, розрахована методом залишкової відновлювальної вартості, склала
7,3%, що є нижчим за показник вартості капіталу
у 10%, який Нафтогаз використовував у 2021 році
(для додаткової інформації дивіться розділ цього
звіту «Що таке ROIC: як аналіз дохідності на інвестований капітал допомагає нам бачити виклики
фінансовій сталості бізнесів Нафтогазу»).
Розрахунковий NOPLAT для маршруту «МНТ
«Південний» – Броди – Республіка Білорусь»
склав від’ємні 188 млн грн через низьке завантаження маршруту (незважаючи на більш високий
тариф на рівні 9,98 євро/т), а відповідний ROIC
становив від’ємні 1,6%.
В підсумку, NOPLAT за напрямом транзиту у
2021 році склав 1,1 млрд грн (на 21,1% нижче
рівня 2020 року), а дохідність на інвестований капітал, визначена за методом залишкової вартості
відновлення, склала 3,9% (або на 2,6 відсоткових
пунктів нижче рівня 2020 року). Підвищення
ринкових цін на нафту і, як наслідок, збільшення
вартості інвестованого капіталу у 2021 році стало
основним чинником зниження рівня ROIC з 2020
на 2021 рік.

Підвищення тарифу на транзит російської нафти
до рівня 11,5 євро/т з 1 квітня 2022 року значною
мірою (але не повністю) вирішило питання
отримання економічного прибутку за напрямом
транзиту нафтопроводом «Дружба» за поточних
обсягів прокачки. Але поряд з тим, забезпечення
такої дохідності в тривалій перспективі залишається під ризиком через відсутність в умови «качай
або плати» (“ship or pay”) в поточному контракті,
загрози зупинки транзиту, пов’язані з європейськими санкціями проти російської федерації та
війною. У разі зупинки транзиту або суттєвого зниження обсягів прокачки російської нафти до рівня,
коли дохідність на інвестований капітал стане
нижчою за необхідний рівень дохідності навіть на
ліквідаційну вартість, Компанія буде розглядати
варіанти консервації (принаймні частини) нафтопроводу та викачки та продажу технологічної
нафти. Перспективи використання нафтопроводу
«Одеса – Броди» має бути вирішено після перемоги України та розблокування морських шляхів
постачання нафти та оцінки можливостей відновлення потужностей української нафтопереробної
галузі та / або можливостей постачання нафти
цим нафтопроводом європейським споживачам.

Внутрішнє транспортування нафти
Обсяг внутрішнього транспортування нафти в 2021
році зріс на 15,0% або на 0,4 млн т у порівнянні
з 2020 роком і сягнув рівня 3,0 млн т. Основним
замовником послуг із транспортування залишався
Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта»). Транспортування нафти видобутку ПАТ «Укрнафта» на
Кременчуцький НПЗ залишилося на рівні 2020
року (994 тис. т), у той час як транспортування за
напрямком «Одеса – Кременчуцький НПЗ» збільшилося на третину, перевищивши 1,5 млн т.
У 2021 році АТ «Укртранснафта» почала подавати в систему алжирську нафту марки Saharan
Blend та здійснила її прокачку нафтопроводом
«Одеса – Кременчуцький НПЗ». Крім того, вперше
була протранспортована британська нафта марки
Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських
островів.
Чистий дохід від послуг із внутрішнього
транспортування нафти зріс у 2021 році на
49,3% відносно минулого періоду, з 275 млн до
411 млн грн. Найвагоміше відносне та абсолютне
збільшення показав маршрут «Одеса – Кременчуцький НПЗ»: виручка зросла на 100 млн грн,
сягнувши 261 млн грн (+62% до рівня 2020 року).
Основним фактором зростання доходу стало
підвищення тарифів на внутрішнє транспортування
(від 17 до 45% в залежності від маршруту). Разом із
цим, витрати АТ «Укртранснафта» на забезпечення
функціонування системи внутрішніх нафтопроводів
для транспортування сирої нафти на нафтопереробні потужності в Україні не покриваються за
рахунок тарифної виручки. Діяльність АТ «Укртранснафта» як ліцензіата, що здійснює транспортування
нафти, підпадає під державне регулювання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
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(НКРЕКП), зокрема в частині встановлення тарифів
на транспортування нафти для споживачів України.
Розмір тарифів на внутрішнє транспортування
встановлюється НКРЕКП за маршрутами транспортування. Тарифи було встановлено 1 листопада
2019 року (початок першого року перехідного
періоду) з наступним поступовим збільшенням
в другому та третьому році перехідного періоду до
1 листопада 2022 року, коли АТ «Укртранснафта»
матиме право на перегляд тарифів. Таким чином,
тарифи на внутрішнє транспортування сирої нафти
протягом 2021 року не відповідали економічно обґрунтованому рівню, лише на 15% покриваючи алоковані повні витрати (але не включаючи альтернативну вартість інвестованого капіталу) на внутрішнє
транспортування та не покриваючи обґрунтовану
дохідність на інвестований капітал.
NOPLAT за напрямом внутрішнього транспортування у 2021 році склав від’ємні 822 млн грн, а отже дохідність на інвестований капітал (розрахована за методом залишкової вартості відновлення)
діяльності із внутрішнього транспортування нафти
була також від’ємною та становила (8,2%) (для
порівняння, у 2020 році NOPLAT становив від’ємні
708 млн грн, у той час як ROIC склав від’ємні 9,4%).
Для повного покриття витрат та досягнення рівня
дохідності на інвестований капітал на рівні 10%
середньозважений тариф на внутрішнє транспортування мав би становити 825 грн / т у порівнянні
з фактично отриманим тарифом 136 грн / т, тобто
мав би бути у 6 разів вищим. Така різниця призвела до прихованого субсидування замовників
послуг на транспортування, якими є ПАТ «Укртатнафта» та ПАТ «Укрнафта», в обсязі близько
2 млрд грн. Виправлення цих проблем стане
важливою передумовою забезпечення фінансової

сталості напряму транспортування нафти, який є
важливою складовою національної енергетичної
безпеки країни (для додаткової інформації дивіться розділ цього звіту «Що таке ROIC: як аналіз
дохідності на інвестований капітал допомагає
нам бачити виклики фінансовій сталості бізнесів
Нафтогазу»).
Управління нафтопродуктопроводом
«Самара – Західний напрямок»
19 лютого 2021 року РНБО України доручила Кабінету Міністрів вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний
напрямок», що проходить територією України (до
цього дані активи належали ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс»). Трубопровід протяжністю 1 248 км
пролягає територією 6-ти областей України, має
пропускну здатність близько 3,5 млн т дизельного
палива на рік. У 2018 р. через нього в Україну було
завезено 1,98 млн т дизельного палива (30,5%
від національного імпорту даного продукту),
в 2019 р. – 1,23 млн т (19,9%), а в 2020-му –
635 тис. т (10,1%). Дизельне паливо надходило
з російської федерації та Республіки Білорусь.
24 лютого 2021 року АТ «Укртранснафта»
прийняла на тимчасове відповідальне зберігання
відповідні об’єкти. 30 червня 2021 року Компанія
підписала з Агентством з розшуку та менеджменту
активів (АРМА) договір на управління українською
частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» терміном на 5 років. АТ «Укртранснафта» має права та обов’язки щодо провадження
господарської діяльності з транспортування,
зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також Компанія
зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не
менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави
від управління нафтопродуктопроводом.
У 2021 році на підтримку переданого у розпорядження Компанії нафтопродуктопроводу «Самара –
Західний напрямок» було понесено 79 млн грн
витрат.
Відкриття митних складів нафти на території
України
АТ «Укртранснафта» запровадила послугу зберігання нафти в режимі «митний склад» на території
України. Статус «митний склад» отримали поки
два об’єкти НТС: резервуарний парк Морського
нафтового терміналу «Південний» та магістральний нафтопровід «Лисичанськ – Кременчук». Замовники послуг можуть зберігати сиру нафту, нафтопродукти на об’єктах в режимі «митний склад»
до 1 095 днів. Однак, попит на цей вид послуг ще
має бути підтверджений, оскільки станом на дату
цього звіту жодна з компаній не скористалася
пропозицією зберігання нафти чи нафтопродуктів
в режимі митного складу.
Виклики 2022 року
Початкові плани Компанії на 2022 рік були
суттєво скориговані для врахування негативних
наслідків вторгнення військ російської федерації
на територію України з 24 лютого 2022 року. У

лютому-березні 2022 року в зоні окупації військами російської федерації опинилися виробничі
об’єкти, розташовані на півночі та півдні України,
що ставить під загрозу оперування системою
нафтопроводів для внутрішнього транспортування
нафти. Окрім того, через блокаду чорноморських
портів немає можливості доставляти нафту на МНТ
«Південний» для подальшого транспортування.
Варто зауважити, що обсяги транзиту нафти
напряму залежать від поточної політичної та економічної кон’юнктури, оскільки основний маршрут
транзиту – українська ділянка нафтопроводу
«Дружба», яка використовується виключно для
транспортування російської нафти. Зокрема, дискусії щодо запровадження ембарго на імпорт нафти
з російської федерації до країн ЄС стосувалися й
постачання через українську ділянку «Дружби»,
якою у 2021 році транспортувалася нафта до
Угорщини, Чехії та Словаччини. Однак, зважаючи
на високу залежність даних країн від цього каналу
постачання нафти (від 50% до 100% від сукупних
надходжень нафти), 31 травня 2022 року Єврокомісія постановила зробити тимчасовий вийняток
для даних держав та дозволити їм продовжувати
імпорт українською ділянкою «Дружби». При
цьому, однак, актуальними залишаються ризики як
поширення ембарго ЄС на даний потік, так і скорочення постачання нафти цим маршрутом з боку
російської федерації. За даними Міжнародного
енергетичного агентства, очікується, що видобуток
нафти в російській федерації знизиться у 2022
році з 11,0 до 10,3 млн барелів на добу. До того ж,
російська федерація переорієнтовує експорт на
країни Сходу, які не запроваджують санкції та збільшують закупівлі російської нафти з дисконтом.
В умовах суттєвої невизначеності щодо подальшого функціонування нафтотранспортної системи
розглядається можливість перегляду поточної
операційної моделі діяльності Компанії, зокрема,
з урахуванням оптимізації бази активів Компанії,
у тому числі обсягів технологічної нафти, яка не
буде використовуватись для забезпечення товаро-транспортної роботи.
24 травня 2022 року було змінено генерального директора АТ «Укртранснафта». Замість
Миколи Гавриленка на посаду генерального
директора Товариства було призначено Володимира Цепенду, який до цього обіймав посаду
начальника департаменту забезпечення виробництва АТ «Укртрансгаз».
У 2022 році, в умовах повномасштабної війни
російської федерації проти України, нагальним
стало питання забезпечення країни нафтопродуктами для задоволення внутрішніх потреб.
Блокування морського сполучення та припинення
імпорту з боку російської федерації та Республіки
Білорусь створило тимчасовий колапс на внутрішньому ринку. У 2022 році керівництво АТ «Укртранснафта» здійснило низку технічних заходів
та провело перемовини з угорською компанією
MOL Group з метою організаціі транспортування
дизельного пального з країн ЄС. У червні 2022 року нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок» почав працювати в реверсному режимі
– на ввезення палива до України.
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УКРНАФТА
В структурі портфеля дочірніх компаній
НАК «Нафтогаз України» є ПАТ «Укрнафта» з
часткою володіння 50% + 1 акція. Серед міноритарних акціонерів Укрнафти основна група,
яку пов’язують з Ігорем Коломойським¹, володіє
40,1009% акцій (надалі – основна група міноритарних акціонерів).
Ігор Коломойський є українським олігархом з
репутацією, що обмежує можливості Нафтогазу
щодо залучення інвесторів та міжнародних партнерів для розвитку цього бізнесу та збільшення його цінності.
Укрнафта мала судові справи щодо операцій
з пов’язаними з І. Коломойським особами,
незалежні аудитори із року в рік висловлюють
модифіковану думку щодо фінансової звітності
Укрнафти через відсутність достатніх аудиторських доказів по операціям з пов’язаними
особами та/або їх розкриття у звітності. Через
накопичення податкового боргу, утвореного
внаслідок операцій зі сторонами, пов’язаними з
І. Коломойським, Укрнафта опинилася в ситуації
високої невизначеності щодо можливості
продовжувати свою діяльність на безперервній
основі. Проблему податкового боргу Укрнафти
було вирішено в кінці 2020-го року саме завдяки діям Нафтогазу, її мажоритарного акціонера.
Також, зважаючи на відсутність конкурентного середовища серед покупців нафти – нафтопереробних заводів (в Україні є лише один
великий нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ², який також контролюється
основною групою міноритарних акціонерів
Укрнафти), Укрнафта як єдиний великий
видобувник нафти є де-факто інтегрованою з
нафтопереробкою. Крім того, Укрнафта володіє
великою мережею АЗС для продажу палива.
Тому, для основної групи міноритарних акціонерів Укрнафти побудова ланцюга створення
цінності від видобутку нафти, її переробки та
подальшої реалізації палива кінцевим споживачам де-юре є доцільною. Водночас для
Нафтогазу, відсутність конкурентного ринку
ставить питання як щодо ціни продажу нафти

для переробки, так і ціни її переробки, що
загалом може давати підґрунтя до неефективності та корупції.
Нафтогаз бачить потенціал збільшення
видобутку вуглеводнів та операційних синергій
від інтеграції видобувних активів Укрнафти та
Укргазвидобування. Однак реалізація цього потенціалу, з огляду на вищезазначене, можлива
лише за умови припинення ведення бізнесу
Укрнафти спільно з основною групою її міноритарних акціонерів.
Перемовини щодо поділу Укрнафти між її
основними акціонерами велися давно, однак
лише в 2021 році сторони найбільш наблизилися до визначення умов цього поділу та
здійсненню всіх необхідних кроків для його
реалізації. В результаті цієї транзакції передбачалося, що основна група міноритарних акціонерів мала вийти з участі в капіталі Укрнафти
шляхом продажу свого пакета акцій Укрнафті
в обмін на викуп частини видобувних активів
Укрнафти (здебільшого нафти та конденсату)
та мережу АЗС. Своєю чергою Нафтогаз мав
отримати частину видобувних активів Укрнафти, передусім газовидобувних, та збільшити
свою частку володіння в Укрнафті до 83,47%.
Поділ активів розглядався як з точки зору
потенціалу створення цінності для акціонерів
Укрнафти, можливості залучення інвесторів
для подальшого розвитку активів (зокрема,
для видобувних активів на заході України, у
яких зацікавлена низка міжнародних партнерів
Нафтогазу), так і технологічних, географічних та
інших факторів.
Окрім поділу активів Укрнафти, ця транзакція
також мала вирішити довготривалі взаємні
позовні вимоги сторін, які включають як вимоги
до Нафтогазу щодо спірних обсягів газу (детальніше в примітці 25 «Судові спори з ПАТ «Укрнафта»), так і врегулювання боргів пов’язаних
сторін основної групи міноритарних акціонерів
Укрнафти. Однак, із початком військової агресії
проти України сторонами було запропоновано
призупинити роботу щодо цієї транзакції.

1 Структура акціонерів ПАТ «Укрнафта»
Поточна

Після транзакції

Нафтогаз України

50% + 1 акція
83,4737%

Інші міноритарні акціонери
(фізичні та юридичні особи,
маленькі пакети акцій)

40,1009%
9,8991%

Основна група
міноритарних акціонерів

16,5263%

¹ Сам Коломойський стверджує, що він не є акціонером, а є представником акціонерів, яких пов’язують з ним.
² Нафтогаз володіє 43% акцій Укртатнафти, однак фактично усунутий від процесу прийняття управлінських рішень та не отримує дивіденди.
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Відповідно до нашої місії «бути двигуном модернізації та професіоналізму в енергетичному
секторі України», ми плануємо бути лідером
зеленої трансформації української енергетики, зокрема під час забезпечення стійкості
в умовах війни та післявоєнного відновлення
енергетичної галузі.
Стратегічні цілі Групи Нафтогаз включають:
(1) зниження викидів парникових газів на
підприємствах Групи та (2) розвиток низьковуглецевих бізнесів. Ці цілі відповідають не
тільки глобальному порядку денному щодо
енергетичного переходу та зміни клімату, але і
безпосередньо пов’язані з вирішенням питань
енергетичної безпеки, боротьби з енергетичною бідністю та зміцненням фінансової
стійкості української енергетики в цілому.
Російське вторгнення у 2022 році наочно продемонструвало важливість реалізації проектів,
спрямованих на зменшення використання
викопного палива як інструменту посилення
стійкості економіки держави перед обличчям

ворога, що використовує його як політичну
зброю.
В цих зусиллях ми плануємо спиратися на
конкурентні переваги України з точки зору
географічного розташування, природних
ресурсів та структури економіки. Наприклад,
за оцінками Біоенергетичної асоціації України,
національний потенціал генерації енергії з
біомаси, що включає в себе деревну біомасу,
агробіомасу та різні види відходів, складає
майже 22 млн т нафтового еквіваленту на
рік (для порівняння, у 2021 році в Україні було
видобуто 2,4 млн т нафти та конденсату). При
цьому, дані періоду 2000-2020 рр. вказують
на тенденцію збільшення такого потенціалу
(за 20 років енергетичний потенціал зріс в
3,5 рази). Поряд з цим, Україна має також
сприятливі умови для подальшого розвитку
більш класичних напрямів виробництва зеленої енергії – вітрової та сонячної енергетики.
Про місію та стратегічні цілі Нафтогазу більш
детально – на сторінці 118.

Реалізація проектів зеленої енергетики у 2021 році
Ще у 2020 р. Нафтогаз розпочав реалізацію
пілотних проектів – була введена в експлуатацію фотоелектрична станція (ФЕС) у Харківській області – ФЕС «Андріївка» з встановленою
потужністю 1 МВт. У 2021 р. було введено
в експлуатацію другу ФЕС в Житомирській
області – ФЕС «Чуднів», потужністю 33 МВт. Загальна генерація електричної енергії двох ФЕС
в 2021 р. становила 1 444 тис. МВт*год.
Крім того, розпочато реалізацію низки
перспективних проектів вітрової енергетики.
В 2021 р. Група Нафтогаз продовжила
дослідження щодо потенціалу проектів з
будівництва вітрових електростанцій (ВЕС)
загальною встановленою потужністю до 100
МВт, зокрема ВЕС «Маріївка» потужністю
50 МВт в Миколаївській області та ВЕС
«Березівка» потужністю 50 МВт в Одеській
області.
В 2021 р. Компанія продовжувала розроблення пілотних проектів у сфері роздрібного бізнесу з заправлення електромобілів:
встановлено 7 додаткових електрозарядних
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станцій для електромобілів у м. Київ, загальною потужністю 300 КВт.
З призначенням Юрія Вітренка Головою
правління Нафтогазу сталися зміни і у розвитку низьковуглецевих бізнесів Групи. Було
створено нову посаду директора зі стратегії та
розвитку бізнесу Групи Нафтогаз, на яку призначено Сергія Боєва, який до цього очолював
Департамент зі стратегії та бізнес-аналітики НАК
«Нафтогаз України» та працював директором з
розвитку бізнесу АТ «Укргазвидобування».
Було визначено пріоритетні напрями
зеленої енергетики, за якими сформовано
портфель пілотних проектів, зокрема за
напрямами генерації тепла та електроенергії з
біомаси, виробництва біометану та біопалива,
виробництва зеленого водню з використанням
енергії вітру та сонця. Було розпочато активну
співпрацю з потенційними вітчизняними та
міжнародними партнерами. Зокрема, у вересні 2021 року було підписано меморандум
про взаєморозуміння з німецькою компанією
RWE Supply & Trading, метою якого є співпраця
в створенні повного ланцюга виробництва та

постачання зеленого водню в Україні. Нафтогаз
також приєднався до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen
Alliance), в рамках якого ми плануємо залучати
досвід впровадження проектів з виробництва та постачання чистого водню та залучати
партнерів для реалізації відповідних проектів
в Україні. Ще однією ініціативою стало приєднання НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» до проекту «H2EU+Store», який має
на меті виробництво зеленого водню на Заході
України разом з міжнародними (австрійськими
RAG Austria та Gas Connect Austria, німецькими
Bayernets та Open Grid Europe, словацькими
Nafta та Eustream) та вітчизняними («Еко-Оптіма») партнерами.
Важливо також зазначити, що у своїх планах
розвитку низьковуглецевих бізнесів Нафтогаз
з 2021 року відмовився від реалізації проектів,
економічна доцільність яких повністю базується
на отриманні зеленого тарифу від держави.
Ми вважаємо, що механізм зеленого тарифу є
де-факто тягарем для країни і від початку закладав неправильні стимули розвитку сегменту
відновлювальних джерел енергії. Результатом
цього стала незбалансованість енергетичної
системи, яка призвела до того, що розвиток ВДЕ
не транслювався в декарбонізацію української
енергетики. Одночасно, сума компенсацій за
механізмом зеленого тарифу є непомірним
навантаженням для державного бюджету і прикладом неефективного витрачання державних
фінансових ресурсів.

До того ж, аналіз ефективності реалізації
проектів сонячної енергетики, що були здійснені Нафтогазом, на сьогодні вказує на те, що
ці проекти були реалізовані менш ефективно,
ніж це роблять приватні компанії, що говорить
про те, що ці проекти, які в досягненні окупності спираються на надходження на умовах
зеленого тарифу, не створюють цінність ані для
споживача, ані для держави.
Щодо планів з досягнення вуглецевої
нейтральності варто зазначити, що у лютому
2021 року Нафтогаз заявив про ціль досягти
вуглецевої нейтральності за двома сферами
охоплення (Scope 1 та Scope 2) до 2040 року.
Ця ціль є радше амбіцією, оскільки детальний
план досягнення вуглецевої нейтральності не
був розроблений. Сьогодні в умовах військової
агресії російської федерації та спричинених цим
пошкоджень інфраструктури та інших збитків
для Групи Нафтогаз та невизначеності щодо
можливостей розвитку зелених бізнесів ми не
можемо наразі розробити такий план дій, який
би підкріплював амбіцію досягнення вуглецевої
нейтральності Групи до 2040 року. Проте, ми
продовжуємо розробку концепції низьковуглецевого розвитку, яка окреслить ключові принципи і підходи та деталізує ключові проекти, які
допоможуть Нафтогазу стати на шлях системного скорочення викидів та досягнення вуглецевої
нейтральності.
Про зміну клімату та плани досягнення
вуглецевої нейтральності більш детально – на
сторінці 180.

Зміцнення енергетичної стійкості в умовах військової агресії
російської федерації
Військова агресія російської федерації
проти України нанесла критичні руйнування
енергетичній інфраструктурі країни. Традиційно, об’єкти енергетичної інфраструктури,
що здійснюють генерацію електроенергії з
енергії сонця та вітру, розташовані в південних
регіонах країни. Станом на дату написання
цього звіту, до 90% потужностей ВЕС та значна
частина потужностей ФЕС перебувають або в
зоні тимчасової окупації, або в зоні активних
бойових дій чи в безпосередній близькості до
них. Розвиток сектора, який істотно прискорився у 2019-2020 рр., зупинився з початком
війни. На жаль, саме з цих причин на сьогодні
Групою Нафтогаз призупинено також і реалізацію вищезазначених проектів ВЕС.
На тлі зростання цін на природний газ та
ризиків можливостей видобутку та імпорту
природного газу, спричинених війною та
газовим шантажем російської федерації,
керівництво Групи Нафтогаз розглядає перехід
на використання відновлювальних джерел
енергії для виробництва тепла як один з ключових елементів забезпечення енергетичної
самодостатності держави. Історично, одними
з найбільших споживачів природного газу в
Україні є підприємства сфери теплогенерації та
теплопостачання, споживання природного газу
яких в 2021 році склало майже 9 млрд куб. м
(третина спожитого в Україні природного газу).

80% від цього обсягу, або 7 млрд куб. м, було
забезпечено Групою Нафтогаз.
Водночас, як зазначено вище, Україна
володіє значним потенціалом для розвитку
проектів, основним джерелом енергії яких є
біомаса. Якщо задіяти близько 40% відходів
діяльності виробників сільської продукції для
виробництва енергії, можна замістити до
8-10 млрд куб. м природного газу на рік, що
може повністю покрити потреби підприємств
теплогенерації та теплопостачання для
виробництва теплової енергії. Мова йде про
проекти, які можна реалізувати та отримати
ефект заміщення споживання природного газу
вже протягом 2 років, при цьому захистивши
споживачів від зростання тарифів через високі
ціни на природній газ.
У 2022 р. для впровадження пілотного портфеля проектів з виробництва тепла та електроенергії з біомаси Нафтогаз сформував команду
з числа професіоналів з досвідом впровадження аналогічних проектів в Україні. Впровадження зазначених проектів відбувається
на базі дочірнього підприємства «Нафтогаз
Біоенергія», реорганізоване з метою побудови
ефективної операційної моделі будівництва
та управління об’єктами теплоенергетичної
інфраструктури на біомасі. На сьогодні командою опрацьовано проекти з будівництва 9
біоТЕЦ або біокотелень у 8 регіонах України,
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6 з яких в якості палива використовуватимуть деревну щепу. Загальна встановлена
потужність цих об’єктів становитиме 250
МВт теплової енергії та 52 МВт електричної, що надасть змогу замістити більше
200 млн куб. м природного газу на рік.

Зокрема, частина цих проектів реалізується
в містах, які постраждали від військової
агресії російської федерації та перебували
у військовій окупації в лютому-березні
2022 р.

1 Портфель діючих та перспективних проектів виробництва енергії

з альтернативних джерел Групи Нафтогаз

Області, які перебувають в тимчасовій
окупації, або на території яких
ведуться з активні бойові дії

Пілотний проект дегазації полігону у Львівській області
Попри повномасштабну війну на території
України, в березні-травні 2022 р., Групою Нафтогаз, у партнерстві з групою компаній «Кліар
Енерджі», було реалізовано пілотний проект
біогазової електростанції, що запрацювала
на базі полігону твердих побутових відходів
у Львівській області, потужністю 625 КВт.
Завдяки побудованій біогазовій електростанції
38 гектарів сміттєвого полігону, який викидає
мільйони куб. м шкідливого звалищного газу,
стануть джерелом енергії для навколишніх
домогосподарств. Станція здатна виробляти

2,645 тис. МВт*год на рік, заміщуючи при
цьому понад 800 тис. куб. м природного газу.
Це дає можливість забезпечити електроенергією близько 735 домогосподарств і водночас
скоротити викиди вуглецю обсягом близько
30 тис. т на рік в атмосферу. Завдяки реалізації
цього проекту понад 2 млн куб. м метану, який
в 30 разів шкідливіший, ніж вуглекислий газ,
не потрапить в атмосферу, а мільйони куб. м
звалищного газу з 38 га сміттєвого полігону
стануть джерелом енергії.

Автономна Республіка Крим
(перебуває в тимчасовій окупації)

30 МВТт
12 МВте
ЛьвівБіогаз

40 МВТт

Області, які постраждали
від тимчасової окупації

60 МВТт
16 МВте

20 МВТт

40 МВТт
м. Київ

20 МВТт 20 МВТт
8 МВте 8 МВте

ФЕС
Чуднів

ФЕС
Андріївка

20 МВТт
8 МВте
ВЕС Маріївка

Залучення фінансування та інші необхідні кроки з побудови
екосистеми зеленої енергетики України
Реалізація масштабних задач зі зміцнення
стійкості та післявоєнної відбудови та трансформації української енергетики відповідно
до цілей енергетичної безпеки, кліматичних та
євроінтеграційних зобов’язань України потребують залучення значних фінансових ресурсів.
Команда Нафтогазу вже розпочала активну
роботу в цьому напрямі як з вітчизняними
банками, так і з міжнародними фінансовими
інституціями та галузевими партнерами.
Для забезпечення ролі Нафтогазу як лідера
зеленої трансформації та партнера українських
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підприємств, які зацікавлені в розвитку проектів зеленої енергетики, ми активно напрацьовуємо партнерські відносини зокрема з
енергетичними та інжиніринговими компаніями, компаніями-виробниками обладнання,
постачальниками біомаси, що дозволить розвинути екосистему для швидкої та ефективної трансформації ланцюга виробництва та
постачання зеленої енергії в країні і наблизить
нас до енергетичної незалежності, стандартів
ефективності та екологічних вимог провідних
країн світу.

Функціонуючі ФЕС

ВЕС Березівка

Проект з дегазації полігону ТПВ,
реалізований у травні 2022 р.
Вітрові проекти, впровадження яких
зупинено внаслідок активних бойових дій
Регіони реалізації проектів біоТЕЦ/біокотелен
20МВТт Максимально встановлена теплова
8 МВте та електрична потужність
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ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Збереження довкілля є одним з пріоритетів для НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств. Група зосереджена на зменшенні негативного впливу на довкілля та екологічних
ризиків у процесі виробничої діяльності. Екологічна політика Групи Нафтогаз спрямована на
забезпечення ефективного екологічного менеджменту на підприємствах Групи, впровадження
провідних екологічних стандартів та застосування найкращих практик.

Управління у сфері охорони навколишнього середовища
Основним документом, відповідно до
якого Нафтогаз здійснює свою діяльність у
галузі охорони навколишнього середовища,
є Політика екологічної безпеки, затверджена
у 2020 році. Контроль за належним виконанням політики покладено на Голову правління
НАК «Нафтогаз України».
Для забезпечення узгодженості щодо
реалізації політики в НАК «Нафтогаз України» функціонує відповідна робоча група. Її
завданням є розгляд питань з екологічної
безпеки і підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів,
оптимізації виробничих процесів та екологічної діяльності Групи Нафтогаз загалом. До
складу робочої групи входять представники
НАК «Нафтогаз України» та екологічних служб
підприємств Групи.
У НАК «Нафтогаз України» та на підприємствах Групи впроваджено систему екологічного
менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.
У 2021 році Група Нафтогаз успішно пройшла
незалежне зовнішнє оцінювання (ресертифікаційний аудит) та отримала від міжнародного
органу з сертифікації TÜV Austria сертифікат
відповідності системи менеджменту вимогам
ISO 14001:2015. Впровадження та постійне
удосконалення систем менеджменту спрямовані на підвищення ефективності виробничих
та управлінських процесів (закупівлі, робота
з підрядниками, комунікації, оцінювання та
управління ризиками, тощо).
Здійснено перегляд другої редакції СОУ
71.2-20077720-079:2017 «Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності в
НАК «Нафтогаз України». Метою перегляду є актуалізація стандарту та приведення
його до вимог ДСТУ ISO 19001:2019 та ДСТУ
ISO 50001:2020 у новій редакції, чинного
законодавства у сфері охорони довкілля та
радіаційної безпеки та до вимог вертикально
інтегрованої корпоративної функції управління охороною навколишнього природного
середовища в Групі Нафтогаз. Перегляд також
відбувся у зв’язку із трансформацією Групи та
переданням їй в управління теплових електростанцій. Зазначене зобов’язує розробляти
нові, прогресивніші положення та стандарти,
спрямовані на впровадження та підтримку
комплексного підходу до регулювання та контролю виробничих процесів з метою забезпечення високого рівня захисту довкілля на всіх
етапах виробничого циклу.
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В Групі Нафтогаз існує телефон довіри, за
яким можливо подати скарги чи пропозиції
щодо практики з охорони навколишнього
середовища, безпеки праці та соціального
захисту. Також в Групі впроваджено автоматизований процес передачі термінових повідомлень про інциденти, у т.ч. з екологічними наслідками, що сталися на об’єктах підприємств
Групи Нафтогаз.

1 Структура витрат Групи Нафто-

газ на охорону навколишнього
середовища у 2021 році

• Комплексний план заходів з охорони довкілля Групи Нафтогаз на 2021 рік;
• План еколого-соціальних заходів, передбачених кредитною угодою з ЄБРР;
• Цілі та завдання у сфері охорони довкілля на
2021-2023 роки;

• Плани заходів з охорони навколишнього середовища (щороку розробляються та затверджуються підприємствами Групи Нафтогаз);
• Заходи щодо ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти і газу та зменшення
загазованості навколишнього середовища
м. Борислава¹.

Екологічні інвестиції та екологічний податок
У 2021 році витрати Групи Нафтогаз на охорону навколишнього середовища становили
168,95 млн грн без ПДВ, у тому числі поточні
витрати становили 128,13 млн грн, а капітальні
інвестиції – 40,82 млн грн.
Витрати на оплату послуг природоохоронного призначення становили 16,32 млн грн, у
тому числі на відведення та очищення стічних
вод витрачено 6,57 млн грн, на поводження з
відходами – 9,74 млн грн.
У 2021 році підприємства Групи Нафтогаз сумарно сплатили екологічний податок у розмірі
43,09 млн грн. Найбільшу частину, а саме 92%
від суми податку, було сплачено за викиди
в атмосферу від стаціонарних джерел. Сума
становила 39,7 млн грн.

2 Структура сплати екологічного

податку за підприємствами
Групи Нафтогаз у 2021 році

• АТ «Укртрансгаз»
• ПАТ «Укрнафта»

• АТ «Укргазвидобування»
• Інші
1%

60 %

8%

31 %

43,09
млн грн

• Капітальні інвестиції
• Поточні витрати
76 %

24 %

168,95 млн грн
без ПДВ

Випадки забруднення навколишнього середовища
У 2021 році на виробничих об’єктах підприємств Групи Нафтогаз зафіксовано 59
випадків забруднення, більшість з яких мали
незначний вплив на довкілля. Основними
причинами виникнення таких інцидентів були
корозія трубопроводів, механічне пошкодження обладнання та несанкціонованого втручання сторонніх осіб.

Задля зменшення кількості випадків забруднення підприємства Групи планують збільшити
обсяги досліджень щодо діагностики стану
трубопроводів, ширшого впровадження електрохімічного та інгібіторного захисту трубопроводів. Також планується залучення до охорони
трубопроводів спеціалізованих охоронних
структур, у тому числі поліції.

Мінімізація впливу на атмосферне повітря
У 2021 році продовжувались роботи з актуалізації даних з екологічної безпеки у зведеному геопросторовому робочому середовищі.
Розпочався також процес обміну цими даними
між підрозділами Групи для оперативної ідентифікації ризиків на всіх виробничих етапах.
Використання спеціалізованих технологій
аналітичної обробки даних дозволяє істотно
збільшити охоплення та детальність оцінки
екологічних ризиків.
Представники Групи Нафтогаз є активними
учасниками процесу вдосконалення існуючих
та підготовки нових нормативно-законодавчих
актів у сфері охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та радіаційної безпеки.
Заходи Групи Нафтогаз зі зменшення
негативного впливу на довкілля ретельно
розробляються та затверджуються внутрішніми документами. Зокрема, у 2021 році Група
реалізовувала заходи в рамках таких програм
та планів:

Відповідно до Закону України «Про охорону
атмосферного повітря» підприємствами Групи
Нафтогаз проводиться інвентаризація викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
та здійснюється розробка документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
Після погодження з органами МОЗ України ці
документи подаються у відповідні органи для
отримання дозволів на викиди.
В рамках виконання Комплексного плану
природоохоронних заходів Групи Нафтогаз у
2021 році підприємствами Групи:
• проведено інвентаризацію викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел
викидів на виробничих об’єктах, термін дії
дозволів на викиди яких закінчується;
• отримано дозволи на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря та виконання
особливих умов дозволів.
Порівняно з 2020 роком, відбулося зниження загального обсягу викидів забрудню-

ючих речовин на 11,1% (-3444,54 т). Це було
досягнуто за рахунок зниження обсягу викидів
оксиду вуглецю на 2023,44 т (-14,2%), сполук
азоту на 6635,87т (-8,7%), неметанових летких
органічних сполук на 571,25 т (-6,9%) від рівня
цих викидів у 2020 році.
АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта» та
АТ «Укргазвидобування» за участі НАН України
продовжують проводити процедуру розроблення і затвердження технологічних нормативів для понад 200 газових турбін і двигунів
нафтогазової галузі України номінальною
тепловою потужністю від 1 до 50 МВт. Названі
заходи здійснювалися в рамках очікуваної
імплементації положень Директиви 2010/75/
ЄС «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)» та Директиви ЄС/2015/2193 «Про обмеження викидів
деяких забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від середніх спалювальних установок»,
яка регулює викиди забруднюючих речовин в
установках з номінальною тепловою потужністю рівною або більшою, ніж 1 МВт і меншою,
ніж 50 МВт.

¹ Щорічно розробляє та
реалізує ПАТ «Укрнафта».
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Динаміка викидів забруднюючих речовин (без викидів парникових газів)
в атмосферне повітря Групою Нафтогаз у 2020-2021 роках:

Ліквідація загазованості
території м. Борислава
У 2021 р. продовжено реалізацію заходів з
подолання екологічних та соціальних наслідків
довготривалого видобутку нафти та озокериту
на території м. Борислава у Львівській області.
ПАТ «Укрнафта» здійснює контроль за рівнем загазованості території, виробничих об’єктів та об’єктів інфраструктури міста. Проводяться ліквідаційні роботи нафто-газопроявів,
експлуатується вакуумна мережа з дегазації
приповерхневих шарів, здійснюється пошук
покинутих шурфів, колодязів, не ліквідованих
свердловин, проводиться їх ліквідація.

Кількість забруднюючих речовин, т

Найменування забруднюючої речовини

2020

2021

Загальна кількість забруднюючих речовин

31 012,49

27 567,95

Метали та їх сполуки

6,25

5,77

Речовини у вигляді суспендованих частинок

996,39

728,66

Сполуки азоту (без урахування оксиду азоту)

7 288,83

6 652,96

Діоксид та інші сполуки сірки

181,29

244,60

Оксид вуглецю

14 263,05

12 239,61

Озон

0,01

0,01

Неметанові легкі органічні сполуки

8 243,40

7 672,15

Фтор та його сполуки

1,59

1,23

Стійкі органічні забрудники

31,57

22,62

Хлор та сполуки хлору

0,11

0,23

Ціаніди

0,000

0,02

Фосфористий водень

0,000

Бром та його сполуки

0,000

11 987,50

0,08

Експлуатація і реконструкція об’єктів, пов’язаних з ліквідацією
загазованості міста

17 222,22

0,01

Загальний обсяг фінансування

31 084,92

Речовини у вигляді
суспендованих
частинок

АТ «Укргазвидобування»

12,400

6,783

1,438

3,790

0,264

АТ «Укрнафта»

11,834

3,974

4,949

2,314

0,450

АТ «Укртрансгаз»

1,754

1,230

0,021

0,492

0,010

АТ «Укртранснафта»

1,272

0,006

1,260

0,004

0,002

Інші компанії групи

0,308

0,247

0,005

0,053

0,002

Всього

27,568

12,240

7,673

6,653

0,728

• Інші забруднюючі
речовини

8 243,40

• Неметанові леткі

органічні сполуки

• Оксид вуглецю
• Сполуки азоту

(без урахування
оксиду азоту)
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14 263,05

7 672,15

12 239,61

1 003,23

Основними цілями Групи Нафтогаз в сфері
управління відходами, які затверджені на
2021-2023 роки, є:
• зменшення обсягу утворення промислових
відходів;
• реалізація 100% утворених ресурсоцінних
відходів та матеріалів;

речовин в атмосферне повітря
Групою Нафтогаз в 2021 році
28 %

24 %

(без урахування
оксиду азоту)

27 567,95 т

органічні сполуки

• Інші

7 288,83

6 652,96

2020

2021

• запровадження роздільного збору твердих
побутових відходів;
• зменшення екологічних ризиків забруднення довкілля внаслідок утворення відходів I
класу небезпеки (заміна 100% люмінесцентних ламп на LED).

• Сполуки азоту

• Оксид вуглецю
• Неметанові леткі

Починаючи з 2018 року, на запрошення
міської ради Борислава та ПАТ «Укрнафта»
роботу над проектом з комплексного
моніторингу території міста здійснює ТОВ
«ЛАМОР-ЮКРЕЙН» та Ламор Корпорейшн
АБ із залученням провідних іноземних
та вітчизняних наукових установ та
спеціалізованих лабораторій. У 2021 році

завершено виконання робіт з комплексного
екологічного моніторингу (оцінки стану
довкілля) на території м. Борислава (етап
№1). Витрати ПАТ «Укрнафта» на ці роботи
становили 5556,00 тис. грн. У 2021 році
розпочато виконання етапу №2 комплексного
екологічного моніторингу, здійснене авансове
фінансування робіт в розмірі 3010,70 тис. грн.

Поводження з відходами

4 Структура викидів забруднюючих

4%
27 567,95

43 %

Ремонтно-ізоляційні роботи

Сполуки азоту
(без урахування
оксиду азоту N2O)

1 217,21

• Укрнафта
• Укртрансгаз
• Укртранснафта
• Інші компанії Групи

1 875,20

в тому числі, тис. т:

31 012,49

6%

• Укргазвидобування

Контрольно-попереджувальні заходи

Неметанові
легкі органічні сполуки

-11,1%

5%

Фінансування, тис. грн

Оксид
вуглецю
(CO)

в атмосферне повітря Групою Нафтогаз
в 2020-2021 рр., т

45 %
1%

Назва заходів

Викиди
забруднюючих
речовин,
тис. т

3 Динаміка викидів забруднюючих речовин

чих речовин в атмосферне
повітря за підприємствами
Групи Нафтогаз

Обсяг фінансування за 2021 рік Програми заходів щодо ліквідації наслідків
довготривалого видобування нафти і газу та зменшення загазованості
навколишнього середовища м. Борислав

Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами
Групи Нафтогаз в 2021 році:

Підприємство

5 Структура викидів забруднюю-

44 %

Основним законодавчим документом, який
регулює права та обов’язки підприємств Групи
в сфері управління відходами, є Закон України
«Про відходи».
Організацію збору, тимчасового зберігання, первинного обліку, укладання договорів
та передачу спеціалізованим підприємствам
на утилізацію/видалення твердих побутових
і небезпечних відходів в Компанії здійснює
Управління справами. Контроль за здійсненням
цих операцій, первинним обліком, дотриман-

ням вимог чинного законодавства, надання
методологічної та консультативної допомоги
покладено на Відділ екологічної та радіаційної
безпеки. Також відділ готує та подає державну
статистичну звітність, зокрема Декларацію про
відходи. На підприємствах Групи Нафтогаз за
управління відходами відповідальними є господарська, енергетична та екологічна служба,
в окремих суб’єктах господарювання – механіко-енергетична служба.
Протягом 2021 року підприємствами Групи
було згенеровано 209,45 тис. т відходів, що
на 57,6% (на 76,59 тис. т) більше, ніж було
згенеровано у 2020 році. Основна частина цих
відходів (203,11 тис. т, або 97,1% від загальної
кількості) належала до класу малонебезпечних відходів (IV клас небезпеки). Другою за
кількістю групою були помірно небезпечні
відходи (III клас небезпеки), яких було утворено 1,96 тис. т (або 2,7% від загальної кількості).
Частки надзвичайно небезпечних (I клас небезпеки) та високонебезпечних (II клас небезпеки)
відходів в загальному обсязі утворених відходів
були незначними — 0,03% та 0,14% відповідно.
У розрізі підприємств Групи найбільше відходів
було згенеровано АТ «Укргазвидобування» –
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6

Загальний обсяг відходів,
утворених підприємствами Групи Нафтогаз, тис. т

7 Структура відходів, що утворилися

в 2021 році, за типами (%)
5,36; 3 %
9,11; 9 %

+57,6 %

Відпрацьованих
люмінесцентних ламп

41 кг
Відпрацьованих
батарейок

34 кг
Медичних відходів

10 кг
Макулатури

300 кг

176

Річний звіт
2021

ствами Групи Нафтогаз
за джерелами у 2021 році
14,6 %

4129,6

0,2 %

60,1 %

25,1 %

• Брухт чорних
металів

• Відходи

209,45 тис. т

4129,6 тис. куб. м

комунальні
змішані

• Поверхневі води
• Підземні води
• Комунальний

• Інше

водопровід

2020

2021

2020

206,95 тис. т (98,8% від загальної кількості).
Найважливішим критерієм відбору організації,
що надає послуги з утилізації та видалення
відходів, для Групи Нафтогаз є наявність чинної ліцензії на діяльність з утилізації. Відділ
екологічної та радіаційної безпеки проводить
аналіз документації від учасників-переможців
тендеру, щоб підтвердити вжиття ними заходів
для дотримання вимог з охорони довкілля, які
визначені документами на закупівлю послуг з
утилізації. Також відповідно до внутрішніх політик Групи, учасник тендеру на закупівлю цієї

послуги повинен заповнювати Опитувальник
учасників щодо екологічної політики і політики
у сфері охорони здоров’я та безпеки праці.
Щоквартально проводиться перевірка
умов тимчасового зберігання та обсягів
утворення небезпечних відходів у Компанії
(відпрацьованих люмінесцентних ламп,
зібраних елементів живлення та медичних
відходів). За результатами перевірки
складається акт дотримання / недотримання
вимог чинного законодавства.

Оцінка впливу на довкілля
Реалізуючи планові виробничі проекти,
Компанія розробляє звіти з оцінки впливу на
довкілля (ОВД). У разі успішності проходження
процедур ОВД2 Нафтогаз щорічно здійснює
післяпроектний моніторинг на територіях
виробничої діяльності та звітує щодо впливу
на довкілля органам державної влади.
Враховуючи важливість громадської думки,
Компанія проводить громадські обговорення
звітів з ОВД. У 2021 році за ініціативи
Укргазвидобування проведено 26 громадських

Буцківське
родовище (ЛГВ)

Відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу
на довкілля».

9 Структура забору води підприєм-

4536,9

свердловин

132,86

Вишняківське
родовище (ЛГВ)

2

179,01; 85 %

Обсяги забору води підприємствами Групи Нафтогаз
у 2019-2021 рр, тис. куб. м

• Відходи буріння

209,45

В рамках проекту
«Зелений офіс»
у 2021 році зібрано
та передано
на екологічнобезпечну
утилізацію:

5,97; 3 %

8

обговорень планованої діяльності щодо
спорудження (буріння) 55 свердловин на
території об’єднаних місцевих громад у
Харківській, Полтавській, Львівській та ІваноФранківській областях.
Для інформування місцевих громад та інших
зацікавлених сторін у 2021 році підготовлено
11 Звітів зі сталого розвитку за такими
ділянками надр:

Липовецьке
родовище (ЛГВ)
Валюхівське
родовище (ПГВ)
Комарівське
родовище (ЛГВ)

Кузьмичівсько-Недільне
родовище (ШГВ)
Західно-Старовірівське
родовище (ШГВ)

Герсеванівське
родовище (ШГВ)
Безпалівське
родовище (ШГВ)
Борисівське
родовище (ШГВ)
Кузьмичівсько-Недільне
родовище (ШГВ)

2021

• Інші джерела

Збереження біорізноманіття
У 2021 році Група Нафтогаз продовжувала
роботи з контролю за перетином ліцензійних
ділянок підприємств з об’єктами Смарагдової
мережі України3 та іншими об’єктами природно-заповідного фонду України. Такий контроль
виконувався з використанням геоінформаційних систем (ГІС). Метою робіт є завчасне
виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з
виробничою діяльністю Групи Нафтогаз.
Зокрема, в рамках післяпроектного моніторингу, передбаченого Висновком ОВД4, було
виявлено, що продовження промислового
видобування вуглеводнів на Стрілковому
газовому родовищі АТ «Чорноморнафтогаз»
не перевищило встановлену норму впливу на
тваринний та рослинний світ.
Окрім того, у 2021 році незалежними
експертами здійснювалися моніторингові
дослідження лісових, лучних і водних екосистем на території Андріяшівського газоконденсатного родовища ПАТ «Укрнафта», що межує
і пересікається з гідрологічним заказником
загальнодержавного значення «Андріяшівсько-Гудимівський». Такі дослідження виконувалися згідно з умовами відповідних висновків
з оцінки впливу на довкілля та дозволяють
стверджувати про відсутність у 2021 році негативного впливу на флору і фауну на території
родовища.
В рамках виконання зобов’язань, передбачених Кредитною угодою між АТ «Укргазвидобування» та Європейським банком
реконструкції та розвитку від 31.07.2020, для
врахування можливих обмежень Товариство

проводить скринінг біологічного різноманіття
в межах територій діяльності. В якості основного джерела інформації обрано базу даних
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)5. За
результатами аналізу наявного масиву даних,
в межах ліцензійних ділянок Товариства в різні
роки загалом було 27477 випадків фіксації на
місцевості та наукового опису біологічних видів. Із цієї кількості випадків було відокремлено
фіксацію видів, які перебувають під охороною.
Для цього було використано переліки охоронюваних видів із Червоної книги України, Європейського Червоного списку (1991), Конвенції
про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська
конвенція). За результатами проведеної роботи
створено переліки охоронюваних видів у розрізі Червоної книги України, Бернської конвенції
та Європейського Червоного списку.
Також для профільного відділу філії
УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування» підготовлено комплект цифрових картографічних матеріалів, які використовуються на етапі процедури
з оцінки впливу на довкілля. Підготовлено
набір посторінкових атласів із відображенням
об’єктів Смарагдової мережі та об’єктів природно-заповідного фонду в контурах ліцензійних ділянок та на прилеглих територіях.
Група Нафтогаз планує продовжувати роботи
з дослідження біологічного різноманіття в
межах Лютнянського родовища, Жденієвської
площі, Безлюдівського родовища, Максальського родовища, Північно-Коробочкинського
родовища АТ «Укргазвидобування».

Управління водними ресурсами
Затверджені «Цілі та завдання у сфері охорони довкілля і заходи для їх досягнення та
виконання на 2021-2023 роки» передбачають
зменшення підприємствами Групи водоспоживання мінімум на 4% щороку відносно попереднього. У 2021 році водоспоживання було
знижено майже на 9% (407,3 тис. куб. м).
Підприємствами Групи Нафтогаз протягом
2021 року було відібрано 4129,629 тис. куб.
м води, з яких більше половини (60,1% –

2483,789 куб. м) надійшло з поверхневих
вод.
У розрізі підприємств Групи найбільше
води було відібрано ПАТ «Укрнафта» – 57,4%
(2369,9 тис. куб. м) та АТ «Укргазвидобування» – 25,3% (1046,829 тис. куб. м) від загального обсягу використання. ПАТ «Укрнафта»
здійснює такий значний забір води для системи підтримання пластового тиску.

Смарагдова мережа (Emerald
Network) – мережа природоохоронних територій, створена задля
збереження видів та оселищ, які
потребують охорони на загальноєвропейському рівні.

3

Висновок ОВД № 7-03/122019493369/1 від 02.07.2019
«Продовження промислового
видобування вуглеводнів на
Стрілковому газовому родовищі
Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз».

4

GBIF – міжнародна наукова
мережа та інфраструктура даних,
що фінансується урядами країн
світу і має на меті забезпечити
відкритий доступ до даних про всі
типи життя на Землі.

5
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З метою зменшення обсягів використання
води питної якості на підприємствах Групи для
забезпечення технологічних процесів широко
впроваджується повторне використання води.
Обсяг води у системах повторного та оборотного водопостачання у 2021 році становив
147,8 млн куб. м: 141,2 млн куб. м – у системах
оборотного водопостачання та 6,6 млн куб. м
– у системах повторного водопостачання.
Більше половини, а саме близько 70% від
загального водозабору, було використано на
виробничо-технологічні потреби, що на 2 %
більше, ніж за 2020 рік. Решта води була використана на питні та санітарно-гігієнічні (24%) та
інші (6%) потреби.
В 2021 році підприємствами Групи було
досягнуто зниження використання води на
9,2% (на 405,9 тис. куб. м) порівняно з використанням в 2020 році. Це стало можливим
за рахунок:
• організації належного обліку водопостачання;
• повторного використання води для приготування бурових розчинів та повторного
використання бурового розчину (зменшення
використання води з водних свердловин);
• зменшення обсягів використання води на
гідровипробовування;
• дії карантинних обмежень (в результаті яких
значна кількість працівників перебувала на

віддаленому доступі);
• постачання бутильованої води для питних
потреб;
• впровадження проекту «Зелений офіс»;
• проведення роз’яснювальної роботи, проведення інструктажів;
• призупинення діяльності деяких виробничих
об’єктів.
Також в результаті експлуатації свердловин
підприємствами Групи Нафтогаз було зібрано
9102,993 тис. куб. м супутньо-пластових вод,
що видобуваються разом з вуглеводнями.
Для зменшення негативного впливу на стан
ґрунтів, а також ґрунтових та поверхневих вод
супутньо-пластові води використовувались переважно у системі підтримки пластового тиску
або повертались в підземні горизонти через
поглинальні свердловини.
В Групі функціонують спеціальні відділи, що
відповідають за постачання води, первинний
облік та контроль вмісту показників забруднюючих речовин у стоках. В Компанії за цю ділянку
роботи відповідає Управління справами, а контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, раціонального використання води
та подання статистичної звітності здійснюється
Відділом екологічної та радіаційної безпеки.

Поводження зі стічними водами
Загальний обсяг стічних вод, скинутих підприємствами Групи Нафтогаз протягом 2021 року,
становив 1060,3 тис. куб. м.
Контроль якості стічних вод здійснюється
відповідно до чинного законодавства України,
а їх скидання у водні об’єкти допускається
лише за умови отримання дозволу на спеціальне водокористування, у якому встановлені
гранично допустимі концентрації (ГДК) та нормативи гранично допустимого скидання (ГДС)

11 Використання води за напрям-

10 Забір вод підприємствами Групи у 2020-2021 рр.,

ками у 2021, тис. куб. м

тис. куб. м

2 653,3
2 369,9

ПАТ «Укрнафта»

1 149,0
1 046,8

АТ «Укргазвидобування»

АТ «Укртрансгаз»

135,8
153,2

АТ «Укртранснафта»

156,7
140,9

Інші компанії групи
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Річний звіт
2021

16,0
11,7

241,1; 6 %
963,9; 24 %

3,6; 0,1 %
2 790,0; 70 %

(на основі біотестування) та радіоактивності
води (сумарна радіоактивність).
Також для зменшення негативного впливу
стоків на довкілля в більшості підприємств
Групи періодично (один раз на квартал)
здійснюється очистка каналізації та жиро
вловлювачів.

Відновлення ґрунтів
Фахівцями Групи проводиться моніторинг,
уточнення стану та ліквідація забруднення
ґрунтів та ґрунтових вод нафтопродуктами
Машівського та Андрівського ореолів забруднення. Практичні роботи з ліквідації забруднень ґрунтів та водних об’єктів нафтою і нафтопродуктами здійснюються відповідно до
положень СОУ 74.2-20077720-34:2018 «Захист
довкілля. Ліквідування забруднень ґрунтів і
водних об’єктів нафтою і нафтопродуктами.
Правила», затвердженого у 2018 році.

Проведено геофізичні дослідження поточного стану зони аерації та елементів залягання тіл втрачених нафтопродуктів. Здійснено
контрольну топографо-геодезичну прив’язку
спостережних свердловин Машівського
ореолу забруднення. Виконано роботи з
інтерпретації отриманих геофізичних матеріалів, підрядним виконавцем складено звіти
щодо отриманих результатів та рекомендацій
подальшого дослідження і ліквідації ореолів
забруднення.

Цілі та плани на 2022 рік
1. Подальше впровадження системи екологічного менеджменту згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 14001.

6. Зменшення обсягу утворення відходів,
реалізація 100% утворених ресурсоцінних
відходів та матеріалів.

2. Продовження робіт з розроблення технологічних нормативів для наявних та нових газових турбін і двигунів номінальною тепловою
потужністю від 1 до 50 МВт.

7. Зменшення екологічних ризиків забруднення довкілля внаслідок утворення відходів I
класу небезпеки, заміна 100% люмінесцентних ламп на LED.

3. Проведення аудитів екологічних аспектів діяльності юридичних осіб Групи Нафтогаз.

8. Продовження досліджень щодо екологічно
безпечної утилізації відходів буріння.

4. Підготовка пропозицій щодо внесення змін
до нормативно-правових актів України та
розпорядчих документів Компанії у сфері охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та радіаційної безпеки.

9. Забезпечення впровадження ініціатив, розпочатих у попередні роки, для збереження
та захисту навколишнього природного середовища.

5. Подальше запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

10. Подальша діяльність щодо зменшення
екологічних ризиків та соціальної напруги,
пов’язаних із загазованістю м. Борислава.
11. Зменшення викидів NOₓ, SO2 зі стаціонарних джерел Групи Нафтогаз.

12 Обсяги використання води

підприємствами Групи Нафтогаз
протягом 2020-2021 рр, тис. куб. м
4 404,5

3 998,6 тис. куб. м

2021

Вигріб

2020

313,8
350,2

2021

264,8
201,9

Водні об’єкти

Поля фільтрації

2020

992,0
1060,3

Всього

Очисні споруди

• Виробничо-технологічні потреби
• Питні та санітарно-гігієнічні потреби
• Потреби користувачів, що не звітують
• Інші

Речовини, визначені державними санітарними нормами і
правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування,
нормативами якості води водних
об’єктів

6

13 Обсяги стічних вод за місцем скидання у 2020-2021 рр.

Каналізація
3 998,6

426,1
407,1

ТОВ «Нафтогаз Тепло»

забруднюючих речовин. Не менше ніж раз
на квартал підприємства Групи за допомогою
інструментально-лабораторних вимірювань
контролюють вміст забруднюючих речовин у
стічних водах. У Компанії контроль за вмістом
забруднюючих речовин у стоках здійснюється
не рідше ніж раз на два місяці.
Також обов’язково нормуються додаткові
забруднюючі речовини6, концентрація яких
у зворотних водах збільшується порівняно

із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як
розчинений кисень, водневий показник (рН) і
температура.
Крім того, залежно від особливостей технології виробництва нормуються такі показники
та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води

Інші
(став-випаровувач,
накопичувачі)

14,8
132,0
32,4
37,4
20,8

194,1

172,0

318,0

2020

2021
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ЗМІНА КЛІМАТУ
Нафтогаз як національна компанія активно
працює у напрямі забезпечення виконання
Україною її міжнародних та євроінтеграційних
зобовʼязань в сфері боротьби зі зміною клімату.
Це включає виконання оновленого національно
визначеного внеску до Паризької кліматичної
угоди, а саме, скорочення на 65% викидів парникових газів до 2030 року порівняно з рівнем
1990 року.
Для нафтогазової компанії це означає трансформацію власної операційної діяльності
шляхом підвищення енергоефективності та
ефективності використання ресурсів, зниження
викидів та витоків метану, поступової відмови від
практик факельного спалювання та продування

свердловин, переходу на відновлювані джерела
енергії для забезпечення власних потреб в енергії, а також диверсифікації бізнесу та виходу на
нові ринки постачання зеленої енергії.
Протягом наступних двох десятиліть природний газ відіграватиме важливу роль в енергетичній безпеці країни та буде перехідним паливом
у процесах декарбонізації економіки. Відповідно
Нафтогаз планує далі нарощувати видобуток газу
для забезпечення потреб населення та одночасно розвиватиме напрямки виробництва та постачання нових зелених енергетичних продуктів та
послуг. Група здійснюватиме перехід від моделі
видобування та постачання викопних палив до
мультиенергетичної бізнес-моделі.

Інвентаризація викидів парникових газів
У 2021 році загальний обсяг викидів парникових газів становив 2 419 тис. тонн у
CO2-еквіваленті , 60% яких припадало на
АТ «Укргазвидобування» . У звітному періоді методологія розрахунку викидів парникових газів була уточнена і доопрацьована, що
дало змогу врахувати більшу кількість виробничих процесів.
Наразі Нафтогаз звітує щодо викидів парникових газів за двома основними напрямками – для
цілей сплати податків й статистичного обліку та
в рамках системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ), яка була започаткована з метою
створення системи торгівлі скороченнями вики-

14 Структура викидів парникових газів

тис. тонн

газів за підприємствами Групи
24 %

60 %

тис. тонн
СO2 екв.
2 418,63

Викиди СО₂

1 954,17

1 954,17

Викиди СН4

15,82

442,99

Викиди N2O

0,07

21,47

Протягом 2021 року було складено перелік
об’єктів, які підпадають під дію системи
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів, та здійснено їхнє внесення
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Джерело: Група Нафтогаз

1 970,06

Джерело: Група Нафтогаз

13 %

Загальний обсяг викидів парникових газів:з
них

Внесок Нафтогазу у досягнення кліматичних цілей України

15 Структура викидів парникових

в атмосферне повітря підприємствами
Групи Нафтогаз у 2021 році
Викиди природних
газів

дів у майбутньому. При цьому підходи за цими
системами обліку є відмінними, що, як результат,
призводить до різниці у показниках за двома
видами звітності, сягаючи у деяких випадках 7%.
Для імплементації найкращих практик та досвіду
протягом року ми проводили навчально-практичні наради та онлайн семінари з метою теоретичної і практичної підготовки відповідальних
осіб до впровадження процедури моніторингу,
звітності та верифікації викидів парникових газів
на виробничих об’єктах. Але ефективне вирішення даного питання вимагає спільної роботи
на рівні уряду (Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів).

3%

• АТ «Укргазвидобування»
• АТ «Укрнафта»

• АТ «Укртрансгаз»
• Інші підприємства

до Єдиного реєстру. Операторами об’єктів
розроблені відповідні плани моніторингу, що
подаються на затвердження до Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів.

Враховуючи амбітні плани, закріплені в
Паризькій кліматичній угоді, та з метою залучення інвестицій у розвиток низьковуглецевих
бізнесів у 2021 році Група Нафтогаз встановила
ціль знизити до нетто-нуля викиди парникових
газів від власної операційної діяльності у період до 2040 року.
Сьогодні в умовах військової агресії російської федерації та спричинених цим пошкоджень інфраструктури та інших збитків для
Групи Нафтогаз написання детального плану
дій зі скорочення викидів від власної діяльності до 2030 року на виконання проміжної цілі з
нетто-нульових викидів ускладнюється. Проте
ми продовжуємо розробку концепції низьковуглецевого розвитку, яка окреслить ключові
підходи і принципи та деталізує потенційні
проекти, які допоможуть Нафтогазу стати на
шлях скорочення викидів та досягнення кліматичної нейтральності за категоріями викидів
1 та 2 (Scope 1 і 2) у 2040 році. Затвердження

такого документу буде вимагати стабілізації
військової та економічної ситуації в країні, але
ряд заходів зі скорочення викидів, які є економічно доцільними, будуть впроваджуватися
навіть під час воєнного стану. Нафтогаз розглядає викиди парникових газів та, відповідно,
заходи, що їх необхідно вжити для скорочення
цих викидів, за трьома категоріями:
● Категорія 1 (Scope 1), що включає прямі викиди під час бізнес-діяльності Групи
● Категорія 2 (Scope 2), що включає непрямі
викиди, які виникають у постачальників
енергії, яку закуповує Група
● Категорія 3 (Scope 3), що включає всі інші
непрямі викиди, головним чином викиди
споживачів енергії, яку ми їм постачаємо.
При цьому хочемо підкреслити, що на
сьогоднішній день ми працюємо саме над
розробкою заходів з досягнення кліматичної
нейтральності за категоріями 1 та 2.

Управління викидами категорії 1 (Scope 1)
До цієї категорії входять викиди парникових
газів, які відбуваються на об’єктах, якими володіють чи управляють підприємства Групи Нафтогаз, таких як бурові верстати та обладнання для
внутрішньосвердловинних робіт, вантажний та
пасажирський транспорт, наземна інфраструктура, свердловини, теплоелектроцентралі тощо.
Для зниження викидів за категорією 1 до 2030
року команда Нафтогазу планує фокусуватися на
таких напрямах:
● Встановлення та вдосконалення систем виявлення витоків метану
● Модернізація обладнання
● Зниження виробничо-технологічних втрат і
витрат, зокрема припинення спалювання газу

на факел та продування свердловин
● Заміна транспортного парку на електричний
● Заміщення використання газу та об’єктах теплогенерації на біомасу
● Розвиток можливостей з уловлювання, зберігання та використання вуглецю.
У листопаді 2018 року НАК «Нафтогаз України», Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР) та Міністерство екології та природних ресурсів України підписали тристоронній
Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає впровадження Програми скорочення
викидів метану по всьому ланцюгу газового бізнесу (видобування, транспортування, зберігання
та розподіл газу). Фінансування впровадження
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Програми здійснюється за підтримки ЄБРР.
Нафтогаз створив групу з впровадження Програми за участі представників керівництва Групи, АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз»,
ВАТ «Кіровоградгаз», Міністерства екології та
природних ресурсів України та представників
компанії Carbon Limits (Королівство Норвегія),
яка є головним консультантом та надає технічну
підтримку.
У 2019 році реалізовано перший етап впровадження Програми – здійснено пошук місць
витоків метану на об’єктах АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз» та ВАТ «Кіровоградгаз». У
2020 році реалізовано другий етап – проведено
зимову вимірювальну кампанію з ідентифікації
місць витоків на об’єктах АТ «Укргазвидобування» та АТ «Укртрансгаз». За підсумками другої
вимірювальної кампанії було розпочато розроблення Інвестиційної програми та Дорожньої
карти заміни обладнання, впровадження якої
дозволить істотно скоротити витоки метану на
для двох підприємств Групи Нафтогаз.
Окрім цього, НАК «Нафтогаз України» підготувала та подала звіт першого рівня щодо
обсягів викидів метану у 2021 році. Така робота
проведена у рамках першого етапу впровадження Глобальної добровільної промислової
ініціативи щодо посиленої системи моніторингу,
звітності та зниження викидів метану (Oil and
Gas Methane Partnership 2.0, або OGMP 2.0).
Ініціатива OGMP 2.0 спрямована на покращення
точності і прозорості звітності щодо викидів метану в нафтогазовому секторі.
Водночас у 2021 році під час кліматичної
конференції СОР26 у м. Глазго (Велика Британія) Україна приєдналася до ініціативи Global
Methane Pledge, яка передбачає скорочення
країнами викидів метану на 30% до 2030 року.
Нафтогаз підтримав таке долучення та координує свою діяльність з урядом задля досягнення
амбітної цілі та залучення інвестицій для реалізації відповідних проектів.

У 2022 році планується завершити дослідження витоків метану у партнерстві з компанією
Carbon Limits та розробити інвестиційний план
заходів зі зниження таких витоків та викидів.
Варто зазначити, що через військові дії плани
щодо переходу на третій рівень звітування в
рамках OGMP 2.0 було відкладено до 2023 року.
В рамках модернізації виробничого обладнання (наприклад, компресорних станцій,
систем усунення рідини зі свердловин) та оптимізації операційних процесів (наприклад, припинення продування свердловин) планується
забезпечити зниження ВТВ.
У 2021 році ми активізували зусилля Компанії
з переведення підприємств теплогенерації та
теплопостачання, якими управляє Нафтогаз,
з природного газу на біомасу. На сьогодні на
відповідних підприємствах Компанії в Львівській
області опрацьовуються два таких проекти.
Після передачі в управління Компанії інших
державних підприємств теплогенерації та теплопостачання ми плануємо провести оцінку
можливостей використання біомаси і сміття для
виробництва тепла.
Крім того, ми розпочали формування компетенції Групи з впровадження технологій вловлювання, зберігання та використання вуглецю.
Хоча ці технології є досить новими навіть у передових країнах, ми бачимо значний потенціал
у їхньому застосуванні як на об’єктах Компанії
(виробництво синтетичних палив та зеленого
метанолу), так і для надання послуг зовнішним
гравцям (зберігання вуглецю). Компанія отримала перший запит від німецьких партнерів щодо
можливості потенційного зберігання вловленого діоксиду вуглецю у газових сховищах чи
виснажених газових родовищах. Група Нафтогаз
провела перемовини з Київським національним
університетом ім. Т. Шевченка про спільні дослідження використання технології вловлювання
та зберігання вуглецю у водоносних горизонтах і
базальтових породах.

Управління викидами категорії 2 (Scope 2)
До цієї категорії входять викиди парникових
газів, що виникають під час виробництва енергії,
яку закуповує Групи Нафтогаз у третіх осіб.
Для зниження викидів за категорією 2 до 2030
року команда Нафтогазу планує фокусуватися на
таких напрямах:
● Зниження споживання енергії шляхом впровадження заходів з енергоефективності
● Перехід на закупівлю зеленої енергії для забезпечення власних потреб
● Розвиток власного виробництва енергії з відновлюваних джерел.
Підвищення енергоефективності в рамках
операційної діяльності є пріоритетним напрямком для Групи Нафтогаз, оскільки ці заходи мають високий потенціал з огляду економічної доцільності реалізації таких проектів. У 2022 році
планується розробити та затвердити Програму
підвищення енергоефективності Групи Нафтогаз
на 2022-2025 роки та вдосконалити функціонування Системи енергетичного менеджменту
відповідно до вимог міжнародного стандарту
ISO 50001.
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Про енергоефективність більш детально – на
сторінці 184.
До початку військових дій в планах компанії було стати лідером на вітчизняному
ринку зеленої електроенергії та побудувати
до 2030 року не менше 1 ГВт зелених потужностей. Такий обсяг генерації міг би покрити
значну частину потреб Групи Нафтогаз у традиційних напрямах діяльності, забезпечити
постачання для реалізації зелених проектів
(зокрема, проектів з виробництва зеленого
водню, розвитку мережі електрозаряджувальних станцій) та створити ресурс для продажу
на ринку електроенергії.
З розвитком ринку електроенергетики
(зокрема, зі створенням механізму угод прямого постачання) Нафтогаз планує розглянути
можливість закупівлі зеленої енергії для забезпечення власних потреб, що, в комбінації
з розвитком власного виробництва зеленої
енергії, дозволить істотно знизити викиди за
категорією 2.

Управління викидами категорії 3 (Scope 3)
До цієї категорії входять здебільшого викиди
наших клієнтів від використання енергії, яку
їм продає або постачає Група Нафтогаз. Ми
вбачаємо розвиток низьковуглецевих бізнесів
як ключовий рушій на шляху до кліматично

нейтрального майбутнього через зниження
викидів від використання продукції нашими
споживачами.
Про розвиток низьковуглецевих бізнесів
більш детально – на сторінці 166.

Амбіція вуглецевої нейтральності та її значення для майбутньої
бізнес-моделі Нафтогазу
Як зазначено вище, поточна мета досягнення вуглецевої нейтральності Нафтогазом
охоплює прямі викиди від бізнес-діяльності
(Scope 1) та непрямі викиди, пов’язані з виробництвом покупної енергії (Scope 2).Вона
наразі не включає інші непрямі викиди (Scope
3), які, здебільшого виникають під час використання викопних палив та продуктів з них
кінцевими споживачами. Постановка цілей зі
зниження таких викидів по суті означатиме
цілеспрямоване поступове зниження частки
традиційних бізнесів в довгостроковому періоді та нарощування долі зелених бізнесів в
портфелі Групи. Пріоритетними напрямами
для Нафтогазу є виробництво тепла, електроенергії та палив з біомаси, вітряна енергетика
та виробництво зелених газів, таких як біометан, водень та синтетичні гази (зокрема, враховуючи зростаючий попит на зелену енергію
в ЄС та можливість отримання зеленої премії
та пільгового фінансування на етапі ранньої
комерціалізації технологій), надання послуг з
енергоефективності українським споживачам,
а також розвиток бізнесу з надання послуг
зберігання вуглецю для українських та міжнародних споживачів. Нарощування обсягів
виробництва та постачання зеленої енергії
дозволить забезпечити зменшення середнього питомого рівня вуглецеємності нашої

енергії, яку ми постачаємо нашим клієнтам,
що, в свою чергу, допомагатиме їм досягати
власних цілей зі зниження викидів
Можливий термін досягнення повної кліматичної нейтральності Групи Нафтогаз залежатиме від наявності та швидкості впровадження
технологічних рішень, доступу до фінансових
ресурсів, можливостей із залучення партнерів
та інших факторів. Але ми розуміємо важливість цього напряму для Нафтогазу, для України
і для світу в цілому, тому в наших планах ми
спиратимемося на національні та міжнародні
зобов’язання України зі зниження викидів. Так,
Національна економічна стратегія України до
2030 року передбачає досягнення кліматичної
нейтральності Україною в 2060 році. ЄС же має
плани досягти кліматичної нейтральності континенту до 2050 року.
Досягнення наших кліматичних цілей є важливою частиною реалізації нашої місії «бути
двигуном модернізації та професіоналізму в
енергетичному секторі України, інтегрованому з Європейським ринком, забезпечуючи
безпеку постачання енергії за конкурентними
цінами, при цьому максимізуючи цінність національних ресурсів».
Про місію та стратегію Нафтогазу більш детально – на сторінці 118.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Структура використання енергоресурсів у 2021 році

НАК «Нафтогаз України» та підприємства Групи Нафтогаз постійно здійснюють заходи щодо
вдосконалення системних підходів до процесів управління енерговикористанням та підвищення
енергоефективності технологічних процесів виробничих підрозділів. Розуміючи важливість раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), Компанія прагне до застосування
найкращих практик у цій сфері, а саме – впровадження системи енергетичного менеджменту.

Управлінський підхід у сфері енергоефективності
Група Нафтогаз відповідально ставиться до
споживання ПЕР. З метою здійснення контролю
за їх використанням, а також для постійного забезпечення реалізації енергоефективних заходів
на підприємствах Групи, а саме НАК Нафтогаз
України, АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укртранснафта» функціонує система енергетичного менеджменту.
Підприємства встановили, задокументували,
упровадили і підтримують систему енергоменеджменту, що відповідає ISO 50001:2018, і
постійно вдосконалюють її результативність.
Політика НАК «Нафтогаз України» у сфері
енергетичного менеджменту визначає, що
найвище керівництво Компанії є відповідальним
за створення необхідних умов для виконання
та постійного удосконалення Політики у сфері
енергетичного менеджменту – головного документа, що регламентує діяльність у цій сфері.

Департамент з енергоефективності здійснює
впровадження та забезпечує функціонування
системи енергетичного менеджменту.
НАК «Нафтогаз» проводить щорічні внутрішні
аудити функціонування системи енергоменеджменту та оцінює відповідність вимогам стандарту ISO 50001. Аудити проводяться в підрозділах та філіях Компанії, а також на підприємствах
Групи Нафтогаз. За результатами проведених
аудитів складаються та впроваджуються плани
коригувальних заходів. У 2021 році незалежне
зовнішнє оцінювання (ресертифікаційний аудит)
міжнародним органом з сертифікації TÜV Austria
підтвердило, що функціонування системи енергоменеджменту відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018.
НАК Нафтогаз України проводить роботу щодо
впровадження системи енергетичного менеджменту на інших підприємствах Групи Нафтогаз.

Назва підприємства Групи
Нафтогаз

Всього ПЕР,
тис. т н.е.*

Укргазвидобування

Електрична енергія,
млн кВт . год

Теплова енергія,
тис. Гкал

Інші види ПЕР,
тис. т у.п.

494,94

556,3

268,76

200,87

-

Укрнафта

526,50

234,0

481,84

212,97

279,65

Укртрансгаз

101,03

118,4

19,10

32,66

0,0

Укртранснафта

1,49

0,4

0,11

7,67

0,48

Укравтогаз

2,46

1,5

11,32

2,43

0,0

Укрспецтрансгаз

0,14

0,083

0,17

0,58

-

Чорноморнафтогаз

0,05

0,056

-

-

-

Інші підприємства Групи

0,16

0,003

1,01

0,72

0,0

Разом

1126,77

910,7

782,31

457,90

280,13

2

Використання ПЕР
у 2020-2021 рр., млн т н.е.*
1,20

Назва ПЕР

Споживання в одиницях
вимірювання

Споживання в млн т н.е.*

Природний газ

0,9 млрд куб. м

0,740

Електроенергія

0,78 млрд кВт . год

0,067

Теплова енергія

457,2 тис. Гкал

0,046

Нафта (газовий конденсат)

78,0 тис. т

0,078

Інші види ПЕР

280,1 тис. т

0,196

Всього

2020

3 Частка економії ПЕР відносно

загального споживання
в 2020-2021 рр., %

тис. т н.е.*

526,5

494,94

101,03

1,127

4,3
2020

2021

Укрнафта

Укргазвидобування

Інші
Укртрансгаз підприємства
Групи

Результати заходів з енергоефективності
За результатами 2021 року компанії Групи Нафтогаз завдяки впровадженню ініціатив з
підвищення енергоефективності досягнули зменшення обсягів споживання енергії на
5,29 тис. т н.е.* Таке скорочення досягнуто завдяки зменшенню споживання окремих видів
паливно-енергетичних ресурсів, а саме:

66 %

17 %
6%

7%

4%

Електроенергія
0,78 млрд кВт . год

Теплова енергія
457,2 тис. Гкал

Нафта
(газовий конденсат)
78,0 тис. т

Інші види ПЕР
(газовий конденсат)
280,1 тис. т

Вид ПЕР

Зменшення споживання
в одиницях вимірювання

Зменшення споживання
в тис. т н.е.*

Природний газ

6062,60 тис. куб. м

4,92

Теплова енергія

0,48 тис. Гкал

0,05

Електроенергія

3733,19 тис. кВт . год

0,32

Всього
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4 Найбільші споживачі ПЕР,

0,5 %

Використано 1 млн т н.е.* в 2021 р.
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2021

1,5 %

технологічних потреб

* тонни нафтового еквіваленту

• ПАТ «Укрнафта» – 47% від загально споживання ПЕР;

1,13

• АТ «Укртрансгаз» – 9 % від загального споживання ПЕР.

1 Структура використання ПЕР у 2021 році для забезпечення

Природний газ,
0,9 млрд куб.м

Найбільшими споживачами ПЕР серед підприємств Групи Нафтогаз є:

• АТ «Укргазвидобування» – 44% від загального споживання ПЕР;

Використання енергоресурсів
Протягом 2021 року підприємства Групи Нафтогаз для забезпечення технологічних потреб процесів
виробництва сумарно спожили 1,13 млн т н.е.* ПЕР, в тому числі:

В тому числі
Природний газ,
млн куб. м

5,29

* тонни нафтового еквіваленту
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5 Обсяг економії паливно-енергетичних ресурсів

6 Частка зменшення споживан-

Групи Нафтогаз у 2020-2021 рр., тис. т н.е.*

Укртранснафта

5,3

Всього

18,0

Укртрансгаз

4%

Укргазвидобування

5%

Укрнафта

89 %

2%

4,9

Природний газ

8,5
0,05

Теплова енергія

2,9
0,3

Електроенергія

Інші види палива

ня ПЕР за підприємствами
Групи Нафтогаз у 2021, %

1,9
0,0
4,8

2020

2021

У розрізі підприємств Групи, лідером з
найбільшим внеском в зниження споживання
енергоресурсів став Укртрансгаз – 4,74 тис. т
н.е*. На другому та третьому місці – Укргазвидобування (0,27 тис. т н.е.*) та Укртранснафта
(0,23 тис. т н.е.*). Досягнути цього результату
вдалося за рахунок впровадження галузевих

програм з енергозбереження підприємствами
Групи. Завдяки реалізації галузевих програм
підвищення енергоефективності на дочірніх
підприємствах Групи протягом 2014-2021 року
вдалося досягнути економії споживання
паливно-енергетичних ресурсів в обсязі
347,1 тис. т н.е.*

Енергосервіс
У 2021 році ДП «Нафтогаз-Енергосервіс»
продовжувало реалізацію проекту з підвищення енергоефективності у побутовому секторі
«Доступне тепло».
Програма проекту «Доступне тепло» реалізується в трьох напрямах:
1. Надання послуг побутовим споживачам через Центр надання енергоефективних рішень у м. Кропивницький та Кіровоградській області.

2. Реалізація проекту з встановлення індивідуального опалення з Міською радою міста
Кропивницького.
3. Програма «Доступне тепло» для співробітників та міст/селищ компактного проживання співробітників Групи Нафтогаз (смт Донець,
Харківська обл.).
Детальна інформація щодо результатів впровадження проекту «Доступне тепло» з початку
його реалізації наведена в таблиці:

Встановлення
систем
електроопалення для
мешканців

Центр надання енергоефективних
рішень1
Проект з міською радою м. Кропивницького

26

Співробітники Групи – селища компактного проживання співробітників
(смт Донець, Харківська область)

Переведення з
центрального на
систему індивідуального опалення

Виготовлено
кошторисів

Виготовлено
робочих
проектів

97

297

59

7

91

7

7

28

11

Також компанія Нафтогаз-Енергосервіс співпрацює з міською радою м. Кропивницький щодо
реалізації програми оптимізації системи теплопостачання в місті.

Цілі та плани на 2022 рік
• Вдосконалення функціонування Системи
енергетичного менеджменту відповідно до
вимог міжнародного стандарту ISO 50001.
• Розширення Системи енергетичного мене
¹ По місту Кропивницький та
Кіровоградській області.
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Річний звіт
2021

джменту на всі підприємства Групи Нафтогаз.
• Розробити та затвердити Програму підвищення енергоефективності Групи Нафтогаз
на 2022-2025 роки.

* тонни нафтового еквіваленту
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УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Станом на
грудень
2021 року
в Нафтогазі
працювало

53 700

співробітників,
це на 3%
більше, ніж
у 2020 році

1
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Д
практик: EY. Загальногалузевий огляд
заробітних плат та
компенсацій. Кадрові
політики та практики –
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Наші люди – це джерело стійкості і розвитку
Групи, вони боронять енергетичну незалежність нашої країни. Ми пишаємось стійкістю,
сміливістю та наполегливістю, проявленою
працівниками Групи під час воєнного стану для
забезпечення безперервності роботи Групи та
енергетичної незалежності України. Людський
капітал Групи Нафтогаз – економічна цінність
сукупності знань, навичок, компетенцій та
досвіду персоналу Компанії, повна віддача від
якої можлива у разі високого рівня залученості
персоналу.
Ми прагнемо бути рушієм модернізації
країни, забезпечуючи її енергонезалежність та
максимізуючи цінність національних ресурсів.
Ми свідомі того, що переважна більшість можливостей досягнення цих цілей з точки зору
людського капіталу сьогодні сконцентрована в
нашій Компанії. Група Нафтогаз є найбільшим
роботодавцем нафтогазової галузі в Україні.
Станом на грудень 2021 року, в Групі працювало 53 700 співробітників, це на 3% більше,
ніж у 2020 році. А тому ніхто, окрім наших
людей, не зможе забезпечити їх реалізацію.
Це – надихаюча місія, однак, водночас і велика
відповідальність.
Наша стійкість як національної компанії та
наше завдання щодо забезпечення енергонезалежності країни потребують масштабних змін. І ці зміни, в тому числі, світоглядні.
Група Нафтогаз складається з компаній, які
все ще зберігають в собі радянську спадщину,
відповідно до якої люди часто сприймалися як
інструмент для досягнення цілей, а не чинник
зростання бізнесу, капітал, у який необхідно
постійно інвестувати. Така спадщина накладає
певний відбиток на управлінські практики та
підходи до роботи з людським капіталом і не
завжди дозволяє максимізувати цінність людського капіталу, що критично необхідно для
реалізації нашої місії.
Для подолання цього виклику нам потрібно
розвивати та розкривати потенціал людей, які
уже працюють в Компанії, а також ефективно
залучати талановиту молодь і нових співробітників, які володіють необхідними дефіцитними компетенціями для нашої галузі (зокрема,
і іноземних фахівців). Адже ми віримо, що
справжня незалежність можлива лише тоді,
коли ми володітимемо необхідними знаннями та компетенціями. Керівництво Компанії
усвідомлює стратегічну важливість зміни
підходів до управління людським капіталом.
Для подальшого розвитку Групи Нафтогаз нам
необхідно збільшувати продуктивність праці,
яка своєю чергою може зростати за таких умов:
• Постійного розвитку знань та навичок наших
працівників та талановитої молоді
• Чіткого усвідомлення працівниками своєї
ролі у зростанні Компанії, а також усвідомлення працівниками приналежності до
реалізації важливої місії Нафтогазу

• Забезпечення безпечних робочих умов,
справедлива винагорода
Водночас ми усвідомлюємо низку зон для
розвитку та ризиків щодо людського капіталу
Групи, а саме:
• Станом на 2021 рік нам бракує низки
критичних професійних компетенцій, як
от у технологіях горизонтального буріння та
завершення свердловин у низькопрохідних
колекторах, а також геологорозвідки, буріння
та видобутку ресурсів нетрадиційного газу
та морського шельфу. При цьому, середні
витрати Групи Нафтогаз на навчання одного
співробітника в 2021 році виросли, порівняно з 2020 роком і становили 1,150 грн
(1,536 грн серед тих, хто пройшов принаймні
одну навчальну програму). У 2020 році такі
витрати становили 568 грн на одного працівника (1,155 грн серед тих, хто пройшов
принаймні одну навчальну програму). Однак,
такий показник все одно більше ніж вдвічі
нижчий за медіану ринку бюджету навчання на одного співробітника (3,600 грн)1.
Більше того, ми визнаємо, що навчання та
розвиток наших працівників є недостатньо
системним, відсутній чіткий зв’язок навчання та розвитку зі стратегічними цілями та
потребами Групи Нафтогаз. Ми починаємо
змінювати цей процес, зокрема створювати
програми з розвитку професійних та лідерських компетенцій.
Ми прагнемо створити можливості для
самостійного розвитку знань та навичок нашими працівниками – зокрема, ми створюємо можливості для стажування працівників
за кордоном в найкращих світових компаніях
нафтогазової галузі, залучаємо працівників-іноземців, що мають цінний досвід.
Проте ми розуміємо, що система розвитку
персоналу потребує покращення.
•В
 2021 році 61% співробітників Групи Нафтогаз
за віком належали до групи від 40 до 60 років.
Ми усвідомлюємо, що нашим завданням
є посилення фокусу уваги на зменшенні
середнього віку працівників Групи Нафтогаз,
зокрема, за рахунок інтенсивного залучення
молодих спеціалістів, наприклад, за рахунок
зростання престижності нафтогазової галузі
серед молоді. Саме тому ми працюємо над
підготовкою молодих талантів, починаючи зі
співпраці з ВНЗ (в Україні та за кордоном), а
також формуванням наступників для ключових посад Групи Нафтогаз для забезпечення
безперервності діяльності Компанії і передачі
критично важливих компетенцій.
• Процес підбору персоналу в Україні є здебільшого закритим, культура конкурсного відбору
недостатньо розвинена. Станом на грудень
2021 року ми фіксували поширену практику
позаконкурсного відбору у Групі Нафтогаз. Середній час роботи над вакансією та найму за
конкурсом в деякий юридичних особах Групи
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істотно довший за медіану ринку (66 днів
загалом), що може свідчити про неефективність процесу2. Ми працюємо над створенням
прозорого конкурсного процесу підбору, що
сприятиме залученню найкращих професіоналів з необхідними знаннями, навичками та
досвідом, посилюємо команду рекрутингу.
• За результатами репутаційного аудиту, який
було проведено Федерацією роботодавців
нафтогазової галузі на початку 2021 року,
22% працівників Групи Нафтогаз вважали
нерозуміння працівниками цілей Групи
одним з найбільших ризиків, 25% працівників таким вважали супротив працівників
змінам, неможливість позбутися бюрократії
та небажання приймати рішення та нести
відповідальність. Система внутрішніх комунікацій потребує розвитку для формування кращого розуміння стратегії Групи та цілей
трансформаційних процесів.
•У
 2021 р. плинність персоналу Групи Нафтогаз становила 3%, що може свідчити про
високу лояльність працівників. Однак, ми
свідомі того, що висока лояльність може
бути пасивною, оскільки за результатами
репутаційного аудиту, що проводився Федерацією роботодавців нафтогазової галузі у
2021 році, лише 17,8% працівників вважають, що зможуть швидко знайти роботу з
кращими умовами.
• Щодо умов праці Група Нафтогаз є відповідальним роботодавцем. Рівень винагороди в Групі Нафтогаз відповідає
ринковим практикам. Ми ставимо на меті
залучення найкращих спеціалістів на ринку
праці та справедливо винагороджуємо за
цінні експертні знання, навички, досвід та
ефективну роботу. У фокусі системи компенсацій та пільг є соціальна захищеність. В
цьому напрямі Група Нафтогаз проявляє відповідальність як роботодавець та взаємодіє
з профспілками. Проте система винагороди
та пільг має складну застарілу структуру. Ми
працюємо над її спрощенням та підвищенням прозорості практик управління винагородою для працівників.
• Ми усвідомлюємо важливість створення

інклюзивного робочого середовища. Серед
працівників, 76% становили чоловіки та 24%
жінки, що може пояснюватись складними
фізичними аспектами праці. Проте серед
керівного складу, 63% становили чоловіки
та 37% жінки – це може свідчити про недостатню долученість жінок до ключових
керівних посад та підвищує важливість нашої
подальшої роботи щодо посилення культури
різноманіття та інклюзивності на рівні Групи.
• В умовах воєнного стану великий відсоток
працівників чоловічої статі, що підлягають
мобілізації, створює ризик стійкості роботи,
а також утримання та підбору персоналу.
Утримання та залучення співробітників
жіночої статі також ускладнюється через
внутрішню та зовнішню міграцію жінок та
їхніх сімей.
•Д
 ля впровадження трансформаційних
процесів на рівні Групи, ми маємо трансформувати корпоративну культуру. Наразі
корпоративна культура не встигає за нашим
перетворенням на ефективний сучасний
бізнес. Ми все ще маємо прояви культури
недостатньої відповідальності серед керівників та паразитування серед працівників. За
результатами репутаційного аудиту, який було
видано Федерацією роботодавців нафтогазової галузі на початку 2021 року, наша культура – ієрархічна та бюрократична, працівники
не готові висловлювати власну думку та пропонувати ідеї, ми маємо недостатній рівень
залученості та приналежності. Підтримка такої
культури продовжує бути можливою зокрема
через відсутність багатьох єдиних принципів,
політик та систем на рівні Групи.
Враховуючи недоліки системи встановлення
цілей та ключових результатів у 2020 році на
рівні найвищого керівництва Компанії (дрібні
цілі, не очевидний зв’язок з бізнес- і фінансовими результатами Групи та окремих юридичних осіб), у 2021 році ми реалізували ряд
заходів для удосконалення системи управління ефективністю.
Зокрема, цілі керівників та працівників
встановлювались за 4 ключовими стратегічними напрямами:

ництва було обговорення на рівні правління
Компанії у форматі круглого столу.

Розвиток функції управління людським капіталом
Ми розуміємо, що рівень розвитку функції
управління людським капіталом не завжди
відповідає нашим цілям. У 2021 році ми
провели оцінку зрілості роботи HR-функції, з
урахування поширених міжнародних підходів
та практик. За результатами оцінки ми визначили, що всі напрями роботи HR-функції Групи
Нафтогаз потребують розвитку. Важливі, але
рутинні процеси потребують стандартизації та
автоматизації. Переважна кількість HR-фахівців
займається кадровим адмініструванням та
обробкою даних. При цьому ми маємо нестачу фахівців за іншими напрямами – підбір,
навчання та розвиток, компенсації та пільги,
планування чисельності, HR-аналітика. Саме
за цими напрямами HR-команда недостатньо
обізнана зі специфікою нафтогазової сфери,
що не дозволяє повною мірою реалізувати
роль партнера бізнесу.

Розуміючи наявні виклики та перепони,
функція управління людським капіталом трансформується разом із Компанією, фокусуючись
на перетворенні своєї ролі з операційної та суто
підтримуючої на стратегічну та партнерську.
Для цієї трансформації в 2021 році ми
створили оновлену операційну модель HR,
запустили впровадження центру компетенцій
для концентрування на стратегічній роботі,
розробці політик та підходів, розробили
вимоги щодо професійних компетенцій HRспеціалістів, а також розпочали роботу над
створенням системи HR-аналітики як ефективного інструменту підтримки управлінських
рішень. Ми прагнемо розробляти та застосовувати нові, більш ефективні підходи, методики
та політики, що дозволить бути більш гнучкими та технологічними, а тому і більш стійкими.

Що далі
Наша мета – формування всіх HR-процесів з
людиною у центрі для розкриття потенціалу
співробітників та досягнення бізнес-цілей
Групи Нафтогаз.
Все, що ми зробили в 2021 році в рамках
управління людським капіталом, сприяло
підвищенню стійкості Компанії, енергетичної
галузі та країни. Ця стійкість на початку 2022-го
допомогла нам зберегти працездатність у
воєнних умовах, щоденно наближати нашу перемогу і незабаром стане міцним підґрунтям
для відбудови Украйни після перемоги.
На наступний рік нашими пріоритетами
стануть:
• Перезапуск системи навчання та розвитку, з
фокусом на розвиток критичних знань та навичок в сфері розвідки та видобутку, а також

управлінських компетенцій керівників, адже
вони є необхідними для зміни корпоративної культури Групи Нафтогаз
• Формування системи наступництва
• Формування політики управління винагородою, впровадження чіткого зв’язку між
досягненням амбітних індивідуальних цілей,
що базуються на цілях Групи, та змінною
винагородою
• Автоматизація процесів управління людським капіталом
• Посилення професійних компетенцій HR-команди.
Ми переконані, що наш підхід з акцентом
на розвиток людського потенціалу дозволить
максимізувати цінність людського капіталу для
Компанії та сприятиме реалізації нашої місії.

• Підвищення рівня енергетичної безпеки України шляхом збільшення ресурсної бази та ефективного
управління видобутком
• Забезпечення достатнього обсягу природного газу для проходження опалювального сезону
• Розвиток сегментів оптового та роздрібного постачання та попередження можливих «вад ринку»

• Підвищення фінансової стійкості всіх етапів ланцюга створення цінності в нафтогазовій індустрії України
• Ефективне управління ціновими ризиками та мінімізація впливу різкого зростання цін на побутових
споживачів

ЗЕЛЕНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ

• Зниження викидів вуглецю на інших парникових газів на підприємствах Групи Нафтогаз
• Розвиток низьковуглецевих бізнесів – виробництва біометану та біопалив, переведення підприємств
теплової генерації на біомасу, виробництва водню тощо

ТРАНСФОРМАЦІЯ

• Підвищення технічної та операційної ефективності до рівня співставних компаній
• Розвиток компетенцій за стратегічними напрямами діяльності та факторами створення цінності
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Одним з етапів оцінки досягнення цілей та
ключових результатів для найвищого керів-
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ
Управління у сфері охорони праці
Група Нафтогаз приділяє значну увагу питанням збереження життя, здоров’я і працездатності кожного працівника. Компанія прагне
мінімізувати вплив небезпечних виробничих
факторів, бере відповідальність за здоров’я
працівників та гарантує безпечну операційну діяльність, застосовує новітні підходи до
створення безпечних та здорових умов праці,
запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.
Ще у 2019 році у Групі Нафтогаз запроваджено «Vision Zero» – Візію HSE, згідно з якою
травматизм, смертність, аварії та інші негативні випадки від операційної діяльності є
неприпустимими.
Для досягнення визначеної мети зусилля
Компанії спрямовуються на підвищення рівня
культури у сфері охорони праці, запровадження нульової толерантності до приховування
нещасних випадків, залучення керівників
вищої ланки, інших рівнів, кожного працівника до визначення та виконання всеосяжного
комплексу заходів і практик щодо створення
безпечного виробництва.

1 Сім золотих правил (International Social Security Association)

Рішення стосовно питань забезпечення здоров’я та безпеки праці на своїх підприємствах
Група Нафтогаз приймає на основі Статуту,
вимог Кодексу законів про працю України,
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
В Компанії побудовано систему управління
безпекою праці та здоров’я, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018
«Системи менеджменту охорони здоров’я та
безпеки праці», що підтверджено відповідним
сертифікатом, та систему управління безпекою
дорожнього руху відповідно до ISO 39001
«Система менеджменту безпеки дорожнього
руху».
Протягом 2021 року було продовжено
роботу, спрямовану на створення безпечних і
здорових умов праці, запобігання нещасним
випадкам та професійним захворюванням
на виробництві. Заходи з охорони праці
впроваджувалися відповідно до:
• Політики у сфері безпеки праці та здоров’я, промислової та пожежної безпеки,
безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз,
яка діє з 2020 року та поширюється на всіх
працівників;
• Визначених на рік цілей Групи Нафтогаз з
безпеки праці та здоров’я;

Виявлення
ризиків
та небезпек

Відповідальність
та лідерство
у забезпеченні
охорони праці

Визначення
цілей щодо
охорони праці

7

Створення
безпечної
системи

Використання
безпечної
та справної
техніки

Інвестиції
в персонал

Підвищення
кваліфікації

Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог українського законодавства,
міжнародних стандартів і внутрішніх корпоративних норм в сфері безпеки праці та здоров’я.
На основі міжнародних практик, пов’язаних
із управлінням безпекою та охороною праці,
розроблено стратегічний документ – Сім
«золотих правил», що допомагає запровадити
цінний досвід у свою трудову діяльність.
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• Річного плану заходів з підвищення рівня
безпеки праці та здоров’я;
• Комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, розроблених на
підприємствах.
Діяльність Групи Нафтогаз здійснювалась
відповідно до низки документів, затверджених
у попередніх періодах:
• Регламенту надання звітності про стан охорони праці та довкілля, цивільного захисту,
пожежної та промислової безпеки, безпеки
дорожнього руху Групи Нафтогаз;
• Регламенту проведення внутрішнього розслідування, аналізу та обліку інцидентів/
подій у групі Нафтогаз;
• Регламенту інспектування (перевірок) виробничих актів підприємств Групи Нафтогаз
з питань охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля;
• Порядку проведення аудиту HSE (Health,
Safety and Environment) в Групі Нафтогаз;
• Регламенту проведення ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків у сфері охорони
праці та промислової безпеки в Групі Нафтогаз.

документів, спрямованих на удосконалення
системи управління безпекою праці та здоров’я, зниження рівня виробничого травматизму та забезпечення належних умов праці,
які затверджено рішенням правління НАК
«Нафтогаз України», а саме:
• Регламент управління безпекою праці та
здоров’я працівників, промисловою та пожежною безпекою Групи Нафтогаз;
• Регламент управління безпекою дорожнього
руху Групи Нафтогаз;
• Методика визначення та застосування
коефіцієнту частоти травм з тимчасовою
втратою працездатності (LTIFR) та інших коефіцієнтів у сфері безпеки праці та безпеки
дорожнього руху у Групі Нафтогаз;
• Інструкція з проведення поведінкового аудиту з безпеки праці у Групі Нафтогаз.
Більшість процесів з безпеки праці в Групі
Нафтогаз автоматизовано. Єдина система
моніторингу процесів з охорони праці, екологічної та промислової безпеки, дозволяє
автоматично передавати повідомлення про інциденти та виявлені недоліки в системі менеджменту в реальному часі, узагальнювати звітні
матеріали, проводити оцінювання ризиків,
аналізувати дані за підсумками розслідувань
інцидентів тощо. Система сприяє швидкому і
якісному усуненню виявлених невідповідностей, здійснює оцінку ефективності процесів
управління.
Компанія дотримується прозорої політики з
питань охорони праці, відповідна інформація
публікується в електронному (офіційний сайт,
внутрішній портал) та паперовому (профільні та галузеві журнали) вигляді. Діє «Лінія

Витрати на охорону праці
У 2021 році Групою Нафтогаз на інвестиційні
заходи з охорони праці сумарно витрачено
332,30 млн грн.
Рівень фінансування Компанією заходів з
охорони праці відповідає і навіть перевищує
норматив, що вимагається законодавством –
0,5% від фонду оплати праці (ФОП). Крім того,
у найбільших по чисельності працівників
підприємств, цей показник значно більший: у
АТ «Укргазвидобування» – 3,0%, АТ «Укртранснафта» – 2,9%, АТ «Укртрансгаз» – 1,8%.
В 2021 Група Нафтогаз витратила 149,12
млн грн, або 44,88% від загальних витрат на
заходи з охорони праці на засоби індивідуального захисту, а саме на спецодяг, спецвзуття,
запобіжні пояси, захисні каски, захисні окуляри, респіратори, протишумові навушники,
захисні рукавиці тощо. На реалізацію заходів з
усунення та мінімізації впливу на працівників
небезпечних і шкідливих виробничих факторів
було витрачено 10,62% загальних витрат на
заходи з охорони праці.

довіри», що дає можливість працівникам
анонімно звернутися стосовно питань охорони
праці. Протягом 2021 року офіційні скарги чи
зауваження стосовно порушення вимог безпеки праці у діяльності Компанії не надходили.
По Групі Нафтогаз на «Лінію довіри» надходило
декілька звернень, які здебільшого стосувалися
питань недотримання карантинних заходів.
Щодо кожного звернення перевірявся реальний стан справ та, в разі необхідності, вживалися адекватні заходи.
Протягом 2021 року Групою Нафтогаз реалізовані намічені цілі у сфері охорони праці:
• підтверджено відповідність системи управління безпекою праці та здоров’я, побудованої
в Компанії, вимогам міжнародного стандарту
ISO 45001:2018. За результатами наглядового
аудиту отримано відповідний Сертифікат, а
механізм коригуючих та запобіжних заходів,
що діє в Компанії, визнано ефективним;
• визначено єдині для Групи Нафтогаз підходи
щодо управління процесами у сфері безпеки
праці та здоров’я працівників, промислової
та пожежної безпеки, безпеки дорожнього
руху шляхом затвердження та впровадженням Регламенту управління безпекою праці
та здоров’я працівників, промисловою та
пожежною безпекою Групи Нафтогаз, Регламенту управління безпекою дорожнього
руху Групи Нафтогаз;
• з урахуванням передового міжнародного
досвіду, впроваджено показники оцінки
ефективності діяльності у сфері безпеки
праці та безпеки дорожнього руху, а також
механізм проведення поведінкового аудиту
з безпеки праці у Групі Нафтогаз.

2 Фінансування заходів з охорони праці Групи

Нафтогаз у 2021 році, % від фонду оплати праці
3%

2,9 %
1,8 %

норма
0,5 %
Укргазвидобування

Укртранснафта

Укртрансгаз

3 Фінансування заходів з охорони праці

у 2021 році за категоріями, %

Усунення та мінімізація
впливу на працівників
небезпечних і шкідливих
виробничих факторів
10,62 %
Інше
27,74 %
Забезпечення засобами
індивідуального
захисту
44,88 %

332,30 млн грн –
загальний обсяг
витрат на заходи
з охорони праці

Виконання профілактичних
заходів, організація
і проведення медичних
оглядів працівників
9,21 %
Забезпечення засобами
колективного захисту
5,75 %
Навчання з питань
охорони праці
1,81 %

Протягом 2021 року опрацьовано проекти
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Пожежна безпека

близько 100 керівників та фахівців з охорони
праці підприємств;

Головний принцип Групи Нафтогаз в
питаннях пожежної безпеки – сумлінне і
відповідальне ставлення до впровадження
системи протипожежних заходів. Компанія
неухильно дотримується положень Кодексу
цивільного захисту України, нормативно-правових актів, наказів та відповідних розпоряджень з питань пожежної безпеки. На
підприємствах Групи функціонує відповідний
протипожежний режим, який регламентується вимогами Нормативно-правового акту
з пожежної безпеки (НАПБ) А.01.001-2015
«Правила пожежної безпеки в Україні» та СОУ
75.2-20077720-017:2013 “Система управління
пожежною безпекою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Основні
положення».
Значну увагу Компанія приділяє питанням
навчання персоналу. Так, протягом 2021
року 24 290 працівників пройшли навчання з
пожежно-технічного мінімуму, 1860 посадових осіб пройшли навчання з питань пожежної безпеки. Також, на підприємствах Групи
проводять протипожежні тренування, у тому
числі із залученням підрозділів Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
(ДСНС).

4 Кількість протипожежних тренувань
Власні тренування

Із залученням ДСНС
2861

2216

2749

2019

294

251

132

2020

2021

Група Нафтогаз піклується про наявність
достатнього кадрового і матеріального забезпечення для цілей пожежної безпеки:
• Станом на 2021 рік в Групі Нафтогаз для
забезпечення пожежної безпеки працювало
274 фахівці. Крім того, було утворено 156
пожежно-технічних комісій та 250 пожежних
команд, до складу яких входить 963 та 1 873
осіб відповідно.
• На балансі Компанії знаходиться 50 пожежних мотопомп, 455 автоматичних установок
пожежогасіння, 2 650 систем автоматичної пожежної сигналізації, 887 пожежних
водойм, 820 тонн піноутворювача, 45 548
первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та інше.
• Для потреб пожежогасіння залучено 148
відомчих пожежних автомобілів, з яких 81 з
цілодобовим чергуванням.
• Об’єкти підприємств охороняє 24 пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, які мають
в своєму розпорядженні 84 пожежні автомобілі. Чисельність особового складу в цих
підрозділах становить 864 осіб.
Підприємства Групи регулярно проходять як
внутрішні, так і зовнішні (органами ДСНС) перевірки відповідності протипожежної безпеки
вимогам чинного законодавства. За результатами таких перевірок було загалом виявлено
22140 порушень, з яких 19747 було усунуто.
За порушення правил пожежної безпеки було
накладено 30 дисциплінарних стягнень.
Загалом, в 2021 році на протипожежні
заходи підприємства Групи Нафтогаз витратили 283457,79 тис. грн, з яких найбільша
частка витрат 186207,58 тис. грн припадала на
утримання пожежних частин ДСНС з охорони
об’єктів Компанії.

Навчання з охорони праці
5 Витрати на протипожежні заходи

Групи Нафтогаз в 2021 році

Утримання пожежних
частин ДСНС з охорони
об'єктів компанії
186 208 тис. грн, 66 %

Модернізація пожежнотехнічного обладнання
65 161 тис. грн, 23 %

Виконання інших
протипожежних заходів
9 968 тис. грн, 3 %
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Річний звіт
2021

Усунення виявлених
порушень
2 087 тис. грн, 1 %

Підтримання стану діючих систем
виявлення та гасіння пожеж,
придбання засобів пожежогасіння
20 035 тис. грн, 7 %

НАК «Нафтогаз України» щорічно організовує
та проводить навчання персоналу з питань
безпеки праці та здоров’я, що спрямоване на
підвищення самосвідомості співробітників. У
звітному році у Групі Нафтогаз проведено такі
обов’язкові та факультативні навчання, програми яких розроблені з урахуванням потреб
різних груп працівників:
• у навчальних центрах протягом року пройшли навчання з питань охорони праці
13530 працівників підприємств;
• у серпні-вересні проведено науково-практичний семінар-нараду «Корпоративна
функція «Управління охороною праці,
цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього
руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз»:
створення, впровадження та подальше
функціонування», у якому взяло участь

• в липні 2021 року 7 працівників Компанії
різних профілів пройшли навчання за курсом
«Інструменти постійного поліпшення і вдосконалення в системі менеджменту охорони
праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, безпеки дорожнього руху»:
«Поведінковий аудит», «Внутрішній аудит»,
«Дорожня карта», «Внутрішнє розслідування»
відповідно до вимог ISO 19001, ISO 45001»;
• протягом року 60 працівників Компанії
пройшли тренінг з надання домедичної
допомоги потерпілим, аналогічне навчання
проведено на всіх підприємствах Групи.
У Групі Нафтогаз налагоджено постійну ко-

Виробничий травматизм
Політика Групи Нафтогаз у сфері безпеки
праці спрямована на запобігання травматизму
та професійній захворюваності працівників
шляхом ефективного управління ризиками
та впровадження попереджувальних заходів,
забезпечення постійного розвитку культури
безпеки кожного працівника як фундаментальної основи виробничої безпеки.
Група Нафтогаз систематично та послідовно
впроваджує найкращі практики безпечних
умов праці, проте у 2021 році спостерігалось
збільшення кількості випадків виробничого
травматизму на 15,8 % порівняно із минулим
роком (у 2020 році – 19 інцидентів).
У звітному році на підприємствах Групи Нафтогаз сталося 22 нещасних випадки:

мунікацію з питань безпеки праці. З цією метою
утворено робочу групу «Охорона праці та безпека дорожнього руху», на засіданні якої оперативно розглядається стан виробничого травматизму
та безпеки дорожнього руху на підприємствах,
підводяться підсумки роботи служб охорони
праці та безпеки дорожнього руху, розглядаються проекти внутрішніх документів, опрацьованих
у межах Групи, визначаються основні напрямки з
удосконалення діяльності.
З метою обміну найкращими практиками у
сфері безпеки праці (навчальні відеоролики,
фільми, презентації, нормативні документи
тощо) створено сайт спільної роботи «WORK
SAFETY», платформу, де відбувається обмін
досвідом між фахівцями підприємств за 29
визначеними напрямами.

6 Кількість нещасних випадків у 2020-2021 рр.

• 3 випадки: травмовано 3 працівники компанії АТ «Укртранснафта»;
• 1 випадок: травмовано 1 працівника компанії ДП «Нафтогазбезпека»;
• 1 випадок: травмовано 1 працівника компанії ВАТ «Кіровоградгаз»;
• 1 випадок: травмовано 1 працівника компанії ТОВ «Нафтогаз України»;
• 1 випадок: травмовано 1 працівника компанії ТОВ «Нафтогаз Тепло».
У 2021 році, як і в попередньому, переважали випадки травматизму з організаційних
причин – 17 випадків, або 75% від їх загальної
кількості , а саме:
• невиконання вимог інструкцій з охорони
праці (травмовано 10 працівників);
• порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі невиконання посадових
обов’язків (травмовано 4 працівники);
• порушення технологічного процесу (травмовано 2 працівники).
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• 5 випадків: травмовано 5 працівників компанії АТ «Укргазвидобування»;
• 10 випадків, в тому числі 2 групових: травмовано 12 працівників компанії ПАТ «Укрнафта»;
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7 Кількість травмованих працівників у 2020-2021 рр.
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8 Кількість потерпілих від нещасних випадків

за видами подій в 2021 році

ДТП
8%

Падіння предметів
13 %

Дія предметів,
що розлітаються
17 %

Падіння потерпілого
46 %

Дія предметів,
що рухаються
4%

Дія підвищених
температур
4%

9 Кількість травмувань

за причинами їх виникнення
в 2020-2021 роках

Організаційні
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• недодержання вимог законодавства про
охорону праці під час виконання робіт
підвищеної небезпеки (травмовано 1 працівника);
• порушення вимог безпеки під час експлуатації автомобільного транспорту загального
користування (травмовано 1 працівника).
До психофізичних причин нещасних випадків
належить особиста необережність потерпілого
(в 2021 році травмовано 4 працівники). Незадовільний технічний стан засобів виробництва,
через який у звітному періоді травмувалися 2
працівники, належить до технічних причин.
В тому числі у 2021 році на підприємствах
Групи Нафтогаз сталося 2 нещасних випадки зі
смертельним наслідком (травмовано 2 працівники). Інциденти виникли внаслідок невиконання вимог інструкцій з охорони праці (ПАТ

«Укрнафта») та недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання
робіт підвищеної небезпеки (АТ «Укргазвидобування»).
Коефіцієнт частоти травматизму у звітному році становив 0,47 (у 2020 році – 0,41),
а коефіцієнт тяжкості травматизму – 62,21
(у 2020 році – 43,24).
У 2021 році на підприємствах Групи Нафтогаз не було виявлено випадків професійних
захворювань. Згідно з вимогами законодавства у звітному періоді проведено медогляд
32 936 працівників підприємств.
В Компанії функціонує Сектор медичного обслуговування. Там, де є потреба, на виробничих об’єктах підприємств працюють медпункти, які забезпечуються необхідним медичним
обладнанням та медикаментами.

Оцінка ризиків і розслідування інцидентів
«Краще запобігти, ніж ліквідувати» – такого
принципу притримується Група Нафтогаз у
питаннях безпеки виробництва. Тому процеси
виявлення небезпек та мінімізації ризиків у
сфері безпеки праці, визначення кореневих
причин виникнення інцидентів та впровадження дієвих коригуючих заходів мають сьогодні
вирішальне значення.
Процес виявлення небезпек та оцінювання
ризиків у Групі Нафтогаз визначається Регламентом проведення ідентифікації небезпек та
оцінювання ризиків у сфері охорони праці та
промислової безпеки в Групі Нафтогаз, який
установлює вимоги до планування, підготовки
та організації проведення відповідних робіт.
Регламент також регулює процедуру управління ризиками, за якою керівники підрозділів,
на яких виявлено ризики, розробляють і
впроваджують заходи щодо їх мінімізації. За

можливості надається перевага заходам, спрямованим на усунення небезпеки, а потім – на
уникнення ризику.
На підприємствах з метою поглибленого аналізу причин виникнення інцидентів/
подій проводиться їх внутрішнє розслідування, врегульоване Регламентом проведення
внутрішнього розслідування, аналізу та обліку
інцидентів/подій у Групі Нафтогаз. Кожне
розслідування закінчується встановленням
кореневих причин та визначенням дієвих заходів для уникнення надалі подібних ситуацій,
виявленням працівників, дія або бездіяльність
яких призвели до інциденту. Інформація про
подію доводиться до працівників підприємства інформаційним листком, де зазначається
короткий опис події, її аналіз, коригувальні дії
та винесені уроки.

Промислова безпека
Одним з основних напрямів діяльності
підприємств Групи Нафтогаз є забезпечення
безперервності та надійності роботи виробничих об’єктів.
Тому промислова безпека в Групі Нафтогаз
є складовою частиною безпекових систем,
управління якими регулюється чинними стандартами та нормативними документами.
З метою покращення стандартів безпеки,
забезпечення впровадження найкращих світових передових стандартів HSE у Групі Нафтогаз
побудовано Систему управління промисловою безпекою, в межах якої здійснюється планування роботи, спрямованої на підвищення
рівня промислової безпеки, проводиться
оцінювання та удосконалення діяльності підприємств Групи Нафтогаз за цим напрямом.
Побудована система управління унікальна
та не має аналогів не тільки в галузі, але й в
України. Під час її впровадження використано
вимоги міжнародних стандартів: EN ISO 9001,
ISO 45001 та ISO 14001.
За роки свого існування НАК «Нафтогаз
України» довела та надалі впевнено доводить
свою спроможність виконувати ефективно
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та надійно делеговані Державою безпекові
функції.
У 2021 році з метою підтримання об’єктів
підприємств Групи Нафтогаз в належному
безаварійному технічному стані підприємствами Групи Нафтогаз проведено комплекс
заходів з підтримання технічно-справного та
безпечного стану виробничого обладнання.
Зокрема, виконано внутрішньотрубну діагностику 1103 км магістральних нафтопроводів,
обстеження 2965 км лінійної частини трубопроводів (405 км магістральних нафтопроводів,
1136 км трубопроводів на об’єктах видобутку,
1408 км розподільних газопроводів ВАТ «Кіровоградгаз» та 16 км трубопроводів на об’єктах
АГНКС), 17 резервуарів на системах магістральних нафтопроводів, 3 котлів на об’єктах АГНКС,
7 котлів на системах магістральних нафтопроводів, геофізичні дослідження 245 свердловин
на об’єктах видобутку та 147 свердловин на
об’єктах ПСГ та очищення 29892 км внутрішньої
порожнини труби на системах магістральних
нафтопроводів та 120,7 км трубопроводів
на об’єктах видобутку, ліквідація 32 пошкоджень на системах магістральних нафтопро197
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водів. Проведено діагностику (опосвідчення)
553 резервуарів, що працюють під тиском, 95
вантажопідіймальних машин і механізмів та
246 заправних колонок на об’єктах АГНКС, а
також 2 резервуарів на системах магістральних нафтопроводів. Виконано капітальний
ремонт 24,6 км лінійної частини трубопроводів
(5,2 км магістральних газопроводів на об’єктах
ПСГ, 19,2 км промислових трубопроводів на
об’єктах видобутку та 0,2 км розподільних
газопроводів ВАТ «Кіровоградгаз»). Крім цього,
відремонтовано 11 резервуарів та 36 установок
ЕХЗ на системах магістральних нафтопроводів,
65 свердловин, 24 ГПА та 52 установок ЕХЗ на
об’єктах ПСГ, 42 ГПА, 30 засобів ЕХЗ, 260 свердловин та 198 одиниць обладнання енергопостачання на об’єктах видобутку газу, 4 котли на

об’єктах АГНКС, замінено 55 ШГРП та 32 станції
катодного захисту на системах розподілу газу
ВАТ «Кіровоградгаз», тощо. Також виконано
11759 планово-попереджувальних поточних
ремонтів на об’єктах підприємств Компанії.
Крім того, до початку опалювального сезону
здійснюється постійний моніторинг виконання
організаційно-технічних заходів, в тому числі
і безпосередньо з виїздом на більш ніж 60
виробничих об’єктів підприємств Компанії.
В результаті організовано, проведено та
забезпечено контроль і моніторинг підготовки
підприємствами Групи Нафтогаз до роботи
протягом осінньо-зимового періоду 2021/2022
року, проведено паспортизацію готовності підприємств Групи Нафтогаз до сталої і безпечної
роботи в осінньо-зимовий період.

Безпека об’єктів нафтогазового комплексу
Істотну загрозу для злагодженої роботи
підприємств Групи Нафтогаз становлять
пошкодження або руйнування магістральних
та промислових нафто-, газо- та конденсатопроводів з метою викрадення вуглеводневої
сировини. У 2021 році було зафіксовано 89
фактів протиправного посягання на майно
підприємств Групи Нафтогаз, серед них:
• 53 незаконних врізань до магістральних та
промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів (незаконне врізання до трубопроводу
шляхом руйнування захисного шару ізоляції,
наскрізного свердлення тіла труби (діаметром до 5 см) та обладнанням пристроєм
для крадіжки вуглеводневої сировини);
• 36 пошкоджень (руйнувань) технологічного
обладнання (систем електрохімічного захисту трубопроводів, фонтанної арматури
свердловин, кранових вузлів тощо).

За звітний період діяла система безпеки
авто- та повітряного патрулювання, створено
ортофотоплани охоронної зони трубопроводів,
за допомогою яких фіксувалися як вже існуючі
врізки, так і місця підготовки до них. Іншим інструментом виявлення втручання в транспортну систему є внутрішньотрубна діагностика,
яка дозволяла відстежити падіння тиску та інші
зміни в техніч них характеристиках системи.
Кількість випадків посягань на матеріальні цінності Групи Нафтогаз зменшилася в
порівняно із попереднім роком (121 протиправне посягання на майно), проте залишається значною, незважаючи на діяльність
правоохоронних органів та відповідних
підрозділів підприємств Компанії щодо
запобігання, виявлення та припинення таких
протиправних дій.

Плани на 2022 рік
Для досягнення мети, визначеної Візією Групи Нафтогаз у сфері безпеки праці, на 2022 рік
поставлені завдання:
1.Удосконалення системи управління
безпекою праці та здоров’ям, системи
управління безпекою дорожнього руху
за допомогою:
• ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків виникнення нещасних випадків, розробки та виконання заходів щодо їх зниження
до безпечного рівня;
• удосконалення процедури інспектування
діяльності з управління безпекою праці та
безпекою дорожнього руху;
• розслідування нещасних випадків та дорожньо-транспортних пригод з виявленням
кореневих причин їх виникнення та розробкою дієвих заходів щодо їх запобігання у
майбутньому.
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2. Розвиток культури безпеки праці шляхом:
• запровадження поведінкового аудиту з безпеки праці на постійній основі та за участі
керівників всіх рівнів;
• удосконалення процедури збору даних та обліку небезпечних подій, що могли призвести
до травмування працівників, для раннього
виявлення та запобігання факторам, які можуть спричинити нещасний випадок, аварію;
• мотивації працівників щодо активної участі
у поліпшенні стану охорони праці на підприємстві.
3. Організація проведення та забезпечення
контролю і моніторингу підготовки підприємствами Групи Нафтогаз до роботи протягом
осінньо-зимового періоду 2022/2023 року, з
метою запобігання аваріям та ризикам втрати
людських, матеріальних та фінансових ресурсів,
покращення стандартів промислової безпеки
у Групі Нафтогаз. Проведення паспортизації готовності підприємств Групи Нафтогаз до роботи
в осінньо-зимовий період 2022/2023 року.
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ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID-19
У 2021 році пандемія COVID-19 продовжила серйозно впливати на здоров’я та життя людей в
Україні та в усьому світі. Вона також впливала на операційну діяльність Групи Нафтогаз. Компанія
доклала багато зусиль задля захисту своїх співробітників, клієнтів та громадськості. Водночас
підприємства Групи Нафтогаз наполегливо працювали у складних умовах пандемії, щоб забезпечити надійне газопостачання. Було здійснено низку кроків для побудови ефективно працюючої
та фінансово стабільної компанії, яка здатна адаптуватися до нових реалій життя українців та
світової спільноти в цілому. COVID-19 поставив багато управлінських, соціальних, економічних
викликів, але Компанія довела свою здатність вчасно на них реагувати та рухатися уперед.

Режим роботи, безпека співробітників та клієнтів
У 2021 році на підприємствах Групи Нафтогаз
було запроваджено карантинний режим роботи. Пізніше його було подовжено до 31 березня 2022 року. Задля захисту здоров’я та життя
співробітників, а також з метою запобігання
поширенню COVID-19 були вжиті такі заходи з
реорганізації робочого процесу:
• Введено дистанційне виконання трудових
обов’язків, зокрема працівниками з групи
ризику (хворими на хронічні, серцево-судинні, онкологічні захворювання, вагітними,
людьми віком від 60 років) та працівниками
з маленькими дітьми – їм надана можливість постійної дистанційної роботи за
місцем їх проживання;
• Встановлено новий режим допуску до
приміщень, що передбачає обов’язковий
температурний скринінг та недопущення
працівників та відвідувачів з ознаками
хвороби до приміщень підприємств Групи
Нафтогаз; з 9 грудня 2021 року допуск до
приміщень здійснювався лише за наявності
документів, що підтверджують вакцинацію
або право на її відтермінування;
• Введено рекомендацію щодо дотримання
дистанції під час спілкування на робочих
місцях;
• Змінено організацію харчування працівників;
• Врегульовано питання проведення масових
заходів, зокрема обмежена кількість фізично
присутніх учасників у закритих приміщеннях,
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а проведення нарад, навчань, конференцій
здійснювалось переважно у режимі онлайн;
• Введено порядок самоізоляції, що передбачає обов’язкову самоізоляцію працівників,
які мали ознаки хвороби, контактували з
хворими, прибули із закордонних подорожей;
• Всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту (масками та дезінфікуючими засобами);
• Запроваджено моніторинг виконання робіт,
взаємозв’язку та почергового виходу на
робочі місця;
• Введено сучасні ІТ-рішення для ефективної
дистанційної взаємодії між співробітниками,
з клієнтами тощо.
Інформування працівників про важливі події
і зміни в організації роботи, що виникали у
зв’язку з пандемією COVID-19, здійснювалося
електронною поштою, через внутрішній портал Компанії та офіційні веб-сайти підприємств
Групи Нафтогаз. Утворений у 2020 році штаб
оперативного реагування, протидії, попередження та запобігання наслідкам пандемії
коронавірусу (короноштаб) аналізує поточну
ситуацію. На підставі його рішень формуються
накази й розпорядження, спрямовані на убезпечення працівників. Щомісячно короноштаб
здійснював інформування працівників про
стан захворюваності на підприємствах Групи
Нафтогаз та заходи щодо протидії поширенню
COVID-19. Наразі функції коронаштабу виконує
оновлена Комісія з питань цивільного захисту.
У 2021 році корпоративні активності переведено у безпечний формат – он-лайн або просто неба. Так, в рамках участі у міжнародному
проекті «Озеленення планети (Greening of the
Planet)» були висадженні дерева у 20 населених пунктах з 5 областей України виробничої
присутності. Працівники Групи Нафтогаз разом
з місцевими жителями громад (загалом близько 1000 учасників) висадили 460 дерев висотою до 3,5 метрів і 890 кущів, створивши тим
самим 20 повноцінних європейських парків. У
Національному ботанічному саду імені М. М.
Гришка з’явилася алея Нафтогазу з 15 вишуканих японських сакур і 35 гірських тисів.

Протидія COVID-19: захист здоров’я та життя
З метою підвищення рівня профілактичного щеплення від COVID-19 протягом 2021
року проводилась роз’яснювальна робота
з працівниками щодо необхідності проведення щеплень, а також видано відповідні
внутрішні документи щодо обов’язкового
щеплення на виконання наказу Міністерства
охорони здоров’я «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним щепленням» №2153 від
04.10.2021 року.
12 листопада 2021 року організовано онлайн-конференцію «Вакцинація від КОВІД-19.

Запитання та відповіді». Ця подія дала змогу
співробітникам отримати від досвідчених
лікарів відповіді на свої запитання щодо
щеплення. Запис зустрічі можна подивитися
за посиланням, що доступне для широкої
громадськості:

Cтаном на
31.12.2021
рівень вакцинації
співробітників

https://www.youtube.com/watch?v=a2O4PYqDtsQ

93,5 %

Організовано та проведено централізовані
щеплення працівників підприємств Групи
Нафтогаз та членів їхніх родин у медичних
закладах та виїзними медичними бригадами
за місцем розташування виробничих об’єктів
та робочих місць.

Стан вакцинації на підприємствах Групи Нафтогаз
% вакцинованих від фактичної чисельності працівників підприємства
59,9%

ПАТ «Укрнафта»

69,9%

ДП «Укравтогаз»

80,7%

ВАТ «Кіровоградгаз»

84,6%

ДП «Науканафтогаз»

88,4%

ТОВ «Нафтогаз цифрові технології»

90,6%

ТОВ «Нафтогаз Тепло»

92,6%

ДП «Нафтогаз-Енергосервіс»

93,8%

АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»

94,7%

ТОВ «ГК Нафтогаз Трейдінг»
АТ «Укртранснафта»

95,5%

ДП «Нафтогазбезпека»

95,6%

АТ «Укрспецтрансгаз»

96,0%

ДП «Вуглесинтезгаз України»

96,2%

ТОВ «ГК «Нафтогаз України»

96,6%

АТ «Укргазвидобування»

96,6%

НАК «Нафтогаз України»

97,7%

АТ «Укртрансгаз»

97,8%

Філія «ЦМГС»

97,9%
99,0%

Філія «Нафтогазобслуговування»

100,0%

ДК «Газ України»
0,0%

Починаючи з березня 2021 року, в Нафтогазі
діє Договір добровільного медичного страхування між Первинною профспілковою організацією Національної акціонерної компанії

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

“Нафтогаз України” та АТ “СК ”ІНГО”. Отже,
співробітники Нафтогазу мають можливість
отримувати медикаменти, медичні послуги та
лікування.
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Відповідальність перед суспільством
За період пандемії Група Нафтогаз надала благодійну допомогу на суму понад 720 млн грн
для 287 медичних закладів в усіх регіонах
України:
• 500 тис. захисних костюмів,
• 700 моніторів пацієнта,
• 50 мобільних цифрових рентген-апаратів,
• 50 портативних УЗД-пристроїв,
• 10 тис. кисневих балонів,
• 9 нових та 50 відремонтованих ШВЛ-апаратів
• значна кількість витратних матеріалів —
медичних масок, окулярів, антисептичних
засобів

Цифрові технології – запорука протидії COVID-19
Пандемія прискорила диджиталізацію Нафтогазу та підштовхнула розвиток нових ІТ-проектів. Окрім автоматизації процесів, такі рішення
сприяють наданню безпечного доступу до
даних та операційної діяльності у ширшому
форматі, що зручно в умовах дистанційної
роботи.
В рамках Меморандуму про співпрацю з
Microsoft Нафтогаз у 2021 році здійснював
подальшу трансформацію ІТ-інфраструктури
і бізнес-процесів. Було впроваджено інноваційні рішення в галузі хмарних та гібридних
технологій, штучного інтелекту, машинного
навчання, інформаційної безпеки, оптимізації
видобутку, управління персоналом та інших
напрямках. Це дало змогу покращити управління ризиками та сприяло прийняттю якісних
управлінських рішень в умовах пандемії.
Особливо відчутними стали переваги роботи з Microsoft 365.
Для підтримки спілкування та соціальних
контактів між співробітниками під час віддале-

ної роботи/самоізоляції застосовано програмне забезпечення Microsoft Teams. Воно
дозволяє організовувати та проводити наради,
спілкуватися в чаті, телефонувати, спільно
працювати над проектами та документами в
онлайн-режимі.
Загальна цифрова трансформація Нафтогазу передбачає комплексне впровадження
IT-рішень в усіх сферах роботи Компанії та її
дочірніх підприємств. Впровадження таких
змін відповідає концепції «Споживач – Держава – Постачальник», сфокусованій на максимально ефективному та зручному наданні
державних послуг та продуктів державних
підприємств для українських громадян у цифровому форматі.
Зокрема, вже сьогодні побутові споживачі
природного газу мають можливості приєднання до тарифних пакетів ТОВ «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз України» через додаток
«Дія» в онлайн-режимі, на сайті gas.ua чи
Приват 24.
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50

Портативних
УЗД-пристроїв

>1500

>3500

>1300

зустрічей

аудіодзвінків

співробітників
користуються Office 365

• Курс практичних занять з роботи з професійним програмним забезпеченням:
Petrel, Reservoir Tank, Eclipse, Petex, PipeSim,
Symmetry, Hysys, Gap та інше;

Понад

287

для
медичних закладів

• Практичні воркшопи, спрямовані на пошук
рішень для реальних кейсів галузі;
• Курс професійних лекцій з повного циклу
газовидобування;
• Speaking club – галузева англійська для нафтогазових професіоналів.

500 000
Захисних костюмів

700

59

10 000

ШВЛ-апаратів

720

млн грн

50

Мобільних цифрових
рентген-апаратів

Щомісяця у MS Teams:
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У 2021 році Нафтогаз передав два апарати
штучної вентиляції легень (ШВЛ) для пацієнтів
Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони
здоров’я України. Передані Нафтогазом
ШВЛ-апарати Aeros 4600 (Німеччина) – одні
з найкращих у своєму класі. Їхня ключова особливість – автоматичне нагнітання повітря, яке
дозволяє встановлювати апарати як стаціонарно, так і в каретах швидкої допомоги. Також
медичним закладам України було передано
10 000 кисневих балонів для ШВЛ, загальною
вартістю в 50 млн гривень.
Триваюча вже другий рік пандемія COVID-19
істотно вплинула на освітній процес в Україні.
Приймаючи виклик адаптації освіти до дистанційної форми навчання, Група Нафтогаз

презентувала освітню платформу DEEP. Презентація відбулась 25 листопада 2021 року в
межах студентського конгресу 5th International
Student Fuel Congress в рамках Східноєвропейської конференції з геології та розробки, на
якій зібралося більше 400 фахівців з 17 країн
світу.
DEEP Oil&Gas Knowledge Sharing Platform –
це унікальний для нафтогазової галузі освітній
проект, який об’єднує довкола себе молодих,
активних, небайдужих фахівців, що прагнуть
розвиватися і змінювати галузь.
Це доступна для кожного експертна база
знань від провідних українських та міжнародних фахівців галузі. Активності є відкритими
для кожного, хто хоче побудувати успішну
кар’єру у галузі та зробити свій внесок у енергонезалежність України. Навчання безкоштовне і проводиться за підтримки Нафтогазу.
На платформі DEEP доступні:

Моніторів пацієнта

Кисневих балонів
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РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД
Взаємодія з місцевими громадами є одним
з пріоритетів діяльності Групи Нафтогаз у
рамках впровадження прийнятих нею Цілей
сталого розвитку. Окрім наповнення місцевих бюджетів за рахунок рентних платежів та
сплати податків, компанії Групи інвестують
у соціально-інфраструктурні та благодійні
проекти регіонального розвитку на території громад своєї виробничої присутності.
Проекти здійснюються Групою Нафтогаз
виключно на умовах активного партнерства
з громадами. Це дозволяє віднайти нові
можливості для розвитку компаній Групи та
створити додаткову цінність від взаємодії з
усіма зацікавленими сторонами: громадами,
органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, лідерами громадської думки,
благодійними та громадськими організаціями, а також іншими підприємствами на спільних територіях діяльності.
Сприяючи розвитку територій виробничої
присутності, Група Нафтогаз підтримує своїх
співробітників, формує потенційний кадровий
резерв та лояльне громадянське суспільство не тільки зараз, а й на довгострокову
перспективу.

Підхід до взаємодії
з місцевими громадами
Активна взаємодія з громадами на територіях
ведення господарської діяльності є визначальним фактором для формування стабільних
виробничих умов та передумовою сталого
розвитку територій. Серед підприємств Групи
особливу увагу цьому аспекту роботи приділяє
АТ «Укргазвидобування». Широка географія
здійснення фінансово-господарської діяльності і сучасні тенденції розвитку соціально
відповідального бізнесу зумовлюють необхідність враховувати інтереси понад 450 місцевих громад, що розташовані на території 11
областей України.
Управління питаннями розвитку місцевих
громад здійснюється на основі Стандарту
корпоративної соціальної відповідальності
у відносинах із громадами, благодійними
і громадськими організаціями. Документ
містить принципи та формує єдиний підхід
до регіонального розвитку у напрямі встановлення зв’язків і здійснення взаємодії з
місцевими громадами, органами місцевого
самоврядування, благодійними і громадськими організаціями у регіонах присутності та
всієї України.
У співпраці з громадами акцент робиться на
спільній реалізації проектів: соціально-інфраструктурних та благодійних. Публічне розкриття інформації про проекти розвитку громад
здійснено на сайті https://csr.ugv.com.ua/.
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1
АТ «Укргазвидобування». Стандарт корпоративної соціальної
відповідальності у відносинах
із громадами, благодійними
і громадськими організаціями. [Онлайновий] https://bit.
ly/3vKExRy
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Для підвищення ефективності та результативності соціальних інвестицій створено
незалежні колегіальні органи – Комітети
корпоративної соціальної відповідальності
підприємств Групи, які складаються з представників різних функціональних напрямів Товариства. Основним завданням таких органів є
прийняття рішень про реалізацію соціально-інфраструктурних проектів, надання благодійної
допомоги громадськими, благодійними і
іншими неприбутковими організаціями, що не
передбачені положеннями Стандарту чи вимагають додаткового розгляду Комітетом.
Для Групи Нафтогаз важливими складовими
у налагодженні в межах громад виробничої
діяльності є поінформованість, співпраця та громадський контроль. Саме ці три ключові компоненти сприяють налагодженню розуміння між
Компанією, органами влади та суспільством.

Відносини з громадами базуються на
співпраці та конструктивному діалозі. Представники підприємств Групи беруть участь
у роботі сесій місцевих рад, а також проводять регулярні зустрічі з представниками
депутатського корпусу та громадськості. Це
дає змогу Нафтогазу отримати зворотний
зв’язок для подальшого врахування в роботі
та прийняття конструктивних управлінських
рішень щодо реалізації виробничих планів
Компанії на територіях громад. Окрім цього,
зустрічі передбачають інформування про
результати та плани власної виробничої
діяльності, вплив Компанії на економіку громади, про впровадження новітніх технологій
та екологічного контролю. Вони допомагають
постійно оцінювати стан довкілля та соціально-економічний потенціал розвитку місцевих
громад.

Презентація діяльності
Компанії та подальших
виробничих планів на
території Малинівської
громади

Комунікація та зворотний зв’язок
Основними каналами комунікації є офіційні
звернення до Генерального директора, офіційні зустрічі з уповноваженими представниками,
публічні презентації Компанії у громадах.
До інформаційних каналів належать:
1) О
 фіційна сторінка Компанії з проектів регіонального розвитку https://csr.ugv.com.ua/;
2) О
 фіційна сторінка Групи у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/
NaftogazSD;
3) Р
 егіональні газети у громадах виробничої
діяльності;
4) Інформаційні носії Компанії: буклети, афіші,
таблички.
Новий освітній простір для
шкіл Лозівської громади
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Для оперативного реагування на запитання
або пропозиції існує постійно діюча гаряча

лінія, контакти якої розміщено на офіційному
сайті https://ugv.com.ua/uk/page/dla-zvernen.
Також, важливою частиною аналізу зворотного зв’язку у 2021 році стало проведення
соціального опитування «Ставлення місцевого
населення до виробничої діяльності філій».
Участь у ньому взяли 4029 респондентів
(46,4% чоловіків, 53,6% жінок), що є представниками 34 громад Полтавської, Харківської та
Сумської областей. Опитування містило в собі
питання про поінформованість щодо діяльності Компанії на території громад, ставлення
представників громад до цієї діяльності, щодо
основних проблем громад та пріоритетних
сфер спрямування рентних платежів, щодо
обізнаності про соціальні проекти, а також
щодо джерел, з яких громади отримують
інформацію про діяльність Компанії.

Мистецькі
майстер-класи до
Міжнародного дня
захисту дітей за
підтримки громад
Харківщини
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1. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

3. ПРОБЛЕМАТИКА ГРОМАД

Рівень обізнаності громад щодо видобування газу на їх території
Чи відомо вам, що на
території вашої громади
видобувається газ?

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Так

71,2%

72,5%

69,9%

Чув (ла)

14,5%

11,8%

17,4%

Ні

14,2%

15,7%

12,8%

Загалом

4029

2029

2000

Відзначте
основні
проблеми,
які є на
території вашої
громади?

Рівень обізнаності громад щодо суб’єкта видобування газу на їх території
Чи відомо вам хто
саме видобуває газ
на території вашої
громади?

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

21,6%

14,9%

36,7%

Шебелинкагазвидобування 11,1%

0,0%

21,6%

Полтавагазвидобування

6,5%

13,3%

0,0%

Інше

5,8%

8,5%

3,2%

Важко відповісти

50,6%

63,7%

38,5%

Загалом

3456

1711

1745

Укргазвидобування

Рівень обізнаності громад щодо сплати 3% ренти у міський бюджет (податок на видобуток газу, нафти)
Чи знаєте ви, що 3% рентної
плати зараховуються
до місцевих бюджетів
і можуть використовуватися
за рішенням громади?
Чи відомо вам, яку суму
Укргазвидобування
сплатило у бюджет вашої
громади?

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Так

38,6%

43,3%

34,3%

Чув (ла)

57,0%

54,5%

59,6%

Ні

4,1%

2,2%

6,2%

Загалом

4029

2029

2000

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Так

4,5%

4,3%

4,8%

Ні

95,5%

95,7%

95,3%

Загалом

4029

2029

2000

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Позитивно

26,1%

29,8

22,3%

Нейтрально

48,3%

47,8%

48,9%

Негативно

17,1%

16,3%

17,9%

Загалом

3685

1904

1781

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Так

34,9%

42,4%

27,4%

Ні

2. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ

Рівень обізнаності громад щодо видобування газу на їх території
Як ви ставитесь
до діяльності
Укргазвидобування
на території вашої
громади?
Чи дали б ви згоду на
розміщення об’єктів
газонафтового комплексу
на вашій земельній
ділянці?
Оцінка рівня співпраці
з AT Укргазвидобування
у сфері земельних
відносин

Річний звіт
2021

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Низький рівень якості надання
медичних послуг

17,6%

13,2%

12,1%

Низький рівень матеріальнотехнічного забезпечення шкіл

4,2%

5,6%

2,9%

Низький рівень матеріальнотехнічного забезпечення

2,7%

3,7%

1,8%

Недостатнє освітлення вулиць

7,6%

9,1%

6,2%

Проблеми із вивозом сміття,
стихійні сміттєзвалища

9,6%

9,7%

9,6%

Загалом

4029

2029

2000

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

На ремонт та 6удівництво доріг

33,1%

36,5%

29,6%

На соціальну інфраструктуру
(школи, лікарні, дитячі садки)

23,0%

23,6%

22,5%

На заходи щодо покращення
екологічного стану

10,2%

11,3%

9,2%

Загалом

4029

2029

2000

Пріоритетні сфери для спрямування рентних коштів
На вашу думку,
на розвиток яких
сфер мають
спрямовуватися
рентні
відрахування?

4. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.
ОБІЗНАНІСТЬ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
Про соціальні ініціативи та реалізовані проекти Укргазвидобування на території громади знають:
Чи відомо вам про
соціальні ініціативи та
реалізовані проекти
Укргазвидобування на
території вашої громади?

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Так

12,6%

17,2%

7,9%

Ні

87,4%

82,8%

92,1%

Загалом

4029

2029

2000

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Соціальні мережі

26,1%

27,6%

25,0%

74,9%

71,0%

28,2%

46,9%

45,6%

48,3%

Важко відповісти 18,1%

12,0%

24,4%

Загалом

4029

2029

2000

Відмінне

Добре

Задовільне

14,2%

47,4%

43,4%

Національне телебачення

Шебелинкагазвидобування 10,5%

40,6%

48,9%

Сусіди та близькі

15,9%

13,2%

18,1%

Інтернет-видання

14,4%

19,2%

10,4%

YouTube

8,8%

6,4%

10,7%

Районна газета

5,4%

7,4%

3,7%

Радіо

3,2%

3,2%

3,2%

Місцеві телеканали

1,2%

1,7%

0,7%

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Facebook

32,0%

32,9%

31,1%

Vіber

23,1%

21,6%

24,7%

Instagram

14,2%

15,1%

13,3%

Полтавагазвидобування

Всі
респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

Чоловік

49,2%

49,3%

49,1%

Жінка

50,8%

50,7%

50,9%

18-29-років

16,4%

17,9%

14,5%

30-39-років

25,2%

23,6%

27,3%

40-49-років

29,2%

24,8%

34,8%

50-59-років

29,2%

33,8%

23,3%

Портрет лояльного жителя
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Всі
респонденти

Інформацію та новини
жителі отримують
з таких джерел:

Жителі громад найчастіше
користуються:
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1. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

Рівень обізнаності громад щодо видобування газу на їх території
Чи відомо вам, що на території
вашої громади видобувається
Так
газ?
Чув (ла)
Ні
Загалом
Рівень обізнаності громад щодо суб’єкту видобування газу на їх території
Чи відомо вам хто саме
видобуває газ на території вашої Укргазвидобування
громади?
Шебелинкагазвидобування

1
Всі респонденти
71,2%

Полтавагазвидобування
72,5%

Шебелинкагазвидобування
69,9%

14,5%
14,2%
4029

11,8%
15,7%
2029

17,4%
12,8%
2000

Всі респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

21,6%
14,9%
11,1%
0,0%
Полтавагазвидобування
6,5%
13,3%
Інше
5,8%
8,5%
Важко відповісти
50,6%
63,7%
Загалом
3456
1711
Рівень обізнаності громад щодо сплати 3% ренти у міський бюджет (податок на видобуток газу, нафти)
Чи знаєте ви, що 3% рентної
Всі респонденти
Полтавагазвидобування
плати зараховуються до
Так
38,6%
43,3%
місцевих бюджетів і можуть
Чув (ла)
57,0%
54,5%
використовуватися за рішенням Ні
4,1%
2,2%
громади?
Загалом
4029
2029

36,7%
21,6%
0,0%
3,2%
38,5%
1745

Як ви ставитесь до діяльності
Укргазвидобування на території
вашої громади?

2. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ

Чи дали б ви згоду на
розміщення об’єктів
газонафтового комплексу на
вашій земельній ділянці?
Оцінка рівня співпраці з
AT Укргазвидобування у сфері
земельних відносин
Портрет лояльного жителя

Позитивно
Нейтрально
Негативно
Загалом
Позитивно
Нейтрально
Негативно
Загалом
Полтавагазвидобування
Шебелинкагазвидобування
Чоловік
Жінка
18-29-років
30-39-років
40-49-років
50-59-років

3. ПРОБЛЕМАТИКА ГРОМАД
Відзначте основні проблеми, які
є на території вашої громади?

Низький рівень якості надання
медичних послуг
Низький рівень матеріально-технічного
забезпечення шкіл
Низький рівень матеріально-технічного
забезпечення
Недостатнє освітлення вулиць
Проблеми із вивозом сміття, стихійні
сміттєзвалища
Total
Пріоритетні сфери для спрямування рентних коштів
На вашу думку, розвиток яких
сфер мають спрямовуватися
На ремонт та 6удівництво доріг
рентні відрахування?
На соціальну інфраструктуру (школи,
лікарні, дитячі садки
На заходи щодо покращення
екологічного стану та чисто
Загалом

Національне телебачення
Сусіди та близькі
Інтернет-видання
YouTube
Районна газета
Радіо
Місцеві телеканали

Шебелинкагазвидобування
22,3%
48,9%
17,9%
1781
Шебелинкагазвидобування
22,3%
48,9%
17,9%
1781
Задовільне
43,4%
48,9%

Всі респонденти
49,2%
50,8%
Всі респонденти
16,4%
25,2%
29,2%
29,2%

Полтавагазвидобування
49,3%
50,7%
Полтавагазвидобування
17,9%
23,6%
24,8%
33,8%

Шебелинкагазвидобування
49,1%
50,9%
Шебелинкагазвидобування
14,5%
27,3%
34,8%
23,3%

Всі респонденти
17,6%

Полтавагазвидобування
13,2%

Шебелинкагазвидобування
12,1%

4,2%

5,6%

2,9%

2,7%

3,7%

1,8%

7,6%
9,6%

9,1%
9,7%

6,2%
9,6%

4029

2029

2000

Всі респонденти
33,1%
23,0%

Полтавагазвидобування
36,5%
23,6%

Шебелинкагазвидобування
29,6%
22,5%

10,2%

11,3%

9,2%

4029

2029

2000

Полтавагазвидобування
17,2%
82,8%
2029
Полтавагазвидобування
27,6%

Шебелинкагазвидобування
7,9%
92,1%
2000
Шебелинкагазвидобування
25,0%

71,0%
13,2%
19,2%
6,4%
7,4%
3,2%
1,7%
Полтавагазвидобування
32,9%
21,6%
15,1%

28,2%
18,1%
10,4%
10,7%
3,7%
3,2%
0,7%
Шебелинкагазвидобування
31,1%
24,7%
13,3%

Жителі громад найчастіше
користуються:
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Річний звіт
2021

Facebook
Vіber
Instagram

74,9%
15,9%
14,4%
8,8%
5,4%
3,2%
1,2%
Всі респонденти
32,0%
23,1%
14,2%

Позитивно

28,5 %

31,7 %

25,0 %

Нейтрально

52,8 %

50,9 %

54,9 %

Негативно

18,7 %

17,4 %

20,0 %

6,2%
2000

Полтавагазвидобування
29,8
47,8%
16,3%
1904
Полтавагазвидобування
43,3%
54,5%
2,2%
2029
Добре
47,4%
40,6%

Про соціальні ініціативи та реалізовані проекти Укргазвидобування на території громади знають:
Всі респонденти
Чи відомо вам про соціальні
12,6%
ініціативи та реалізовані проекти Так
Укргазвидобування на території Ні
87,4%
вашої громади?
Загалом
4029
Інформацію та новини жителі
Всі респонденти
отримують з таких джерел:
Соціальні мережі
26,1%

За характером ставлення до діяльності УГВ

Шебелинкагазвидобування
34,3%
59,6%

Всі респонденти
26,1%
48,3%
17,1%
3685
Всі респонденти
26,1%
48,3%
17,1%
3810
Відмінне
14,2%
10,5%

4. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ОБІЗНАНІСТЬ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

Портрет лояльного жителя ТГ

Всі респонденти

Полтавагазвидобування

Шебелинкагазвидобування

База: N=3685

База: N=1904

База: N=1781

Розподіл відповідей на питання 12. Як ви ставитеся до діяльності Укргазвидобування на території вашої громади?
*Серед тих, хто знає компанії, які видобувають газ на території громади, без врахування «важко відповісти».
Дані за віком представлені як сума відповідей усіх вікових груп та загальна сума діаграми складає 100%

Система управління
відносинами із зацікавленими
сторонами «Borealis for
Stakeholder Engagement»
В 2020 року АТ «Укргазвидобування» ввело в
експлуатацію електронну систему управління
відносинами із зацікавленими сторонами –
Borealis for Stakeholders Engagement.
Апробація технологічного рішення дозволила керівникам різних рівнів приймати рішення
з огляду на попередню, зафіксовану в електронній системі, практику відносин із зацікавленими сторонами та генерувати інформацію
про статус таких відносин, здійснені комунікації (зустрічі/переговори/відкриття проектів
тощо), та досягнуті результати.

3

2

Ключові показники
Загальне сприйняття

86 %
32 %

Підтримують видобуток газу
на території їх громад

56 %
База: N=4029

Вважають, що саме
державні компанії
мають пріоритетне
право видобування
газу

РОЗВІДКА
ТА ВИДОБУВАННЯ

Назвали забезпечення
робочими місцями
головною перевагою
діяльності Укргазвидобування

Електронна система дозволила:

Візуалізувати карти стратегій
управління зацікавленими сторонами
залежно від рівня впливу та
повноважень суб'єктів

Відслідковувати історію відносин із
зацікавленими сторонами

Централізувати та систематизувати
інформацію про всі важливі зовнішні
контакти працівників Компанії

Приймати ефективні рішення з огляду
на попередню практику відносин

Генерувати інформацію про статус
відносин із зацікавленими сторонами,
проведені переговори та досягнуті
результати, зв'язки між різними
зацікавленими сторонами
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Інвестиції у проекти регіонального розвитку
За 2021 рік Група Нафтогаз інвестувала понад
36 млн грн в соціально-інфраструктурні та
благодійні проекти.
Найбільш активно розвиває цей напрямок
АТ «Укргазвидобування», яке у 2021 році реалізувало 181 проект на загальну суму понад
34 млн грн, а саме:
• 130 соціально-інфраструктурних проектів із
загальними інвестиціями 29,2 млн грн;

Основні соціально-інфраструктурні проекти

Розподіл 180 проектів АТ «Укргазвидобування» за областями виробничої присутності виглядає так:

9

7 32 1
Харківська

65

31

ПАТ «Укрнафта» також є соціально орієнтованою компанією, яка у 2021 році на благодійну
діяльність витратила понад 2 млн грн. Найбільшими одержувачами стали: адміністративно-територіальні громади (1 362 тис. грн),
дитячі будинки, школи, інтернати, технікуми
(288 тис. грн), заклади охорони здоров’я
(75 тис. грн). З точки зору інвестицій найбільшим у 2021 році став проект з благоустрою
територіальних громад в Івано-Франківській

21

млн грн

2020

Приклади проектів:

Полтавська
Львівська
Дніпропетровська

• 50 благодійних проектів в рамках конкурсу
грантів «Енергія розвитку» із загальними
інвестиціями 4,9 млн грн;
• Проект «Енергія відновлення землі» з інвестиціями 3,5 млн грн.

Міцне здоров’я та
благополуччя, 3,1 млн грн

Волинська
Івано-Франківська

Медобладнання для
місцевої амбулаторії2

Сучасне обладнання для
комп’ютерного класу3

с. Велика Гомільша,
Зміївська ТГ, Харківська
область

с. Колонтаїв,
Краснокутська ТГ,
Харківська область

62

області. На загальну суму 355 тис. грн встановлено вуличне освітлення, облаштовано
переїзди та переходи, відновлено містки.
Завдяки інвестиціям Групи у розвиток місцевих громад створюються сприятливі умови для
сталого розвитку та життя; підвищується рівень
медичного обслуговування; забезпечуються
належні умови навчання у школах; створюються можливості повноцінного, своєчасного і
різнобічного розвитку дітей та дорослих.

2021

34

млн грн

Нове медичне
обладнання
для місцевої амбулаторії
с. Єфремівка10

3 млн грн

26 проектів

с. Єфремівка, Олексіївська
ОТГ, Харківська область

7

млн грн

9 млн грн

59 проектів

Нове спортивне
обладнання для
Біляївської школи5

Машівська ОТГ,
Полтавська область

Біляївська ТГ, Лозівський
район, Харківська область

Сучасний освітній простір
для молоді7
смт Царичанка,
Дніпровський район,
Дніпропетровська область

Біляївська ТГ, Лозівський
район, Харківська область

«Енергія розвитку»

2020

Допомагаємо
безпритульним
тваринам разом!4

Вантажні велосипеди
для соціальних
працівників громади6

130 проектів
50 проектів

млн грн

Приклади проектів:

Сумська

63 проекти

2,9

Якісна освіта, 9,1 млн грн

2021

Нове медичне
обладнання для
амбулаторії8

Надсучасні кабінети
інформатики та
математики9

с. Мала Побиванка,
Краснолуцька ОТГ,
Полтавська область

Вербківська ОТГ,
Павлоградський район,
Дніпропетровська область

Новий кабінет екології
та лісництва для
Терешківської школи11
Терешківська ОТГ,
Полтавський район,
Полтавська область

Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/162164099495172
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/162164099495172
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/125467996498116
5
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/123690183342564
6
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/120160957028820
7
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/115192014192381
8
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/116283964083186
9
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/150211980690384
10
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/114791380899111
11
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/135814615463454
2
3
4

10,5

млн грн
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17 млн грн
95 проектів
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Приклади проектів-переможців конкурсу:

Сталий розвиток міст та спільнот, 17,1 млн грн

«Розвиток Перещепинської територіальної громади у сфері
організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на її території» у м. Перещепине Дніпропетровської області.

Приклади проектів:
Оновлена центральна
площа у селищі
Котельва12

Сучасний
скейт-майданчик для
селища Донець13

с. Котельва, Котелевська
ТГ, Полтавська область

с. Донець, Балаклійський
район, Харківська область

Метою проекту є забезпечення розвитку системи безпеки
та захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, посилення співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом і структурним підрозділом ДСНС на території
Перещепинської міської територіальної громади.
Охоплення проекту: 60 000 осіб

Сучасний портативний
ринг для боксу14

Підтримка жіночого
ансамблю «Смерічка»15

м. Решетилівка,
Полтавська область

с. Мала Побиванка,
Краснолуцька ТГ,
Миргородський район,
Полтавська область

Дитячий майданчик з
вуличними тренажерами
для с. Абрамівка17

Сучасний дитячий
майданчик для с. Ціпки16
с. Ціпки, Краснолуцька
ТГ, Миргородський район,
Полтавська область

с. Абрамівка, Машівська
ТГ, Полтавська область

Основні соціально-інфраструктурні проекти
Проект «Енергія розвитку» 4,9 млн грн – інвестиції в 2021 р.
Мета проекту – надати громадам знання та навички, які допоможуть їм
розробляти та впроваджувати соціальні проекти у щоденній роботі.

«Енергія розвитку» – освітній конкурс, який проводився для
240 громад з 11 областей України. Сумарно було подано
306 заявок з пропозиціями вирішення гострих соціально-інфраструктурних проблем на місцях.
У співпраці з Інститутом партнерства та сталого розвитку проведено 8 освітніх онлайн-модулів, спрямованих на
розвиток компетенцій представників громад на шляху
реалізації важливих для них проектів та правильного
планування своїх ініціатив. За результатами конкурсного
відбору 90 команд місцевого самоврядування допущені до
навчання, 78 з них отримали освітні сертифікати.
Переможцями стали 50 проектів регіонального розвитку.

Завдяки їх впровадженню було покращено рівень освіти,
медицини, благоустрою громад. У довгостроковій перспективі запроваджено проекти розвитку територіальних громад із широким охопленням територій діяльності Компанії.
Правила, критерії відбору та оцінки, а також результати
розміщувалися публічно на відкритих ресурсах Компанії.
Організатори конкурсу із представниками органів місцевого самоврядування проводять опитування за результатами впровадження проекту, збирають відгуки та пропозиції.
Зокрема, саме завдяки такому діалогу вже внесено зміни у
структуру та методику освітнього етапу конкурсу «Енергія
розвитку ІІ».

Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/134382378940011
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/104603761917873posts/139638035081112/?d=n
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/127725376272378.
16
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/126484059729843
17
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/117901963921386
18
Нафтогаз Сталий Розвиток. Facebook. [Онлайновий] https://www.facebook.com/NaftogazSD/posts/111326374578945
12
13
14
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«Створення секції боротьби самбо і дзюдо» для жителів
Коломацької територіальної громади Полтавської області.
Проект задовольняє потреби фізичного, психологічного
та розумового розвитку та виховання, зміцнення здоров’я
дітей із сіл, що входять до цієї територіальної громади.
Охоплення проекту: 600 осіб

«Встановлення годинника на центральній площі та вказівників із назвами вулиць і основних адміністративних
будівель» для Магдалинівської громади Дніпропетровської
області.
У зв’язку з відсутністю вказівників і декомунізацією назв
вулиць у жителів, гостей, правоохоронних органів і закладів
охорони здоров’я (швидкої) виникали труднощі з пошуком
необхідної локації. Великий розгалужений вказівник із
облаштованим годинником у центрі села біля автовокзалу
стане у нагоді всім жителям міста.
Охоплення проекту: 21 238 осіб
«Ріп’янка, вперед!» у селі Ріп’янка Івано-Франківської
області.
Передбачає розміщення на шкільному стадіоні мультифункціонального спортивного майданчика, обладнання
його воротами для мініфутболу з баскетбольним кільцем,
волейбольною сіткою.
Охоплення проекту: 10 000 осіб

«Створення простору для медико-психологічної реабілітації
дітей із особливими потребами» для Розвадівської територіальної громади Львівської області.
Реабілітацію спрямовано на осіб усіх вікових категорій, що
втратили працездатність після важких захворювань, травм,
оперативних втручань, у т. ч. відновлення функції опорно-рухового апарату, зменшення фізичного болю та страждань і повернення до активного життя, соціалізації.
Охоплення проекту: 150 осіб

«Проведення військово-патріотичних змагань і навчальних семінарів «Енергія розвитку» у селі Сенча Полтавської
області.
Створення умов для навчання стрільбі та надання першої
медичної допомоги за військово-патріотичним напрямком
освіти, проведення змагань та навчальних семінарів.
Охоплення проекту: 360 осіб
«Придбання швейного обладнання для майстерні з обробки
волокнистих матеріалів» у смт Чутове Полтавської області.
Цей проект передбачає придбання нового сучасного
швейного обладнання для поліпшення матеріальної бази
майстерні з обробки волокнистих матеріалів і створення
умов для розвитку творчих здібностей, навичок групової
діяльності.
Охоплення проекту: 1 500 осіб

«Скейт-парк» у смт Донець Харківської області.
Майданчик для людей, що займаються екстремальними
видами спорту: скейтборд, стритборд, агресив-ролики,
велосипеди ВМХ, самокати для проведення дозвілля молоді
селища.
Охоплення проекту: 850 осіб

«Створення класу екології та лісництва» у селі Терешки
Полтавської області.

«Діти в світі рівних можливостей» у місті Зміїв Харківської
області.

Проектом передбачалося виділення у Терешківському ліцеї
приміщення для класу «Екології та лісництва», що став
центральним офісом дітей-природоохоронців Терешківської
громади та базою для написання робіт до Малої академії
наук.
Охоплення проекту: 1 000 осіб

Надання можливості отримання якісної і повноцінної корекційно-розвивальної допомоги дітям із особливими освітніми потребами від 2 до 18 років.
Охоплення проекту: 500 осіб

«Tasty hub» у селі Іванівка Чкаловського району Харківської області. Сворення зручного мотивуючого простору та
модернізація матеріально-технічної бази шкільної їдальні
Іванівського ліцею відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних вимог.
Охоплення проекту: 302 осіб
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Проект «Енергія відновлення Землі»

3,5 млн грн – інвестиції в 2021 р.

Згідно з чинним законодавством на користь місцевих бюджетів сплачено такі
податки та рентні платежі від загального їх обсягу:

Мета проекту – зміна екосвідомості людей
для шанобливого ставлення до природи.

У рамках глобальної ініціативи з відновлення екосистеми
Землі «Greening of the Planet» Група Нафтогаз у партнерстві
з благодійною організацією «БФ «Озеленення України»
реалізує соціально-екологічний проект «Енергія
відновлення Землі». Проект спрямований на об’єднання
людей навколо колективного висадження дерев на
території громад виробничої присутності Групи.

18

216

17

55

24

ПДФО

Екологічний
податок

Плата за землю

Податок
на нерухомість

Обласний бюджет

2%

15%

30%

0%

0%

Місцеві бюджети

3%

60%

25%

100%

100%

Структура рентних платежів
за компаніями Групи, грн, %

211 237 642

7%

2,9

442 650 000

61 млн грн – інвестицій від НАК
«Нафтогаз України» за 2014-2021 рр
1,8 млн грн – інвестицій від АТ
«Укртрансгаз» в 2021 р.

Допомога
військовим
шпиталям

Допомога
військовим
частинам

Оснащення
працівників та їх
родичів, що були
призвані до лав
української армії

>2500
>200
500

Одиниць військової
техніки та спорядження

Одиниць медичної
техніки різного рівня
складності

Дітей учасників
бойових дій відвідали
оздоровчі табори

2293279519

млрд грн

15%

НАК «Нафтогаз України». Разом з жителями 20-ти громад Нафтогаз долучився до глобальної висадки дерев Greening of the Planet. YouTube. [Онлайновий] https://youtu.be/WSrRTaYzZZo
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Рентна плата

4

Метою проекту є допомога українським воїнам, підримання армії в
зоні ООС (АТО), а таож медичних закладів для військовослужбовців.
Від початку бойових
дій на Сході працівники
НАК «Нафтогаз України»
здійснюють добровільну
благодійну допомогу на
підтримку української
армії у вигляді передачі
власного одноденного
заробітку для допомоги
військовим та їх родинам.
До проекту у 2021 році
приєднались працівники
АТ «Укртрансгаз». Сумарно
на кінець 2021 року було
інвестовано 62,8 млн грн.
За 7 років колективи
підтримали:

Податок/платіж

За результатами діяльності у 2021 році підприємствами Групи Нафтогаз
було сплачено 2,9 млрд грн рентних платежів у місцеві та обласні бюджети:

Безпосередньо до участі у висаджені дерев долучилося близько 1 000 осіб, серед яких були як жителі громад,
так і працівники Компанії та члени їх родин. Загалом було
висаджено 460 дерев висотою до 3,5 метрів і 890 кущів,
створено 20 повноцінних європейських парків. Висадження
відбулося одночасно на території 20 громад у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Додатково під час заходу відбулися дві онлайн-зустрічі з
представниками громад щодо озеленення та благоустрою,
на яких було детально відпрацьовано покрокову інструкцію
щодо поводження з рослинами, їх доставкою, зберіганням,
висадженням та доглядом, а також підготовкою усієї необхідної документації, передачі насаджень на утримання громади, тощо. Відеозвіт доступний на платформі YouTube18.
Група планує інвестувати близько 7 млн грн в продовження проекту в 2022 році.

Підтримка українських військових
колективами НАК «Нафтогаз України»
та АТ «Укртрансгаз»

Рентні платежі та податки до місцевих бюджетів

ПАТ «Укрнафта»

АТ «Укртранснафта»

78%

АТ «Укргазвидобування»

Найбільший платник рентних платежів – АТ «Укргазвидобування»,
структура чиїх рентних платежів (грн) у 2021 році представлена нижче:
Сплачено у місцевий бюджет

Сплачено в обласний бюджет

Область

Рента 2021

Область

Рента 2021

ТОП 10 територіальних громад
рентоотримувачів
Область
Рента 2021

Харківська

1 107 748 501,87

Харківська

443 099 400,75

Харківська

139 763 086,45

Полтавська

990 687 490,39

Полтавська

396 274 996,16

Полтавська

128 303 614,23

Львівська

105 362 307,45

Львівська

42 144 922,98

Львівська

127 219 665,51

Дніпропетровська

42 012 412,65

Дніпропетровська

16 804 965,06

Дніпропетровська

70 822 597,92

Волинська

4 471 900,86

Волинська

1 788 760,34

Волинська

69 462 416,04

Донецька

60 071,28

Донецька

24 044,83

Донецька

55 773 949,84

Закарпатська

63 071,28

Закарпатська

25 228,51

Закарпатська

52 234 525,64

Івано-Франківська 26 965 040,45

Івано-Франківська 10 786 760,34

Івано-Франківська 46 054 146,80

Луганська

9 311 000,67

Луганська

3 724 400,27

Луганська

42 266 696,45

Сумська

6 382 108,87

Сумська

2 552 843,55

Сумська

42 266 696,45

Чернівецька

215 572,45

Чернівецька

86 228,98

Чернівецька

37 874 038,32
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Плани на 2022 рік

Податки та платежі, що сплачують компанії Групи, розподіляються між
обласними та місцевими бюджетами так:
Сплачено в обласні бюджети
(розподіл по областям), тис. грн:
Область

ПДФО

Харківська
Полтавська
Львівська
Київська
Дніпропетровська
Івано-Франківська
Луганська
Волинська
Сумська
Закарпатська
Запорізька
Черкаська
Чернівецька
Донецька
Чернігівська
Херсонська
Всього

76 324,16
44 265,08
11 820,28
25 939,25
0,00
1 155,80
0,69
355,47
0,00
0,00
0,00
18,87
19,16
0,00
0,00
5,67
159 904,44

Сплачено в бюджети територіальних громад
(розподіл по областям), тис. грн:
Екологічний
податок
4 438,78
1 686,72
72,33
1,69
125,83
32,61
2,77
231,37
2,91
8,60
0,23
0,91
0,00
0,00
0,00
0,00
6 604,75

ПДФО
305 643,46
177 060,76
47 281,13
103 757,02
0,00
4 623,22
2,74
1 421,88
0,00
0,00
75,48
76,66
0,00
0,00
0,00
22,69
639 965,02

Екологічний
податок
3 698,98
1 405,60
60,27
1,41
104,86
27,18
0,00
192,81
2,43
7,17
0,76
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
5 501,65

Плата за
землю
29 635,78
15 480,04
5 179,00
2 631,46
184,49
2 734,38
164,67
80,74
13,39
302,90
22,61
69,94
9,03
6,41
37,45
0,18
56 552,46

Податок на
нерухомість
3 622,21
2 165,94
655,09
1 305,92
278,57
26,60
20,37
5,33
0,00
0,00
104,54
0,00
6,92
2,70
2,28
7,48
8 203,96

У 2022 році планується:
• Реалізувати 200 соціально-інфраструктурних та
благодійних проектів;
• Провести освітній грантовий конкурс
серед представників органів місцевого
самоврядування та активних жителів громад
«Енергія розвитку ІІ». Очікувана кількість
учасників – 240 представників громад. За
результатами конкурсу заплановано надати

70 грантів для реалізації проектів розвитку
громад;
• Організувати освітній грантовий конкурс серед
учнів старших класів «Енергія майбутнього»;
• Продовжити соціально-екологічний проект з
висадження 25 скверів «Енергія відновлення
Землі ІІ».

Всього в обласні бюджети та бюджети територіальних громад було сплачено 174 3144,09 тис. грн: 108 382 1 тис. грн –
до обласних та 659 323,09 тис. грн – до територіальних громад:

5

Розподіл податків Групи Нафтогаз за обласними бюджетами
і бюджетами територіальних громад, тис. грн
Волинська

2 375,60
1 700,76

Житомирська

Рівненська

Львівська

54 037,53
53 175,49

33,83

310,07

11 974,43
7 411,38

39,73

Сумська

25 940,94

107 695,81

Черкаська

Вінницька

19,78

15,82

523 862,34

442 226,80

342 600,43

196 112,34

146,6

Чернівецька

16,14

Харківська

Полтавська

Кіровоградська

19,16

Сплачено територіальним
громадам

2 555,75

Київська

Хмельницька
Тернопільська

Івано-Франківська
Закарпатська

Сплачено обласним
громадам

Чернігівська

Дніпропетровська

16 330,80

Миколаївська
Одеська

567,92

Херсонська

5,57

30,35

Луганська

3 727,86
187,78

Донецька

24,04
9,11

Запорізька

86,46

203,39

АР Крим
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ЕФЕКТИВНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Управління у сфері закупівель
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Річний звіт
2021

2,53

2,27
2,00

1300

2,04

2,00

2,00
1122

915
501

457

416

351

1,00

666
152

125

58

52

212

19

2

Середня кількість учасників

2,20

Закордоннафтогаз

0,92
9,06
0,41
0,01
93,71
307,19

2,39

3,00

Науканафтогаз

Укртрансгаз 36,75%
1 300 закупівель
24 992,06 млн грн

10
1122
19
2
0
666
212

2,35

Нафтогаз
Цифрові Технології

Нафтогаз України 1,73%
416 закупівель
1 176,62 млн грн

Газ України
Кіровоградгаз
Науканафтогаз
Закордоннафтогаз
Вуглесинтезгаз України
Нафтогаз-Енергосервіс
Нафтогаз Цифрові Технології

3,25

3,00

Нафтогаз-Енергосервіс

млн грн

Компанії, що НЕ входять
до Корпоративної функції

3,63

3,24

Кіровоградгаз

67 996,90
Укртранснафта 3,78%
915 закупівель
2 569,93 млн грн

Інші компанії Групи 1,88%
3 727 закупівель
1 279,77 млн грн

3,90

ДП «Нафтогазбезпека»

закупівель

4177

Компанії, що НЕ входять
до Корпоративної функції

ГК «Нафтогаз України»

10 535

Компанії, що входять до Корпоративної функції
«Управління закупівлями Групи Нафтогаз»

ТОВ «Олександр»

Укргазвидобування 55,85%
4177 закупівель
37 978,52 млн грн

млн грн
389,32
50,53
16,95
5,26
44,00
333,34
29,08

Середня кількість пропозицій та кількість оголошених закупівель у 2021 році

Чорноморнафтогаз

Укравтогаз
Укрспецтрансгаз
Чорноморнафтогаз
ГК «Нафтогаз України»
ТОВ «Нафтогаз Тепло»
ДП «Нафтогазбезпека»
ТОВ «Олександр»

Кількість
закупівель
501
351
152
58
457
52
125

подачі скарг, який реалізується наданням електронного документа через електронну систему
закупівель.
Новоствореними радами з контрактування
здійснено ретельний аналіз значної кількості звернень за 2021 рік. За результатами
їх розгляду по окремих зверненнях надано
рекомендації, що дозволило Групі Нафтогаз
досягнути істотних грошових заощаджень.
Велика частина з них була отримана за рахунок перегляду очікуваної вартості закупівель
та зниження її до оптимального рівня. Також
ідентифіковано значну кількість ризиків та
порушень під час проведення закупівель і
надано рекомендації щодо пом’якшення їх
впливу.
Практичний досвід роботи з радами з
контрактування дозволив виконати аналіз
та розробити рекомендації щодо перегляду
алгоритму визначення очікуваної вартості
товарів та послуг в рамках проекту оновлення документів, що регламентують процес
закупівель компаній Групи Нафтогаз, а також
проведення окремих торгів на основі більш
комплексної оцінки комерційних пропозицій
за критерієм TCO (вартості життєвого циклу).
Також у 2021 році було створене програмне
забезпечення для автоматизації даних щодо
роботи рад з контрактування, консолідації
даних та їх бізнес-аналітики щодо закупівельної діяльності Групи Нафтогаз.

Укрспецтрансгаз

Компанії, що входять до Корпоративної функції
«Управління закупівлями Групи Нафтогаз»

2

Нафтогаз України

Загальна кількість та вартість оголошених закупівель у 2021 році

ТОВ «Нафтогаз Тепло»

У зв’язку з внесеними змінами в Закон
України «Про публічні закупівлі» була повністю змінена загальна концепція здійснення
закупівельної діяльності. Встановлені нові
підходи, норми, строки, порядки послідовності
процесів, види та способи закупівель, а також
змінені налаштування електронної системи
закупівель та роботи на авторизованих майданчиках, відповідно скореговані і регламенти
та розпорядчі документи Групи Нафтогаз.
Процес закупівель Групи Нафтогаз побудований так, щоб на усіх процедурних етапах від-

Укравтогаз

5. Проведено роботи з удосконалення
категорійних стратегій (у 2021 році було
затверджено 12 категорійних стратегій Укргазвидобування).

Укртранснафта

1

4. Створено новий механізм моніторингу та
нагляду за здійсненням процесу закупівель
компаніями Групи Нафтогаз. За функціонування такого механізму відповідатимуть
новостворені ради з контрактування.

Укртрансгаз
(включно з філіями)

2. Змінено форму організації процесу закупівель – ліквідовано Тендерний комітет
та призначено уповноважених осіб, які
відповідають за проведення закупівельних

3. Розпочато проект автоматизації процесів
закупівель Групи Нафтогаз, в ході якого
здійснено початковий аналіз можливих IT-рішень, а також затверджено дорожню карту
та паспорт проекту.

повідати критеріям прозорості та відкритості,
при цьому досягаючи максимально можливої
економії. Ключовим фактором у проведенні
ефективних закупівельних процедур є відповідність чинному законодавству України, а
також внутрішнім регламентам та політикам.
У 2021 році була запроваджена нова редакція
Регламенту взаємодії структурних підрозділів
НАК «Нафтогаз України» під час здійснення
закупівель товарів, робіт та послуг, а також
затверджене Положення про Головну раду з
контрактування та локальні ради з контрактування, ключова мета яких – полегшити процедуру закупівель та здійснювати більш прозору
закупівельну діяльність.
Задля якісного та результативного управління новою закупівельною функцією розроблений механізм оцінки якості системи управління закупівлями, в ході якого встановлюються
індивідуальні цілі та оцінюються ключові
результати (OKR) працівників. Критеріями
для оцінок діяльності працівників є досягнення певного рівня успішності проведення
закупівель, рівень оскарження в АМКУ та
кількість виявлених порушень за результатами
перевірок ДАСУ.
Важливою складовою здійснення закупівель
є комунікація з постачальниками. Діалог від
бувається на етапах здійснення аналізу ринку,
формування очікуваної вартості до оголошення тендеру, а також після визначення переможця торгів та укладання договору. Окремим
механізмом в системі закупівель є механізм

Укргазвидобування
(включно з філіями)

1. Покращено процес підготовки закупівельної документації. Вдосконалено форми
документації та розроблено рекомендації
щодо формування пропозицій учасниками.
Підвищена зрозумілість підготовки документації для участі у закупівлях дозволила
залучити більшу кількість постачальників,
а отже й досягти значної економії коштів
компаній Групи (фактична економія за
результатами проведення закупівель у
2021 році зросла на 56,38% порівняно з
попереднім роком).

процедур (в тому числі спрощених). Це є
більш доцільним для прискорення процесу
прийняття рішень та підвищення рівня прозорості закупівельної діяльності Групи.

Кількість оголошених закупівель

За останні декілька років система закупівель
Групи Нафтогаз зазнала істотних змін. Всі вони
спрямовані на удосконалення закупівельного
процесу за рахунок здійснення більш якісного відбору постачальників товарів та послуг,
мінімізації пов’язаних із закупівлями ризиків,
підвищення прозорості процесу, а також сприяння економії коштів. Процес відокремлення
функції контролю за закупівлями, який розпочався ще у 2020 році, був успішно завершений,
а нова корпоративна функція «Управління закупівлями Групи Нафтогаз» у 2021 році досягла
значних результатів у напрям і підвищення
прозорості закупівель. До списку змін увійшли
такі заходи:
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Результати діяльності за 2021 рік

3 559,92
млн грн

обсяг заощаджень
за 2021 рік

За результатами 2021 року компаніями Групи
Нафтогаз було оголошено 10 535 закупівель загальною очікуваною вартістю 67 996,90 млн грн.
При цьому, більше ніж 99% з них були здійснені
компаніями, що входять до Корпоративної функції «Управління закупівлями Групи Нафтогаз».
Обсяг фактичної економії за результатами
проведення закупівель у 2021 році становив
3 559,92 млн грн. Значний рівень заощаджень
був досягнутий за рахунок низки заходів:
• Проведення переговорів з постачальниками
з метою оптимізації ланцюжка постачання та
збільшення довіри між партнерами;
• Консолідування закупівель при формуванні
плану потреб;

3

Топ-10 зовнішніх контрагентів у 2021 році
ТОВ «Еру трейдінг»

ТОВ «Інтерпайп ніко тьюб»
ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»

Природний газ

4 959 млн грн

Трубна продукція

4 501 млн грн

Solar Turbines Europe S.A.
ТОВ «Шлюмберже
сервісез Україна»
ТОВ «Нафтосервіс»
ТОВ «Техпромсервіс ЛТД»
ТОВ Вікоіл ЛТД
ТОВ «Юнайтед енерджі»
АТ «Українська залізниця»
Укртрансгаз

5

1 917 млн грн

Природний газ
Капітальний ремонт газотурбінних
двигунів виробництва компанії
Solar Turbines

• Попередження завищень очікуваних витрат
на етапі внесення в річний план закупівель.
Загальна кількість та вартість договорів на
закупівлю товарів, робіт та послуг, оприлюднених на платформі ProZorro у 2021 році, становила 8 195 та 49 634,14 млн грн відповідно.
При цьому, 99,43% договорів було укладено із
резидентами.
Група компаній Нафтогаз активно підтримує
українське виробництво – 93% усіх закупівель
Групи у 2021 році були здійснені саме у місцевих
(локальних) постачальників.

4

Вартість та кількість договорів,
здійснених у системі
ProZorro у 2021 році
В системі ProZorro Групою Нафтогаз
оприлюднено 8195 договорів, з них:

1 018 млн грн

Нерезиденти
0,57%

708 млн грн

Програмне забезпечення
Обважнювач баритовий, труби, цемент

6

Відсоток товарів і послуг, закуплених у місцевих
(українських) постачальників
Укргазвидобування

90,00%

Укртрансгаз

100,00%

Укртранснафта

98,00%

Нафтогаз України

45,00%

Укравтогаз

100,00%

Укрспецтрансгаз

69,00%

Чорноморнафтогаз

74,00%

ГК «Нафтогаз України»

99,00%

ТОВ «Нафтогаз Тепло»

100,00%

ДП «Нафтогазбезпека»

95,00%

ТОВ «Олександр»

100,00%

Газ України

100,00%

Кіровоградгаз

99,00%

Науканафтогаз

100,00%

Закордоннафтогаз

100,00%

Нафтогаз-Енергосервіс

100,00%

Нафтогаз Цифрові Технології

99,93%

Компанії, що входять
до Корпоративної функції
«Управління закупівлями
Групи Нафтогаз»

539 млн грн

Облаштування Хрестищенського ГКР

404 млн грн

Сейсморозвідувальні дослідження
на Шебелинській площі за технологією 3D

375 млн грн

Електрична енергія

294 млн грн

Надання послуг з організації
перевезень вантажів

292 млн грн

Укргазвидобування

• Повне уникнення дискримінаційних вимог
при складанні тендерної документації;

Укртранснафта

На суму

49 634
млн грн

99,43%
Резиденти

Фактична економія за результатами проведення закупівель у 2021 році

Компанії, що НЕ входять
до Корпоративної функції

Відсоток місцевих постачальників

Компанії, що входять до Корпоративної функції
«Управління закупівлями Групи Нафтогаз»
Частка
Укргазвидобування 81,76%
2 910,51 млн грн

Інші 0,80%
28,49 млн грн
Укртрансгаз 8,74%
311,05 млн грн
Сумарна економія

3 559,92
млн грн

Укртранснафта 2,52%
89,78 млн грн
Нафтогаз України 5,60%
199,25 млн грн
Інші 0,59%
20,84 млн грн
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Укравтогаз
Укрспецтрансгаз
Чорноморнафтогаз
ГК «Нафтогаз України»
ТОВ «Нафтогаз Тепло»
ДП «Нафтогазбезпека»
ТОВ «Олександр»

0,14
0,03
0,02
0,00
0,11
0,39
0,10

Економія,
млн грн
5,15
0,96
0,84
0,12
3,90
13,98
3,54

Компанії, що НЕ входять
до Корпоративної функції
Кіровоградгаз
Науканафтогаз
Нафтогаз-Енергосервіс
Нафтогаз Цифрові Технології

0,23
0,00
0,22
0,13

8,28
0,005
7,82
4,73

Найважливіші цілі на 2022 рік у сфері закупівель:
Серед найважливіших цілей щодо підвищення
ефективності закупівельної діяльності на 2022
рік заплановано:
• Продовжити цифрову трансформацію
закупівельного процесу шляхом впрова
дження програмних систем, що підвищують
швидкість і точність реалізації бізнес-процесів, мінімізують при цьому помилкові дії
і рішення, які можуть виникати внаслідок
впливу людського фактора;
• Надалі розширювати конкурентне середовище при здійсненні закупівель та забез-

печувати успішність проведення процедур
закупівель Групи;
• Завершити розробку категорійних стратегій
та створити можливості ведення закупівельної діяльності згідно із розробленими
стратегіями, що сприятиме позитивному
економічному ефекту;
• Зменшити кількість оскаржених процедур
закупівель Групи у системі ProZzorro, а також
зменшити кількість звернень за роз’ясненнями шляхом удосконалення процедури
формування закупівельної документації.
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Редакційна стаття KyivPost, авторитетного англомовного ЗМІ в Україні:
«Цього тижня здійнявся гучний резонанс через нібито атаку на недоторканість корпоративного урядування в державних підприємствах, коли уряд прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відправив у відставку Андрія Коболєва та замінив його на посаді голови правління Нафтогазу Юрієм Вітренком, в.о. міністра.
Це був роздутий скандал. Насправді уряд — акціонер підприємства з доходом у 7 мільярдів
доларів у 2020 році — дотримувався існуючих правил, спочатку знявши наглядову раду, а потім Коболєва.»4

КОРПОРАТИВНЕ
УРЯДУВАННЯ
В НАФТОГАЗІ

Варто зазначити, що Голова правління та
наглядова рада розгорнули гучну піар-кампанію (на межі з очорненням) проти уряду та
нового голови правління. Серед іншого вони
припустили, що їх звільнили через намір уряду заволодіти коштами Компанії, щоб витратити їх на будівництво доріг. Це не відповідало
дійсності – нове керівництво, на відміну від

Нафтогаз продовжує працювати в умовах збою у роботі його органів корпоративного урядування,
які почалися у квітні 2021 року, коли Кабінет Міністрів розпустив наглядову раду Компанії. Така
ситуація триває і після початку повномасштабної російської військової агресії в Україні 24 лютого
2022 року. У цьому Річному звіті главу, присвячену корпоративному урядуванню, написано не у
традиційному форматі. Натомість вона описує події, які призвели до перешкод у роботі органів
урядування, і пропонує рішення, що дозволять нормалізувати діяльність Компанії.
28 квітня 2021 року на річних зборах акціонерів Компанії Кабінет Міністрів України як єдиний акціонер Компанії, виконуючи функції вищого органу Компанії – Загальних зборів, вніс
зміни у роботу органів урядування НАК «Нафтогаз України». Він оцінив роботу правління
у 2020 році як незадовільну, зокрема, через
фінансові збитки та падіння видобутку (див.
розділи «Фінансова звітність», «Розвідка та видобування»). Уряд також припинив повноваження наглядової ради, яка оцінила аналогічні
результати роботи як відмінні.
Потім Загальні збори змінили голову правління Компанії, звільнивши Андрія Коболєва
та призначивши Юрія Вітренка, який раніше
працював у Нафтогазі на ключовій виконавчій позиції, де відповідав за найбільш успішні
бізнес-одиниці Компанії.

Тімоті Еш, управління активами Bluebay,
один із найбільш поінформованих міжнародних інвесторів, які фокусуються на
Україні
«О дного реформатора змінили на іншого… Я думаю, що великий збиток за 2020
рік, про який повідомив Нафтогаз, став
вирішальним аргументом для усунення
Коболєва. Не впевнений, що когось такий крок здивує.1»
Після того Загальні збори повторно призначили стару наглядову раду виконувати обов’язки,
допоки не буде обрано нову наглядову раду на
основі відкритого та прозорого процесу з урахуванням заслуг кандидатів.

Редакційна стаття KyivPost, авторитетного англомовного ЗМІ в Україні:
«Більше того, Коболєв – не зразковий реформатор. На нашу думку, Вітренко заслуговує
визнання його роботи над арбітражними справами про порушення умов договорів Газпромом, результатом якої стала сплата державі 3 мільярдів доларів. Він також розробив надійний план збільшення видобутку нафти та газу, одночасно розвиваючи відновлювані джерела енергії, обмежуючи домінування олігархів і створюючи більш конкурентний ринок,
інтегрований з Європою.» 2
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1

 жерело: розсилка від
Д
timash@bloomberg.net
29.04.2021

2

 ttps://www.kyivpost.com/
h
article/opinion/editorial/stateburden.html

3

 инішній Голова правління
Н
Нафтогазу Юрій Вітренко
очолив цю реформу в
2014-2017 роках і залучив
до її підтримки міжнародні
зацікавлені сторони, такі як
ЄБРР та інших. Йому допомагав Андрій Бойцун, який
на той час був радником
Нафтогазу
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Занепокоєння міжнародних стейкхолдерів
Реформа корпоративного урядування ДК (державних компаній) недаремно активно підтримується міжнародними партнерами України та громадянським суспільством як ключова ринкова
та антикорупційна реформа. Нафтогаз повністю
поділяв та продовжує підтримувати цю точку зору.3 А незалежні наглядові ради ДК в Україні стають синонімом ефективного урядування, тоді як

міжнародні члени наглядових рад стали синонімом дійсно незалежних членів. Саме тому, коли
Уряд України розпустив наглядову раду Нафтогазу з очевидною метою завадити їй здійснити
свої повноваження з призначення голови правління, міжнародні партнери України висловили
занепокоєння, попри всю обґрунтованість цього
рішення.

попереднього, використало наявні кошти на
імпортування газу на опалювальний сезон.
Насправді майже всі їхні твердження виявилися діаметрально протилежними дійсності.5
Вони також припускали, що призначення містило конфлікт інтересів, що не відповідає
дійсності як з точки зору права, так і здорового глузду.6

Збої у реформі корпоративного урядування в 2017 - 2020 роках
Нафтогаз був визнаним лідером реформи корпоративного урядування українських ДК, яку
було розпочато у 2014 році та продовжено на
національному рівні у 2015 році. Нафтогаз став
першим ДК в Україні, яке запровадило практи-

ку корпоративного урядування відповідно до
Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного урядування державних підприємств7. Попри
початковий успіх, реформу корпоративного
урядування не було завершено.

У Звіті ОЕСР за 2019 рік щодо реформи державних підприємств у вуглеводневому секторі в Україні викладено прогрес, досягнутий Нафтогазом на той момент у реформі
корпоративного урядування. Але кілька прогалин у продуктивності залишилися. Серед
них, на думку ОЕСР, були такі
«Деякі оглядачі коментують, що темпи реформ уповільнилися, а жага до реформ зменшилася. На жаль, просування реформи корпоративного урядування Нафтогазу подекуди компенсувалося несприятливими подіями... У подальшому реформи мають бути незворотними
та приводити до конкретних і видимих змін. Щоб рухатися вперед, Уряд України має довести
до кінця реформи, які він розпочав у 2014 році. Відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного урядування державних підприємств потрібно буде докласти особливих
зусиль для посилення спроможності державного власника професійно та ефективно здійснювати права власності, не припиняючи вдосконалювати практику корпоративного урядування в компанії. Ці реформи мають потенціал у довгостроковій перспективі захистити групу
від майбутнього політичного впливу та можливого надмірного втручання.»

Редакційна стаття KyivPost, авторитетного англомовного ЗМІ в Україні:
«Повернімось до Нафтогазу. Ця компанія має проблеми, які тягнуться десятиліттями. Енергетика була джерелом найбільшої корупції в Україні. Якщо Коболєв, Вітренко та інші заслуговують на похвалу за витіснення одних корупційних схем, залишаються інші.
Обмежимо нашу похвалу наглядовій раді. Вона діяла не прозоро, й багато хто вважав іноземців у її складі некомпетентними та обраними саме через їхнє незнання України. Вони не
були незалежними від керівництва. Вони видавалися більш лояльними до Коболєва, ніж до
будь-чого іншого».
Подивіться на фінансову звітність за 2020 рік: 17 найвищих посадовців отримали 25 мільйонів доларів США у 2020 році попри збитки у розмірі 674 мільйони доларів США. Це вдвічі більше, ніж вони отримали у 2019 році, коли Нафтогаз таки був прибутковим. І що ще прикріше –
цю виплату зазначено без розбивки по людях.
Видобуток нафти й газу скорочується уже кілька років. Наглядова рада спустила Коболєву з
рук те, що він не реструктурував Нафтогаз і не скоротив роздутий штат. Нафтогаз усе так само
постачав природний газ, в основному – вигнанцю Дмитрові Фірташу, не отримуючи грошей,
що коштувало державі мільярди доларів. Коболєв не зробив нічого, щоб зруйнувати майже
монопольний статус Фірташа як продавця газу кінцевим споживачам, змусивши державу знову регулювати ціни на газ, щоб запобігти махінаціям із ними.»

4

 ttps://www.kyivpost.com/
h
article/opinion/editorial/
state-burden.html

5

 окумент «Факт-чекінг:
Д
лист незалежних членів
наглядової ради до КМУ від
3 травня 2021 року»

6

 ридичний висновок
Ю
Baker and McKenzie.
Міністерство енергетики
не мало повноважень
контролювати / регулювати
діяльність Нафтогазу. КМУ є
акціонером, Ю.Вітренко як
в.о. міністра був не членом
КМУ. В України є окремий
і незалежний регулятор
(НКРЕКП). Якщо по суті, то
суть претензії – конфлікт
інтересів. Але ця претензія
має сенс для приватних
компаній, коли регулятор
/ законодавець /чиновник
може зробити послугу приватній компанії, а потім ця
приватна компанія наймає
його / її, віддячуючи за
послугу. Якщо ж це повністю державна компанія, то
претензія щодо конфлікту
інтересів втрачає сенс

7

 ойцун Андрій (2015), НАК
Б
«Нафтогаз України»: Звіт
щодо корпоративного урядування. Київ, Україна:
31 серпня 2015 р.
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Анбандлінг
Відокремлення оператора ГТС (від Групи Нафтогаз) було
однією з найпотрібніших реформ газового ринку. Процес відокремлення, розроблений нинішнім головою
правління Юрієм Вітренком у 2015-2017 роках, був переданий під безпосереднє керівництво попереднього
голови правління та попередньої голови наглядової ради у 2018-2019 роках, оскільки останній етап вимагав їхньої особистої відповідальності. Потім його багато разів
відкладали, скомпрометували у кількох стратегічно
важливих аспектах, а влітку 2019 року відокремлення
зайшло у глухий кут через невирішений спір із ключовими зацікавленими сторонами (Секретаріатом Енергетичного співтовариства та урядом). Реформу вдалося
врятувати в останню мить,8 але ці проблеми мали серйозні наслідки.

Незалежність членів наглядової ради
Як зазначало ділове медіа, більшість або всі «незалежні» члени наглядової ради Нафтогазу отримували всі або
більшу частину своїх доходів від Нафтогазу, що ставить
під сумнів їхню фінансову незалежність. Зокрема, втрата основного (єдиного) джерела доходу могла змусити їх
служити волі уряду та серйозно підірвати свою здатність
діяти незалежно в найкращих інтересах Компанії.12

Незавершений процес обрання голови
правління Укрнафти у 2020 році
8

9

 опередній Голова
П
правління і голова
наглядової ради мали
ухвалити компромісне
рішення, враховуючи
критичні ризики для
продовження транзиту
газу через Україну,
які могла спричинити
невдача. Це рішення
було розроблено
Юрієм Вітренком, який
на найвищому рівні
відповідав за транзит
газу та Стокгольмський арбітраж проти
Газпрому (від компанії),
та Янезом Копачем,
головою Секретаріату
Енергетичного співтовариства (від зацікавлених
сторін).
 ttps://www.spglobal.
h
com/commodityinsights/
en/market-insights/
latest-news/naturalgas/051419-solution-torussia-ukraine-gas-transitstandoff-may-only-bereached-in-jan-boltz
https://www.euractiv.
com/section/europe-seast/opinion/is-ukrainereally-committed-to-eustyle-gas-reform/

10

 ttps://www.energyh
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Наглядову раду було звинувачено у зволіканні й ухилянні
від вирішення цього питання, хоча було зрозуміло, що це
робилось в інтересах олігарха Коломойського:

Янез Копач, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства на газовій конференції FLAME у травні 2019 року9:
«Нафтогаз гальмує завершення процесу
анбандлінгу, а уряд в Україні «багато говорить про анбандлінг, але нічого не робить»
Янез Копач, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства на 14-му газовому форумі в Любляні 24 вересня 2019
року10:
«Кілька днів тому патова ситуація з відокремленням оператора ГТС від Нафтогазу
нарешті подолана [з огляду на] дуже малий
проміжок часу на його сертифікацію до кінця року.»

KyivPost
«Здається, контроль Коломойського
над Укрнафтою зростає – не без допомоги Нафтогазу.»11

Interfax
«Це питання «Нафтогазу». І я думаю, що
наглядова рада «Нафтогазу» сама повинна
побачити ризик у тому, що таке голосування при всій величезній роботі, проведеній
за конкурсом, може вказувати на проблему корпоративного управління в групі.»12

Призначення членів наглядової ради (НР)
Звіт Nestor Advisors 2021:
«Зокрема, призначення НР та голови правління у 2017-2021 рр. не виглядали як такі, що відповідають Керівним принципам ДП ОЕСР або найкращим практикам, і їх можна істотно вдосконалити.
Загалом, незалежні члени чинної наглядової ради Нафтогазу не були обрані за конкурсом, проведеним Номінаційним комітетом ДП. Як незалежні, так і державні представники призначалися безпосередньо КМУ.
Чинні положення КМУ, як і раніше, передбачають прозорий, конкурсний процес номінації, що ґрунтується на заслугах, який повинен контролюватись Номінаційним комітетом ДП та підтримуватися
консультантами з пошуку вищих керівників. Проте, як зазначається, на процес відбору членів НР Нафтогазу ці положення не поширювалися з кінця 2017 року.
Внаслідок цього Номінаційний комітет ДП не був залучений до процесу відбору у 2017 році. Здається, жодну компанію з пошуку керівників також не було залучено. Наразі нам невідомо, чи зверталися
до інших кандидатів. І насамкінець, хоча були співбесіди з усіма кандидатами, наразі нам невідомо
про процес проведення співбесід, оскільки його проводив КМУ у консультації з міжнародними партнерами.
Коли розпочинається відбір членів НР для ДП, він здійснюється через оприлюднення оголошення,
яке містить доволі детальні кваліфікаційні вимоги. Вимоги, які має бути зазначено в оголошенні, ухвалює Номінаційний комітет ДП... У випадку з поточною НР Нафтогазу не було застосовано чітких кваліфікаційних вимог, оскільки не було залучено Номінаційний комітет ДП
Оскільки Нафтогаз не є публічним акціонерним товариством, відповідно до Регламенту про наглядову раду, НР має щорічно переглядати та оцінювати свою роботу (колективно), а також діяльність кожного члена наглядової ради (окремо). На основі результатів оцінювання, голова НР може запропонувати
дії, необхідні для покращення чи виправлення ситуації. До того ж, згідно з Регламентом про наглядову
раду, КНВ Нафтогазу має залучати незалежного зовнішнього радника для оцінювання роботи членів НР.
[Нам] невідомо, як/чи використовувалися в Нафтогазі вищевказані правила на практиці. Перепризначення, що відбулися [здійснювалися без дотримання цих правил].
Річний звіт не розкриває деталі біографій членів НР, їхню роль у складі інших рад, у процесі відбору
або процесі прийняття рішення щодо їхньої незалежності.»

Роль наглядової ради (НР)
Звіт Nestor Advisors 2021:
«Щодо ролі та відповідальності органів урядування, дивідендна політика держави виглядає жорсткою і водночас часто не відповідає стратегічним цілям Нафтогазу та має бути переосмислена. НР, створена раніше, історично збиралася надто часто, витрачаючи значну кількість часу на погодження правочинів, що не потребували погодження НР. Водночас відносно
мало уваги приділялося обговоренню стратегічних питань та питань врядування, а у сферу
відповідальності НР не входило розгляд питань зміни клімату, що є помітною відмінністю
порівняно з аналогічними компаніями у галузі. Очевидно, НР не проводила щорічне оцінювання результатів своєї діяльності, і виглядає, що попередня НР не переглядала належно
звітність правління. Внутрішнім політикам правління та НР бракувало узгодженості, а Кабінет
Міністрів України повинен був внести зміни у Регламенти Нафтогазу про наглядову раду та
правління.»

Призначення та перепризначення попереднього голови правління
Звіт Nestor Advisors 2021:
«Колишній Голова правління Андрій Коболєв був вперше призначений 25 березня 2014
року рішенням КМУ відповідно до чинних на той час нормативних актів. Ті нормативні акти не передбачали призначення на конкурсній основі, такого процесу не дотримувалися і
у 2014 році. 20 березня 2019 року повноваження пана Коболєва було вперше продовжено
до 22 березня 2020 року прямим рішенням КМУ. 20 березня 2020 року КМУ вирішив «пристати на пропозицію наглядової ради» та продовжив термін повноважень пана Коболєва
ще на 4 (чотири) роки. Знову ж таки, це рішення не відповідало вимогам проведення конкурсного відбору, як це зазначено тими самими нормативними актами КМУ.»

Дотримання міжнародних стандартів щодо винагороди керівників
Звіт Nestor Advisors 2021:
«...звітність Компанії про винагороду була непрозорою та не пояснювала, як керівництво
винагороджується за свої досягнення, при цьому Річний звіт за 2020 рік навіть не надавав
розбивку винагороди за окремими членами правління чи управлінської команди.»

Запуск процесу незалежної перевірки корпоративного врядуванняя
З огляду на виклики у сфері корпоративного
врядування, які постали у 2021 році, Всеукраїнська Федерація роботодавців нафтогазової
галузі (ФРНГ) замовила незалежну перевірку
корпоративного врядування Нафтогазу в одній
із найавторитетніших міжнародних консалтингових компаній з корпоративного врядування Nestor Advisors, дочірньої компанії Morrow
Sodali.
Nestors Advisors – міжнародна консалтингова компанія у Лондоні, що спеціалізується
на корпоративному врядуванні та організаційній структурі управління. Фірма співпрацює з правліннями та наглядовими радами та керівництвом фінансових інституцій,
компаній, некомерційних організацій у багатьох країнах, допомагаючи цим організаціям покращити процес прийняття рішень,
організаційну структуру, засоби контролю та
стимулів. Nestor Advisors не має жодних економічних чи інших зв’язків з Україною та не
має свого підрозділу в Україні.

Nestor Advisors була заснована в 2003 році
Стілпоном Нестором, міжнародно визнаним
експертом у сфері корпоративного врядування. Пан Нестор, голова правління фірми, раніше обіймав посаду керівника департаменту
корпоративних справ Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР), де він очолював команду, яка розробила глобальні критерії корпоративного врядування – Принципи
корпоративного урядування ОЕСР. Впродовж
останніх років, серед іншого, він керував процесами перевірки правління Групи Світового
банку та Європейського інвестиційного банку.
Пан Нестор погодився особисто провести
цей аналіз корпоративного врядування, включно зі співбесідами з членами наглядової ради.
Важливою перевагою Nestor Advisors є те,
що фірма перебуває поза українським політичним контекстом, що в поєднанні з її бездоганною репутацією забезпечує максимальну
об’єктивність і професіоналізм в оцінці врядування Компанії та формуванні рекомендацій.
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Пан Нестор та його команда наголосили,
що залученість членів наглядової ради є важливим аспектом для забезпечення об’єктивності, повноти та чесності цього дослідження. Професійні стандарти Nestor Advisors, а
також угода про співпрацю з ФРНГ, що було

підписано відповідно до англійського права,
передбачають, що відповіді, отримані під час
індивідуальних співбесід, залишатимуться
конфіденційними, а інформація буде надана
без посилань на конкретних осіб.

Завдання для нового голови правління
Після призначення Юрія Вітренка Кабінет міністрів як основний акціонер доручив йому
вивести Компанію із кризи та поставив перед
ним такі цілі: збільшити видобуток вітчизняного газу в найближчі роки, наближаючи
Україну до енергетичної незалежності; покласти на Нафтогаз провідну роль у сприянні системним ринковим реформам для всіх
виробничо-збутових ланцюжків енергопостачання, починаючи з розвідки газу та закінчуючи постачанням газу та централізованим
теплопостачанням, а також залученні значних
прямих іноземних інвестицій у нафтогазовий

сектор країни. Крім того, основний акціонер
прагнув, щоб державні компанії поліпшили
своє управління та шукали нові можливості
для бізнесу; повернули Компанію на шлях
корпоративного врядування; викорінили корупцію; продовжили міжнародну діяльність,
яка підтримує нашу безпеку постачання та захищає наших європейських партнерів тощо.
Якщо коротко, Нафтогазу необхідно повернутися до основ бізнесу й урядування та знову
стати рушійною силою реформування газового ринку й енергетичного сектора.

Фінансове оздоровлення підприємства у 2021 році привело
Компанію до стійкості в 2022 році
Незабаром після зміни керівництва Нафтогазу показники діяльності Компанії змінили свої
негативні тенденції. Фінансовий результат
Нафтогазу за другий квартал був позитивним
та становив 8,5 млрд грн прибутку, зокрема,
завдяки зусиллям нового керівництва, спрямованим на реформування газового ринку
та створення фінансового джерела для погашення боргів регіональних комунальних
підприємств перед Компанією. Це була одна з перших ознак оздоровлення Компанії
після збитків у 1 кварталі 2021 року і в 2020
році. До липня 2021 року тенденція до зниження видобутку газу припинилася та добовий видобуток газу почав стабільно зростати,
що тривало до початку російської військової
агресії в лютому 2022 року. Зміни у фінан-

совому плані, продажах та імпорті газу, дозволили Компанії зарекомендувати себе як
надійного постачальника протягом опалювального сезону 2021/22. У жовтні був впроваджений механізм балансуючої групи для
вилучення компаній-посередників, зокрема підконтрольних сумнозвісному олігарху
Дмитру Фірташу, ті можливості, які не мали
ризиків арбітражного провадження, створених попереднім керівництвом, що дозволило
Компанії уникнути близько 75,6 млрд грн потенційних збитків.
Зміцнення Компанії в 2021 році дозволило
нам допомогти Україні зберегти стійкість у
2022 році.

Відкрита та прозора процедура призначення членів нової
наглядової ради, яка базується на пошуку конкретних кваліфікацій
кандидатів
Новий Голова правління вважає, що відкрита та прозора процедура відбору всіх членів
наглядової ради, яка базується на конкретних кваліфікаціях кандидатів, має вирішальне
значення для Компанії та навіть для держави
загалом. Також, на його думку, нова наглядова рада зобов’язана потім вжити аналогічних
кроків щодо посади голови правління.
Попередній склад наглядової ради натомість бажав призначити особу на одну вакантну посаду незалежного члена, а потім
поступово, рік за роком, замінювати інших
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чинних членів. Та насамперед, попередня
наглядова рада хотіла змінити голову правління, призначеного Загальними зборами.
Вони намагалися відсторонити його ледь не
кожного тижня, що призводило до заворушень серед управлінської команди, що аж
ніяк не допомогло Компанії. Наглядова рада
намагалася маргіналізувати голову правління та підірвати його авторитет, стверджуючи,
що він був лише одним із членів правління,
блокувала більшість його рішень і поширювала дезінформацію про голову правління через публічні комунікації Компанії та в листах

співробітникам. Попередня наглядова рада
не дозволила голові правління змінити склад
правління. Мета була зрозуміла – зіштовхнути
нового голову правління з чотирма чинними
керівниками.
У вересні 2021 року, через п’ять місяців після переговорів з наглядовою радою Нафтогазу про повернення реформ щодо корпоративного врядування відповідно до принципів
ОЕСР, Уряд ухвалив остаточне рішення про
початок відкритого, прозорого процесу призначення всіх членів наглядової ради, який
базується на пошуку кандидатів з конкретними кваліфікаціями. Після цього чинні на той
момент члени наглядової ради подали заяви
про відставку. Кабінет Міністрів розпустив
наглядову раду Компанії 27 вересня 2021 року та оголосив новий конкурс на заміщення
вакантних посад у керівному органі.
Відповідно до заявленого плану Уряду, нова наглядова рада повинна була бути обрана
та призначена до кінця 2021 року.
Роль Компанії полягала в тому, щоб залучити фірму з підбору менеджерів вищої ланки,

яка б допомогла Номінаційному комітету, і
Компанія зробила це без будь-яких затримок.
Номінаційний комітет складається з декількох членів Кабінету Міністрів, представників
МФІ (міжнародних фінансових інституцій) та
Європейської комісії, які мають дорадчий, але
де-факто ключовий голос.На жаль, Номінаційний комітет зіткнувся із затримками на різних
етапах. Але перед повномасштабним вторгненням (24 лютого 2022 року) був складений
остаточний список кандидатів, що відповідають всім критеріям конкурсу.
Очевидно, що після початку повномасштабної агресії багато чого змінилося, і цілком
природно, що під час війни Уряд централізує владу, в тому числі щодо корпоративного врядування підприємствами державної
форми власності. Але Компанія вважає, що
переваги від призначення нових членів наглядової ради (з остаточного списку) значно
переважують ризики, особливо в поєднанні
з необхідними змінами в статуті Компанії та
прийняттям відповідного Кодексу корпоративного врядування.

Органи корпоративного врядування:
Загальні збори
Загальні збори Компанії є найвищим органом,
в якому здійснюються повноваження, покладені на акціонера – Кабінет Міністрів України.
Рішення єдиного акціонера оформлюються
відповідними рішеннями Кабінету Міністрів
України.
Повноваження Кабінету Міністрів України
на Загальних зборах Компанії та органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави у статутному капіталі Компанії, визначаються законом (Цивільний кодекс
України, Господарський кодекс України, Закон
України «Про акціонерні товариства», Закон
України «Про управління об’єктами державної
власності»).
Кабінет Міністрів України як орган виконавчої влади діє на підставі та в межах повноважень, встановлених Конституцією України
та законом (включаючи, серед іншого, Закон
України «Про Кабінет Міністрів України»).
Наглядова рада
Відповідно до статуту Компанії кількісний
склад наглядової ради встановлюється загальними зборами та становить сім членів.
До складу наглядової ради включаються незалежні члени, кількість яких повинна стано-

вити більшість кількісного складу наглядової
ради.
Персональний склад наглядової ради обирається Кабінетом Міністрів України. Голова
наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради.
Станом на 01.01.2021 року відповідно до
рішень Кабінету Міністрів України наглядова
рада Компанії складалася з таких осіб:
• Споттісвуд Клер Мері Джоан
(голова наглядової ради);
• Лескуа Бруно Жан Гастон
• Людо Ван дер Хейден
• Бойко Наталія Андріївна
• Ковалів Юлія Ігорівна
• Роберт Бенш
Роберт Бенш не був допущений до виконання своїх повноважень члена наглядової
ради через позицію голови наглядової ради,
Споттісвуд Клер Мері Джоан, та незалежних
членів наглядової ради, щодо, начебто, наявності у Роберта Бенша конфлікту інтересів.
При цьому в процесі проведення службового розслідування було встановлено, що така
позиція не відповідала ані внутрішнім документам Компанії, ані міжнародним стандартам, які передбачають, що Загальні збори (акціонер) визначають членів наглядової ради,
а претензії до члена наглядової ради з боку
голови наглядової ради або корпоративного
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секретаря самі по собі не можуть бути законною підставою для того, щоб не давати призначеному Загальними зборами члену наглядової ради виконувати свої повноваження
члена наглядової ради.
Кабінет Міністрів України розпорядженням
від 28.04.2021 року №370-р визнав роботу
наглядової ради Компанії в 2020 році незадовільною та припинив достроково повноваження незалежних членів наглядової ради
Компанії Споттісвуд Клер Мері Джоан, Лескуа
Бруно Жан Гастона, Людо Ван дер Хейдена
та представників держави у наглядовій раді Компанії Бойко Наталії Андріївни, Ковалів
Юлії Ігорівни, Роберта Бенша.
Також зазначеним розпорядженням Кабінет Міністрів України на строк до прийняття
рішення щодо погодження кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Компанії та призначення представників держави
у наглядовій раді Компанії, але не більше шести місяців з дня набрання чинності цим розпорядження, обрав членами наглядової ради
Споттісвуд Клер Мері Джоан, Лескуа Бруно
Жан Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Бойко
Наталію Андріївну, Ковалів Юлію Ігорівну, Роберта Бенша.
Розпорядженням від 19.05.2021 №494-р
Кабінет Міністрів України на строк до прийняття рішення щодо погодження кандидатів на посади незалежних членів наглядової
ради Компанії та призначення представників
держави у наглядовій раді Компанії, але не
більше одного року з дня набрання чинності
цим розпорядженням, обрав членами наглядової ради Компанії Лескуа Бруно Жана
Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттісвуд
Клер Мері Джоан як незалежних членів та
Бойко Наталію Андріївну, Ковалів Юлію Ігорівну як представників держави, припинено
достроково повноваження члена наглядової
ради Компанії Роберта Бенша як представника держави.
Також зазначеним розпорядженням було
оголошено конкурсний відбір кандидатів на
зайняття посад чотирьох незалежних членів
наглядової ради акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України».
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 31.05.2021 №529-р на строк до призначення представників держави у наглядовій раді Компанії, але не більше одного року
з дня набрання чинності розпорядження Ка-
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бінету Міністрів України 19.05.2021 №494-р,
обрав членом наглядової ради Компанії Свириденко Юлію Анатоліївну як представника
держави.
07.09.2021 року три незалежні члени наглядової ради Компанії Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден, Споттісвуд Клер
Мері Джоан повідомили про дострокове припинення своїх повноважень. Відповідно до
чинного законодавства, повноваження незалежних членів наглядової ради Компанії було
припинено 21.09.2021 року.
27.09.2021 року Кабінет Міністрів України
розпорядженням №1153-р припинив достроково повноваження членів наглядової ради
Компанії Бойко Наталії Андріївни, Ковалів
Юлії Ігорівни, Свириденко Юлії Анатоліївни як
представників держави.
Питання укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Компанії
врегульовано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 року № 538-р (із
змінами та доповненнями).
Детальніше про членів наглядової ради
див. у Річному звіті Нафтогазу за 2020 рік
Нафтогаз розраховує на те, що у 2022 році
з повним дотриманням Керівних принципів
ОЕСР буде завершено прозорий та відкритий
конкурсний відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради шляхом проведення належного структурованого процесу висування
кандидатів для відбору членів наглядової ради на основі їхніх знань, досвіду та досягнень.
Зокрема, Компанія очікує, що нова наглядова
рада буде сформована з урахуванням важливого принципу різноманітності компетенцій,
включаючи професійний досвід у нафтогазовій галузі.
Такі кроки стануть передумовами для підвищення ефективності наглядової ради, створення цінності для клієнтів фінансово стійким способом, підвищення якості прийняття
рішень, залучення інвестицій, розширення
партнерських відносин, передачі знань про
сучасні технології галузі, сприяння «зеленому
переходу», залучення ключових зацікавлених
сторін на світовому та українському ринках,
та повного відходу Компанії від практик втручання з боку держави та хабарництва. Крім
того, зважаючи на збільшену завантаженість
Уряду, особливо у воєнний час, призначення
наглядової ради Компанії сприятиме ефективному управлінню Компанією.

Правління
Протягом 2021 року відбувалася зміна голів
правління та членів правління НАК «Нафтогаз
України».
Станом на 01.01.2021 року відповідно до рішень загальних зборів та наглядової ради НАК
«Нафтогаз України» правління НАК «Нафтогаз
України» складалося з таких осіб:
• Андрій Коболєв, Голова правління
25.03.14 – 28.04.21
• Сергій Перелома, перший заступник голови правління 13.08.14 – 27.09.21
• Отто Арнолд Ватерландер, член правління
21.01.20 – 22.09.21
• Петрус Стефанус ван Дріл, член правління
21.01.20 – 27.09.21
• Ярослав Теклюк, член правління
21.01.20 – 27.09.21
Відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 року
№370-р достроково припинено повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України»
Андрія Коболєва та звільнено його із займаної
посади 28.04.2021 року відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів
про працю України. Пунктом 8 зазначеного
розпорядження Юрія Вітренка обрано та призначено з 29.04.2021 року головою правління
НАК «Нафтогаз України» строком на 1 рік.
Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» на засіданні, яке відбулося у вересні 2021
року, прийнято рішення про припинення з
22.09.2021 року повноважень членів правління
НАК «Нафтогаз України» Отто Арнолда Ватерландера та Петруса Стефануса ван Дріла. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27.09.2021 року №1154-р припинено повноваження членів правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28.09.2021 року №1155-р тимчасово, на
період до прийняття новим складом наглядової ради НАК «Нафтогаз України» рішень щодо
формування правління зазначеного товариства, але не пізніше 28.12.2021 року, обрано
та призначено членами правління НАК «Нафтогаз України»:

•
•
•
•

Маврікія Калугіна
Романа Чумака
Владислава Воловика
Олену Бойченко

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року №1718-р повноваження тимчасових членів правління
НАК «Нафтогаз України» продовжено до
29.04.2022 року.
З членами правління Компанії Маврікієм
Калугіним, Оленою Бойченко, Романом Чумаком та Владиславом Воловиком, обраними і
призначеними тимчасово у вересні 2021 року
трудові відносини врегульовувалися індивідуальними трудовими договорами, укладеними
з ними за посадами головного директора виконавчого Групи Нафтогаз, директора з людського капіталу та соціальної політики Групи
Нафтогаз, голови казначейських операцій
Групи Нафтогаз – начальника казначейського
департаменту, директора з безпеки Групи Нафтогаз Компанії відповідно. Оскільки вказані
члени Компанії відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня
2021 р. № 1155-р обрані та призначені тимчасово (на період до прийняття новим складом
наглядової ради акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» рішень щодо формування правління зазначеного товариства) – відповідні
контракти з ними не укладались та вони не
отримують плату на посаді члена правління.
Компанія очікує призначення наглядової ради
для подальшого обрання членів правління та
укладення відповідних контрактів.
Варто зазначити, що вперше з моменту запуску реформи корпоративного урядування
Нафтогазу членом правління було призначено спеціаліста світового рівня в області видобування вуглеводнів. Крім того, вперше за 14
років до складу правління увійшла жінка, що
є важливим кроком у дотриманні принципів
різноманіття ОЕСР при формуванні органів
управління.
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ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ
Роман Чумак

Фінансовий директор Групи Нафтогаз. Раніше очолював казначейство Компанії
Опікується налагодженням взаємовідносин підприємств Групи Нафтогаз з банками та
фінансовими установами, залученням фінансування на вітчизняному та міжнародних
фінансових ринках, короткостроковим плануванням та балансуванням ліквідності групи,
здійснення операцій з цінними паперами та іншими казначейськими операціями Групи.
Роман – один з найдосвідченіших співробітників Нафтогазу. Вже понад 20 років він
працює в компанії на посадах від головного фахівця до директора департаменту. До
цього працював у великих банківських установах та приватному бізнесі.
Здобув повну вищу економічну освіту у Київському державному торговельно-економічному університеті, ступінь магістра бізнес-адміністрування у Київській школі економіки, Кандидат економічних наук.

Владислав Воловик

Директор з юридичних питань та безпеки Групи Нафтогаз
До призначення членом правління Владислав Воловик очолював філію НАК «Нафтогаз
України» «Центр метрології та газорозподільчих систем», працював на посаді заступника директора дочірньої компанії «Газ України».
До цього займався юридичною практикою в галузях цивільного, корпоративного, господарського та податкового права. Здійснював адвокатську діяльність з 2001 року. Займався науковою та викладацькою діяльністю.
Здобув вищу освіту у Київському університеті права НАН України, спеціальність –
правознавство. Кандидат юридичних наук. Має біля 20 наукових публікацій, в тому
числі у науково-практичному коментарі Цивільного кодексу України, Енциклопедії
цивільного права.

Юрій Вітренко

Олена Бойченко

Голова правління

Він є першим головою правління Нафтогазу, який закінчив провідну міжнародну бізнес-школу та має багаторічний досвід роботи,
зокрема міжнародний, на управлінських позиціях в енергетичному секторі та інвестиційному банкінгу.
З грудня 2020 року по квітень 2021 року
Юрій Вітренко обіймав посаду виконувача
обов’язків Міністра енергетики України.
До призначення в Міністерство Юрій шість
років працював у НАК «Нафтогаз України»,
обіймаючи ключові керівні посади, зокрема
головного виконавчого директора та головного комерційного директора. Під час свого перебування на цих посадах він зосередився на
реформуванні енергетичного сектора та забезпеченні енергетичної безпеки України.
13
Докладніше можна ознайомитися в статтях «Дивлячись
Путіну в очі» https://www.
vitrenkolibrary.com/en/longread/

та «Нафтогаз проти Газпрому»
https://www.vitrenkolibrary.com/
en/naftogaz-vs-gazprom/

232

Річний звіт
2021

Серед найважливіших досягнень Юрія у
Нафтогазі13 – успішні арбітражні справи проти російського Газпрому, які вирішувалися за
регламентом Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати, а також дивер-

сифікація джерел постачання природного газу,
що дозволило Україні позбутися критичної
залежності від імпорту газпромівського газу.
Він ініціював та успішно керував реалізацією
проектів із розвитку конкурентоспроможного
газового ринку в Україні та його інтеграції до
ринку ЄС.
Раніше Юрій також був генеральним директором інвестиційної компанії Aya Capital та
головним операційним директором компанії
Amstar Europe (дочірня компанія американської компанії з управління приватними інвестиціями AMSTAR). До цього Юрій працював
партнером (associate) у Лондонському офісі інвестиційного банку Merrill Lynch.
Юрій розпочав свою кар’єру в
PricewaterhouseCoopers на посаді старшого
консультанта відділу управлінського консалтингу після закінчення Київського національного економічного університету.
Юрій має ступінь МВА міжнародної бізнес-школи INSEAD (Франція, Сінгапур).

Директор з людського капіталу Групи Нафтогаз
Має 17-річний досвід у сфері управління персоналом. Під час роботи в компаніях «великої четвірки» впровадила низку масштабних проектів у сфері трансформації функцій
управління персоналом.
До приходу в червні 2021 року до НАК «Нафтогаз України» обіймала посаду директорки консалтингового напрямку Human Capital Advisory Services у компанії Deloitte Ukraine
та консультувала міжнародні й українські компанії з різних галузей.
Здобула ступінь магістра економічної теорії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Маврікій Калугін

Головний директор виконавчий Групи Нафтогаз
Маврікій Калугін народився у Ніколаєвську (Аляска, США), має 25-річний досвід роботи
у нафтогазовій галузі по всьому світу, володіє глибокими компетенціями у сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ та оптимізації
виробництва на виснажених нафтових та газових родовищах.
До приходу в НАК «Нафтогаз України» Маврікій Калугін протягом п’яти років працював
у ПАТ «Укрнафта» на посадах радника голови правління, заступника голови правління,
виконавчого віце-президента з видобутку та переробки. Нові підходи, запропоновані
Маврікієм Калугіним, допомогли «Укрнафті» стабілізувати видобуток вуглеводнів попри
невеликі обсяги інвестиційної програми.
Раніше Маврікій Калугін займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn
India, BP, TNK-BP, Occidental Petroleum, ConocoPhillips та ARCO. Освіту інженера-хіміка (в
тому числі в нафтогазовій галузі) він отримав в університеті Айдахо (США).
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Що таке корпоративне урядування?
Якщо коротко, то це система корпоративних
органів та правил, спрямованих на забезпечення ефективності діяльності керівництва
Компанії в її інтересах. Чому це може бути проблемою? Тому що, як і всі люди, керівництво також має власні інтереси, які не
завжди можуть збігатися з інтересами Компанії. З огляду на державні підприємства,
представники держави, які прямо або опосередковано призначають керівництво, як і
всі люди, мають свої власні інтереси, які не
завжди можуть збігатися з інтересами осіб,
які є кінцевими бенефіціарними власниками
державного підприємства. Саме тому керівництво повинно нести відповідальність за
ефективну роботу в інтересах Компанії. Також
мають бути органи управління, які могли б
притягнути керівництво до відповідальності.
Звучить ніби просто, але корпоративне
урядування – річ непроста, особливо коли
йдеться про державні підприємства. Різні зацікавлені сторони можуть виявляти бажання, щоб керівництво діяло в їхніх власних інтересах, а не в інтересах Компанії. Зокрема,
дуже складно пояснити акціонерам, що є й
інші зацікавлені сторони Компанії (кредитори, співробітники, клієнти, громади тощо),
і ситуація, коли керівництво діє в інтересах
акціонерів, але не в інтересах Компанії, є
незаконною та просто неправильною. Зовсім непросто притягнути керівництво до відповідальності у реальному житті. Для цього
потрібен досвід, відповідний рівень незалежності, доступ до інформації, та, зрештою,
зацікавлені сторони повинні довіряти тим,
хто уповноважений притягати керівництво
до відповідальності.
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П
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 татут компанії може
С
визначати конкретну місію
та інтереси компанії. Акціонери погоджують Статут
і відповідно мають право
прозоро визначати інтереси компанії з дотриманням
юридичних процедур та
обмежень.
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Річний звіт
2021

У 2015 році Нафтогаз розпочав реформу
корпоративного урядування з метою впровадження правил та процедур з урахуванням
найкращих світових практик, зокрема Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної
форми власності (Керівні принципи ОЕСР) та
Принципів корпоративного урядування ОЕСР.
Нафтогаз став першою державною компанією,
в якій було розпочато упровадження найкращих практик корпоративного урядування.
У 2016 році План заходів щодо реформування газового сектора, який також передбачав
реформу корпоративного урядування Компанії, став частиною зобов’язань України за
кредитними угодами з Європейським банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР). Дорожньою
картою реформи став розроблений експертами та юридичними радниками План дій щодо
корпоративного урядування (ПДКУ)14. Зовнішні зацікавлені сторони визнали реалізацію
цього плану необхідним кроком для інтеграції
України до Європейського Союзу, а успіх реформи корпоративного урядування є важливою гарантією безпеки постачання газу в Україну та Європу.

У жовтні 2020 року Уряд затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України».15
Така політика є одним з ключових документів, передбачених Керівними принципами ОЕСР.
Вона має чітко обґрунтовувати необхідність державної власності конкретної компанії (наприклад, збої на ринку, міркування національної
безпеки, ризики перенесення стратегічних функцій за кордон). Очевидно, такий підхід ґрунтується на припущенні, що якщо щось неможливо
пояснити, або пояснення є неприйнятним, компанія повинна бути приватизована, оскільки для
неї можна знайти більш ефективного власника.
У випадку України Кабінет Міністрів повинен
роз’яснити це Парламенту, щоб компанія не була
включена до приватизаційного списку. Показово,
що обґрунтування державної власності не виключає статусу державних компаній як комерційних організацій, вимог до їх фінансової стійкості
та, як зазначалося вище, основоположного принципу, згідно з яким керівництво повинно діяти в
інтересах компанії, а не держави як акціонера.16
На жаль, в Україні політика власності часто
застосовується неправильно. Замість того, щоб
застосовуватися як елемент підзвітності Кабінету Міністрів Парламенту (а, отже, і громадськості), вона слугує для постановки завдань керівництву. Дуже прикро, що часто це призводить
до ще більш серйозної проблеми, коли державні компанії плутають з державними установами.
Це проявляється в заявах про те, що державні
компанії не є комерційними організаціями; що
вони є юридичними особами публічного права,
а не приватного права (хоча це дійсно звучить
заплутано); або що керівництво державних компаній має просто отримувати вказівки від Уряду.
У вересні 2021 року Уряд затвердив Основні напрями діяльності Компанії на 2021 рік.17
У Керівних принципах ОЕСР зазначається,
що держави повинні бути «активними акціонерами» державних компаній. Ось чому цілком
нормально, коли Уряд України використовує
свої повноваження виключної компетенції загальних зборів (визначені у Законі України «Про
акціонерні товариства») для вибору основного
напрямку як інструменту для регулярного визначення ключових видів діяльності Компанії, її
завдань та цільових показників діяльності.
Документ, прийнятий Урядом, не повністю
відповідає цим керівним принципам, але він
сприяє прозорості та підзвітності як Уряду, так і
керівництва Компанії. Враховуючи попередню
тактику, це крок у вірному напрямку.
У червні 2022 року були внесені зміни в політику власності18, якими встановлені певні
вимоги для досягнення деяких цільових показників на 2022 рік (кількість природного газу у
ПСГ). Якби з керівництвом Компанії консультувалися, ми б навели аргументи, чому політика
власності – не найкращий спосіб, щоб висловлювати такі побажання.

Окремі відхилення від норм,
які створюють ризики для діяльності Компанії
Загальні збори. Наразі Кабінет Міністрів України як формальний та єдиний акціонер Нафтогазу від імені держави, має формальні повноваження в якості акціонера Нафтогазу на
загальних зборах. Зазвичай, в Україні та у багатьох країнах ЄС формальним власником державного підприємства є міністерство, що означає більш швидке прийняття рішень. Провідні
міжнародні практики19 включають централізацію функції державної власності та її професіоналізацію у формі фонду суспільного добробуту.
Крім того, не тільки акціонер, але і роль, яку він
відіграє, значно відрізняється від передбаченого найкращими практиками. Спадщина радянської системи централізованого планування та
травми від пострадянської хаотичної (і корумпованої) приватизації означає, що держава через загальні збори володіє повноваженнями,
які зазвичай мали б бути у виконавчого органу
Компанії. Очевидно, що одна справа – мати такі
повноваження, а зовсім інша – мати інституційний потенціал для належного здійснення цих
повноважень. Показово, що найкраща практика
полягає у тому, що держава обмежує свою роль
загальних зборів шляхом визначення «правил
гри» у Статуті та Кодексі корпоративного управління; регулярного здійснення стратегічного
керівництва20; прийняття рішень про розподіл
прибутку; призначення членів наглядової ради
для забезпечення звітності з боку керівництва;
схвалення правочинів, які виходять за рамки
«поточної діяльності», та винагороди наглядовій раді та правлінню.
Наглядова рада. Наразі Кабінет Міністрів
України виступає також у ролі наглядової ради
Нафтогазу. Як вже неодноразово згадувалося у
цьому Річному звіті, це нетипова ситуація. Але
також є нетиповою роль наглядової ради Нафтогазу. Їй довірили роль погодження сотень,
якщо не тисяч, управлінських рішень у рамках
«поточної діяльності» Компанії. Їй не вистачало
реального мандату (та прозорого стратегічного
керівництва) з боку держави, а також, з об’єктивної точки зору, необхідного набору навичок,
рівня незалежності та репутації для виконання
ролі «кращої практики», зокрема, для визначення стратегії21; затвердження ключових параметрів фінансових планів Компанії22; забезпечення23 ESG, проведення аудиту, визначення
рівня винагороди та призначення керівників;
надання рекомендації акціонеру щодо угод, які
виходять за рамки «поточної діяльності».
Правління. Відхилення від найкращих практик на рівні акціонера та наглядової ради, згадані в цьому розділі, значно ускладнюють «нормальну» роль правління Нафтогазу. Його роль
повинна полягати переважно у затвердженні
планів (бізнес, фінансових, інвестиційних тощо),
звітів Компанії, політики, значних правочинів;
а також у виконанні ролі загальних зборів для
ключових дочірніх компаній. Члени равління
повинні мати достатньо часу та сил (що залишилися після боротьби з політичним втручанням

та його наслідками), відданий своїй справі персонал та відповідну структуру, узгоджені з державою та наглядовою радою, для ефективного
виконання цієї функції.
Дочірні компанії. Ключовими дочірніми компаніями Нафтогазу є великі акціонерні товариства. За своєю корпоративною моделлю Нафтогаз не є суто фінансовим холдингом, оскільки це
не відповідало б очікуванням наших зацікавлених сторін, особливо щодо безпеки поставок.
І це не повністю інтегрований (вертикально та
горизонтально) оператор, оскільки напрямки нашого бізнесу різноманітні, а системи для
цього не підходять. Наша модель перебуває
десь посередині. У більшості сфер діяльності
її називають «стратегічним архітектором» або
«стратегічним контролером». За таких умов
міжнародною нормою для дочірніх компаній,
що перебувають у повній власності, є наявність
власних наглядових рад, більшість членів яких
представляють корпоративний центр. Це дозволило б спростити процес прийняття рішень
та при цьому значно посилити підзвітність.
В цей час у дочірніх компаніях Нафтогазу немає
наглядових рад.
Статут. Чинний Статут, затверджений Кабінетом Міністрів, передбачає тільки одну мету
Компанії – отримання прибутку. Це не узгоджується ні з офіційною політикою акціонерів,
прийнятою тим самим Кабінетом Міністрів, ні з
публічними заявами Уряду. У нашому випадку
Статут мав би містити, крім загальних інтересів,
таких як прибуток, також чітке визначення державою фактичних та конкретних інших інтересів
Компанії. Очевидно, що він повинен містити обґрунтування державної власності та місію (причину існування) Нафтогазу. По-друге, якщо Уряд
захоче забезпечити відповідність функцій органів управління (Загальні збори, наглядова рада,
правління) з кращими світовими стандартами
або, принаймні, чинними нормами, ці зміни повинні бути внесені до Статуту.
Кодекс корпоративного врядування. Наразі
у компанії Нафтогаз немає такого кодексу. Він
зазвичай розробляється керівництвом та затверджується акціонером у консультації з наглядовою радою з метою узгодження повного
набору правил (на доповнення до чинного законодавства, стандартів та норм), якими повинні керуватися органи управління Компанії при
виконанні своїх функцій (тобто «правила гри»).
«Основні напрями». Наразі Уряд встановлює цілі та навіть дає вказівки для Нафтогазу
у різних документах, які точно не передбачені
українським законодавством для акціонерних
компаній, якою є Нафтогаз. Водночас повноваження Уряду, як загальних зборів, визначати
«основні напрями» не використовуються для
визначення на регулярній основі ключових видів діяльності, якими повинна займатися Компанія, її цілей та цільових показників ефективності.

19

 окладно про це написано
Д
у книзі «Державне багатство
народів», Даг Деттер,
Стефан Фьольстер

20

 країнське законодавство
У
передбачає форму для цього, яка називається «Основні
напрями»

21

 цьому контексті визнаУ
чення стратегії означає,
що керівництво розробляє
стратегію, а наглядова рада
затверджує її або пропонує
зміни; стратегія та пропозиції наглядової ради повинні
відповідати місії компанії,
яка визначена у Статуті, та
«основним напрямкам», які
визначені акціонером

22

 лючові параметри у
К
цьому контексті слугують
«червоними лініями» для
керівництва – прибутковість,
леверідж тощо. Ці параметри повинні відповідати
«основним напрямкам», які
визначені акціонером.

23

 ідповідно до передової
В
практики, наскільки це
можливо
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Консолідовані дивіденди, звітність, оподаткування. Держава вимагає, щоб деякі ключові
дочірні компанії Нафтогазу, що перебувають у
повній власності, сплачували дивіденди безпосередньо до державного бюджету, та встановлює коефіцієнт виплати дивідендів не на консолідованій основі. Крім того, існує вимога щодо
окремої фінансової звітності та оподаткування
для групи компаній навіть у межах однієї юрисдикції (Україна).
Державна власність і корпоративна власність. Хоча державне майно було передане до
статутного фонду Нафтогазу, що зазвичай означає, що воно стало власністю Нафтогазу і що
держава обміняла його на акції Нафтогазу, проте, на жаль, це все ще іноді оскаржується.24

24

 асто це спричиняє плутаниЧ
ну, коли відсутнє розуміння
того, що Нафтогаз є юридичною особою приватного
права.

25

 к сказали б автори відомої
Я
книги «Чому нації занепадають», запит на зміни, що
виходить від «інклюзивних» інститутів, повинен
превалювати над протидією
з боку «екстрактивних»
інститутів.

26
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« … несподівано для багатьох
світ дізнався, що росія та
Україна врегулювали те, що
до цього здавалося їхньою
нескінченно гострою газової
битвою. Це було більше
ніж «нічия»; це була угода
на яку Україна могла тільки
сподіватися: росія гарантувала на 5 років обсяги
природного газу, який має
йти в Європу через Україну,
що гарантує рівень транзитної виручки. Ще більше
дивовижним було те, що
росія погодилися заплатити
Україні 3 млрд дол. США за
арбітражним позовом, який
Україна виграла у Газпрому».
Книга «Нова мапа: енергія,
клімат та зіткнення націй».
Автор – Даніель Йергін, лауреат Пулітцеровської премії,
один з найбільш впливових
в світі авторів на тему енергії, міжнародної політики
та економіки. Сторінка 107
видання 2021 року. ISBN:
978-0-141-99463-5

27

« Роби те, що ми робимо»,
а не «роби те, що ми тобі
кажемо».

28

 редити від МФО, експортні
К
гарантії. Низькі процентні
ставки. Після війни: акціонерний капітал (первинне
розміщення акцій, приватне
розміщення через приватизаційний аукціон) групи або
ключових дочірніх компаній;
проектне фінансування тощо.

Річний звіт
2021

Зазначені вище покращення вимагають
глибоких змін в існуючій практиці, а в деяких випадках – змін у законодавстві. Це також є освітнім та політичним25 викликом.
Компанія звернулася до Уряду з пропозицією внести відповідні зміни. Ми очікуємо,
що ці зміни стануть частиною пакету реформ у рамках отримання Україною статусу кандидата в ЄС.
Взаємозв’язок з іншими ринковими
реформами. Реформа корпоративного
врядування тісно пов’язана з іншими ринковими реформами. Шанси, що ізольованість такої реформи від інших принесе
успіх, дуже мізерні. Це не означає повну
та негайну лібералізацію ринку. Водночас,
для цього дійсно необхідна прозорість,
чесність та верховенство права. Наприклад, якщо Уряд вирішить, що Нафтогаз
повинен продавати газ за цінами нижче
імпортних (надаючи приховані субсидії
споживачам через Нафтогаз), наглядова
рада може без проблем працювати з цим
за умови, що це рішення є прозорим, і
Уряд компенсує різницю, як це передбачено Законом «Про ринок природного газу».
Проблема довіри. Можливо, існує брак
довіри до того, що Уряд дійсно хоче ставитися до державних підприємств як до
реальних компаній, а не до державних
установ, і що він хоче провести належну реформу корпоративного врядування,
щоб захистити державні підприємства від
політичного втручання та хабарництва. З
іншого боку, можливо, немає довіри до
того, що міжнародні зацікавлені сторони
дійсно хочуть допомогти українській владі
стати більш потужною та впливовою, і що
зміцнюється потенціал громадянського суспільства контролювати владу.26

Державний аудит та міжнародний аудит.
На додаток до служби внутрішнього аудиту,
який підпорядковується наглядовій раді, Нафтогаз має двох зовнішніх аудиторів – Державну аудиторську службу та (міжнародних)
незалежних аудиторів. Це виходить за рамки
норми. Але ще більша проблема полягає у
тому, що Державну аудиторську службу, яка
підпорядковується Міністерству фінансів, дотримується визначених Міністерством фінансів стандартам, які не завжди відповідають
міжнародним стандартам, відповідно до яких
здійснюють свою діяльність міжнародні аудитори.

Як зміцнити довіру? Через консенсус використовувати чіткі та авторитетні
стандарти корпоративного врядування,
зокрема Керівні принципи ОЕСР та практику країн ЄС27. Хід реалізації повинен
перевірятися авторитетними третіми
сторонами (на основі узгоджених критеріїв). Акцент має бути на істотних та відчутних результатах (ефективність, інвестиції тощо).28
Але для початку нам потрібна чесна та
предметна дискусія між зацікавленими
сторонами. Що нам не потрібно, то це
незавершена реформа корпоративного
врядування з будь-якого боку, оскільки вона тільки дискредитує реформи та
вбиває довіру. До речі, реформа корпоративного врядування Нафтогазу може
бути хорошим прикладом, щоб показати, що потрібно Україні, а що їй не потрібно, що є реальною реформою, а що
фальшивим або незавершеним. Ви можете ознайомитися з такими прикладами у цьому Річному звіті – саме тому ми
звертаємо на це увагу тут.
Наслідки війни. Звичайно, під час
війни до корпоративного врядування
висуваються особливі вимоги. І це
залежить від обставин, які важко передбачити, а часто навіть проаналізувати
та обговорити. Але переваги вдалого
корпоративного врядування, як з точки
зору підвищення ефективності на рівні
компанії, так і додаткової довіри з боку
міжнародних партнерів на рівні держави, можливі тут і зараз, навіть під час
війни. Ось чому ми вважаємо, що те, що
тут написано, може (навіть краще) бути
зроблено негайно, а не після війни.
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ВИНАГОРОДА ПРАВЛІННЯ ТА
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ У 2021 РОЦІ

2. Загальні коментарі
Період, щодо якого вказується винагорода

1. Резюме
Цей звіт з винагороди правління та наглядової ради є досить складним для ознайомлення та нетиповим через велику кількість деталей, без яких логіку подій пояснити неможливо. Ми вважаємо
за необхідне викласти детальну інформацію, враховуючи суспільний інтерес та численні дискусії,
що точилися у суспільстві щодо винагороди колишніх членів правління Компанії.
Всі дані щодо винагороди правління та наглядової ради, наведені в цьому звіті, вказані до оподаткування без урахування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який сплачується роботодавцем в установленому законодавством
України порядку.

2021

2020

Всього, загальні витрати на базову частину винагороди
та премії членам правління, млн грн

81,9

207,2

Частка витрат на членів правління, які були звільнені у 2021 році

99,5%

100%

2021

чистий ПРИБУТОК 12,023 млрд грн

0

грн

2020

премії членам правління
за результатами року

млн грн

Звертаємо увагу, що у попередніх річних
звітах застосовувався інший підхід – витрати на премії за звітний період, виплачені у
періоді, наступному за звітним, вказувалися
як винагорода у наступному періоді3. Наприклад, премії за результатами 2019 року, виплачені у 2020 році, показувалися як винагорода у 2020 році.
На нашу думку, підхід, застосований у річному звіті за 2021 рік, є більш зручним для
користувачів цього звіту, оскільки він дає
можливість порівнювати результати звітного періоду та премії членам правління за цей
звітний період.
Для повноти розкриття інформації, надаємо
дані щодо виплат премій у звітному періоді за
попередній період.

чистий ЗБИТОК 19,002 млрд грн

139,3

Інформація щодо витрат на винагороду членам правління підготовлена на основі нарахування. Зокрема, витрати, понесені у звітному
періоді, але виплачені у періоді, наступному
за звітним, вказані як витрати звітного періоду.
Аналогічно показані витрати на премії членам
правління – витрати на премії за звітний період, виплачені у періоді, наступному за звітним, вказані, як винагорода за звітний період.

Виплати премій членам правління у
звітному періоді за попередній період

премії членам правління
за результатами року

виплати
за 2020

2021
2021

2020

81,9

67,9

у тому числі на посаді члена правління в Компанії, млн грн

70,6

37,1

у тому числі на інших ключових посадах Групи Нафтогаз, млн грн

11,3

30,8

Загальні витрати на базову частину винагороди
членам правління1, млн грн
Не включається інформація
по членах правління, призначених тимчасово, оскільки
вони не отримували додаткову винагороду як члени
правління, і їхня заробітна
плата визначалася укладеними трудовими договорами, не
пов’язаними з повноваженнями членів правління.

1

У тому числі виплати у
розмірі 338,6 млн грн, які
були здійснені банком через
механізм банківської гарантії;
відповідний договір з банком
був підписаний Сергієм
Переломою; кошти Компанії
для покриття цієї банківської
гарантії були перераховані
ще за керівництва Компанією
Андрієм Коболєвим.

2

238

Річний звіт
2021

139,3
млн грн

виплати
за 2019

2020

99

млн грн

Зауважимо, що всі ці виплати здійснювалися за рішеннями попереднього складу наглядової ради Компанії.
Посадові особи, чия винагорода вказується

Додатково: виплати у 2021 році членам правління, які були звільнені
у 2021 році, за розірвання контракту та трудових договорів, визначе- 412,2
ні попереднім складом наглядової ради Компанії, млн грн
З них виплати Андрію Коболєву, попередньому голові
правління Компанії 2, млн грн

342,8

Також звертаємо увагу, що у цьому розділі річного звіту, на відміну від попередніх
річних звітів Компанії, ми наводимо інформацію виключно стосовно винагороди
членів правління, а не всього «провідного
управлінського персоналу» Компанії4. На
нашу думку, це дає можливість користувачам звітності проаналізувати винагороду

посадових осіб, які наділені чітко визначеними законодавством України та Статутом
Компанії повноваженнями члена виконавчого органу Компанії, і які відіграють окрему
роль у системі корпоративного врядування
(яка відрізняється від системи управління/
менеджменту). Також це дозволяє уникати
суб’єктивності щодо віднесення окремих керівників (менеджерів) компанії до «провідного управлінського персоналу». Додаткову
інформацію про винагороду «провідного
управлінського персоналу» для порівняння з
минулими періодами ми наводимо у розділі
«Фінансова звітність».
Зазначимо, що законодавство України, починаючи з 2018 року, містить прямі вимоги
щодо звіту про винагороду саме правління,
а не «провідного управлінського персоналу». При цьому законодавство України
визначає, що така винагорода має відповідати Положенню про винагороду членів
правління, яке мала затвердити наглядова
рада компанії. Наглядова рада Компанії не
затвердила таке положення, як того вимагало законодавство.
Як визначається винагорода
Відповідно до �татуту Компанії, до виключної компетенції наглядової ради Компанії
належить затвердження умов контрактів, що
укладатимуться з головою та іншими членами правління, встановлення розміру їхньої
винагороди, обрання уповноваженої особи
для підписання таких контрактів.
У 2021 році трудові відносини з колишніми
головою правління Компанії Андрієм Коболєвим та першим заступником голови правління Сергієм Переломою врегульовувались
укладеними з ними контрактами, умови яких
затверджувалися наглядовою радою.
Трудові відносини з членами правління
Компанії Ярославом Теклюком, директором з юридичних питань, Отто Арнолдом
Ватерландером, директором виконавчим з
трансформації «Групи Нафтогаз» та за сумісництвом головним директором виконавчим
«Групи Нафтогаз», Петрусом Стефанусом
ван Дрілем, директором фінансовим «Групи
Нафтогаз», врегульовувалися укладеними з
ними індивідуальними трудовими договорами. Умови індивідуальних трудових договорів з зазначеними працівниками з огляду на
безстроковість обрання та призначення погоджувалися наглядовою радою з моменту їх
обрання та призначення членами правління
Компанії.

Це давало можливість
відтермінувати публікацію
значних (порівняно з іншими
компаніями державного сектору) премій, коли у 2016 році
Компанія перейшла до визначення винагороди керівників у
прив’язці до рівня винагороди
у приватному секторі.

3

Надання інформації щодо
винагороди провідного
управлінського персоналу
поряд з інформацією щодо
винагороди членів правління
не є поширеною практикою, і
воно відволікає увагу від питання винагороди саме членів
правління, як органу Компанії,
який відіграє одну з ключових
ролей у системі корпоративного врядування.

4
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Загалом винагорода членів правління складалася з таких компонентів:
• базова частина винагороди, у тому числі обов’язкові гарантійні та компенсаційні
виплати, встановлені трудовим законодавством України;
• винагорода за виконання роботи на інших
ключових посадах в Групі Нафтогаз (див.
нижче);
• змінна частина винагороди, що включає
річну премію, премію за реалізацію цілей
в середньострокових проектах (від 1 до 3
років), премію за особливі досягнення, досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих стратегічних проектів;
• інші заохочувальні та компенсаційні виплати;
• компенсація, виплачена колишнім членам
правління Компанії у зв’язку із завершенням їхньої діяльності (вихідна допомога
при звільненні).
Варто зазначити, що структура винагороди голови правління Андрія Коболєва та
першого заступника голови правління Сергія Переломи з січня по вересень 2021 року
формувалася відповідно до Політики щодо
встановлення розміру винагороди членам
правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», керівникам господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Політика з винагороди) та Типових
умов контрактів з головою та членами правління Компанії, затвердженими наглядовою
радою Компанії.

З метою приведення Політики з винагороди у відповідність до Вимог після призначення головою правління Юрія Вітренка розроблено проект Положення про винагороду
членів виконавчого органу акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» на 2022 рік для подальшого його винесення на затвердження наглядовою радою Компанії, призначення якої
очікується найближчим часом.
Нереалізовані рішення про винагороду
В умовах відсутності затверджених у встановленому в Компанії порядку оцінки ефективності роботи членів правління, наглядовою радою Компанії у червні 2021 було
прийняте рішення про позитивну оцінку підсумків роботи в першій половині 2021 року
і визначено розмір премії окремих членів
правління за підсумками роботи за рік та
премії за участь у середньострокових проектах, а також необхідність забезпечення
їх виплати шляхом використання механізму
безвідкличної банківської гарантії. Загальний розмір суми вищезгаданих премій був
оцінений на рівні близько 126 млн грн (розмір 17 місячних окладів членів правління, які
обіймали низку посад у Групі Нафтогаз).

Член правління

Сума премії,
млн грн

Сергій Перелома

34

Отто Арнолд Ватерландер

39,1

Політика з винагороди, які діяла в Компанії в 2021 році, не відповідала Вимогам в частині:

Петрус Стефанус ван Дріл

26,4

Ярослав Теклюк

26,4

Всього:

125,9

• визначення умов дострокової виплати
змінної частини винагороди;
• наявності в контрактах з членами правління положення, які дають змогу Компанії
вимагати повернення змінної частини виРічний звіт
2021

Відповідно до пункту 5 розділу 1 Вимог,
Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства затверджує наглядова рада товариства після того, як його розгляне комітет з призначень та винагород.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 року №659 затверджено Вимоги до положення
про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу
акціонерного товариства (далі – Вимоги).

• визначення критеріїв оцінки ефективності
для змінної частини винагороди;
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нагороди, що була виплачена на підставі
інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною), а також строку
для такого повернення тощо.

Оскільки це рішення очевидно не відповідало умовам контрактів, трудових договорів,
укладених з членами правління Компанії, та
вимогам внутрішніх документів Компанії, воно не було виконано.

Відповідність міжнародним стандартам
Підходи до винагороди членів правління,
які застосувалися наглядовою радою, не відповідали поширеним міжнародним практикам та не були приведені у відповідність до
вимог українського законодавства з точки
зору прийняття Положення про винагороду
членів правління. Премії для членів правління визначалися переважно без прив’язки до
загальних показників ефективності діяльності Компанії, причому таких, які б відповідали міжнародним стандартам і були б наперед публічно прокомуніковані, як критерії
для преміювання членів правління.5
Формально цілі членів правління Компанії
встановлювалися відповідно до підходів, які
застосовувалися у Групі Нафтогаз. Зокрема,
з 2019 року у Групі Нафтогаз впроваджена
система управління ефективністю діяльності
персоналу за допомогою методу встановлення цілей та ключових результатів і відстеження результатів їх досягнення (далі – ЦКР,
від англ. OKR – Objectives and Key Results).
Метою системи ЦКР є узгодження індивідуальних цілей працівників із загальними
цілями Компанії; визначення ключових результатів, які, як очікується, свідчать про досягнення цих цілей; орієнтація на ці результати задля досягнення цих цілей; відповідна
мотивація і оцінка персоналу.
Водночас аналіз цілей, встановлених членам правління Компанії на 2020 рік6, продемонстрував, що часто визначення цілей не
відповідало кращій практиці встановлення
та оцінки ЦКР. Йдеться про встановлення занадто великої кількості операційних цілей,
що зміщує фокус уваги і розсіює зусилля;
занадто узагальнені формулювання цілей,
ступінь досягнення яких складно оцінити;
відсутність об’єднуючих бізнес-цілей вищого
рівня, що спрямовували б лідерську команду
на ефективну спільну роботу та результат.
Наразі Компанія очікує на призначення
нової наглядової ради, яка має затвердити
Положення про винагороду правління відповідно до українського законодавства та
міжнародних стандартів. Рішення щодо оцінки діяльності та доцільності виплати премії
за результатами 2021 року окремим членам
правління, повноваження яких було припинено протягом 2021 року, відповідно до
умов укладених з ними індивідуальних трудових договорів, також перебуває в компетенції наглядової ради Компанії.
Зі зміною голови правління у 2021 році
розпочалась робота з вдосконалення підходів та практик встановлення та оцінки ЦКР,
які дозволять досягати амбітних цілей, чітко

відстежувати бізнес-результати та повною
мірою реалізовувати принцип меритократії
(деталі представлено у частині звіту щодо
управління людським капіталом).
Більше детально про це зазначено в частині звіту про трансформацію.
Вищезазначеним членам правління Компанії, тимчасово обраним та призначеним з
28.09.2021 року, з огляду на той факт, що з
ними не укладалися контракти як з членами
правління, ЦКР як членам правління не встановлювались. Водночас їм були встановлені
цілі в межах посадових обов’язків за посадами, які вони обіймали в 2021 році, за наведеною логікою у розділі «Людський капітал».
Погляд поточного менеджменту компанії на підходи до винагороди
Ми вважаємо, що грошова винагорода переважно не є основною мотивацією керівників компанії. Але, якщо винагорода є системно
нижчою за рівень, який керівник може отримати на іншому місці роботи, – це значно обмежує можливість залучення компетентних
та некорумпованих керівників. Своєю чергою
втрати компанії від некомпетентності та/або
корумпованості керівників значно перевищують витрати на ринкові зарплати.
З іншого боку, наявні у нас дані свідчать
про те, що велика різниця між середнім рівнем винагороди та рівнем винагороди керівників вищої ланки найбільших корпорацій,
яка є характерною для українського ринку, і
ототожнення високих зарплат керівників та
корупції, є істотною соціальною та політичною проблемою. Ця проблема тільки ускладнюється, коли керівниками держкорпорацій
призначають кандидатів, які навряд чи були
б призначенні на схожі посади у приватному
секторі, особливо в міжнародних компаніях.
Враховуючи вищенаведене, ми вважаємо,
що рівень винагороди членів правління Компанії має відповідати ринковому рівню, але
з урахуванням як рівня відповідальності, так
і компетенцій посадової особи. Найкраще,
коли вона визначається компетентною, незалежною, авторитетною наглядовою радою
на підставі об’єктивної інформації, при цьому змінна складова винагороди визначається у прив’язці до загальноприйнятих показників ефективності діяльності компанії.
Зауважимо, що чинні члени правління не
вважають, що наразі підходи до винагороди
за роботу на посаді голови та членів правління
Компанії відповідають таким принципам, але
сприймають це, як тимчасову ситуацію, яка має
змінитися після призначення наглядової ради.

5

Щодо базової винагороди, вона, в принципі,
визначалась відповідно до
стандартного ринкового
рівня винагороди для певної
посади. Варто зауважити,
що при цьому, на відміну
від ринкової практики, при
призначенні на ці посади не
забезпечувалася відповідність ринковим стандартам
щодо рівня компетенцій і
досвіду членів правління.
Наприклад, Андрій Коболєв,
голова правління, при
призначенні на посаду не
мав відповідного керівного
досвіду та досягнень; Отто
Арнолд Ватерландер, головний операційний директор,
не мав фахової освіти та
виробничого досвіду у нафтогазовому комплексі, в якому
оперує Компанія; Петрус
Стефанус ван Дріл, головний
фінансовий директор, не мав
сертифікації фахівця з міжнародних стандартів фінансової
звітності, яка в розвинених
країнах зазвичай є вимогою
для посади фінансового
директора.

6

Звіт Комітету з призначень
та винагород за 2020 рік
щодо членів правління
НАК «Нафтогаз України»,
підготовлений менеджментом Компанії та наданий
на розгляд наглядової ради
Компанії (лист №17-1669/1-21
від 01.07.2021), проте який
так і був не розглянутий і не
затверджений у встановленому порядку.
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3. Структура винагороди членів правління Компанії

4. Коментарі щодо винагороди Андрія Коболєва,
голови правління компанії до 28.04.2021 р.
Протягом 2021 року відбувалася зміна голів
правління та членів правління НАК «Нафтогаз
України».

ЗАГАЛЬНА СУМА
ВИНАГОРОДИ, МЛН ГРН
НАРАХОВАНА У 2021 РОЦІ
Базова частина винагороди на основній посаді за рік, млн грн
Винагорода за виконання роботи
на інших ключових посадах в Групі
Нафтогаз за рік, млн грн
в тому числі базова частина
винагороди, млн грн
Всього базова частина винагороди
за рік, млн грн
Базова частина винагороди у річному вимірі7 на кінець звітного періоду
Базова частина винагороди у річному вимірі на кінець попереднього
періоду
Зростання у 2021 році базової частини винагороди у річному вимірі
заробітної плати
Премія за результатами 2020 року,
виплачена у 2021 році, млн грн
% зміни по відношенню до премії
за результатами 2019 року, виплаченої у 2020 році
Довідково: % зміни фінансового результату (чистий прибуток/збиток)
Компанії за відповідний період8
Друга частина премії за досягнення
вагомих цілей, реалізацію важливих
стратегічних проектів, яка була виплачена в 2021 році та пов’язана з
результатами діяльності у попередні
роки (позитивне рішення трибуналу
Арбітражного інституту Торгівельної
палати Стокгольма в арбітражному
провадженні V 2014/129 стосовно
контракту № ТКГУ на транзит природного газу), млн грн
Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, млн грн
Компенсація, виплачена колишнім
членам правління Компанії у зв’язку із завершенням їхньої діяльності
(вихідна допомога при звільненні)
Єдиний соціальний внесок, який
сплачує роботодавець, млн грн
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Річний звіт
2021

Юрій
Вітренко,
голова
правління
з 29 квітня
2021 року

Андрій
Коболєв,
голова
правління до 28
квітня 2021
року

Сергій
Перелома,
перший заступник голови правління до
27 вересня
2021 року

Отто
Арнолд
Ватерландер,
член правління до 22 вересня 2021
року

Петрус
Стефанус
ванДріл,
член правління до
22 вересня
2021 року

Ярослав
Теклюк,
член правління до
27 вересня
2021 року

0,4

347,4

62,8

24,5

36,5

40,8

0,4

3,4

20,0

17,4

14,8

14,6

-

-

4,6

6,0

3,7

0,4

-

-

4,4

6,0

0,4

0,4

0,4

3,4

24,4

23,4

15,2

15,0

0,6

8,3

22,5

26,0

17,5

17,5

-

8,5

12,7

21,4

16,5

11,5

-

-2%

77%

22%

6%

52%

-

-

37,7

38,3

25,9

37,4

-

-

6%

-

-

-41%

0

9,3
виплачена у квітні
та липні
2021 р.

-130%

-

338,6
виплачена у травні
2021 року
через механізм банківської гарантії 9

-

1,2

-

4,2

0,1

0,1

2,1
виплачена
у квітні та
липні
2021 р.

0

1,1
36,0
0,2

1,1
16,9

0,2

0,2

16,4
0,2

Для розуміння особливостей винагороди голови правління у 2021 році коротко нагадаємо
факти щодо премії за виграш у Стокгольмському арбітражі. Звертаємо увагу, що деякі деталі
щодо премії за виграш у Стокгольмському арбітражі наводяться вперше і є важливими для
розуміння логіки подій.
Наглядовою радою Компанії в квітні 2018
року було погоджено виплату працівникам
Компанії премій за досягнення вагомих цілей,
реалізацію важливих стратегічних проектів
(позитивні рішення трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма),
загальний розмір яких становив 1% від суми
виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів США).
Сума зазначеної премії Андрію Коболєву склала 10 млн доларів США (перша частина премії,
яка була виплачена в 2 кварталі 2018 року) та
12,4 млн доларів США (друга частина премії).
Наглядова рада Компанії в липні 2018 року внесла зміни до свого рішення, прийнятого
в квітні 2018 року, щодо погодження виплат
працівникам Компанії за позитивні рішення
трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма, доручивши правлінню Компанії представити його рекомендації
стосовно персонального розподілу вказаних
премій на розгляд комітету з призначень та винагород наглядової ради для перегляду та надання відповідних рекомендацій. Також цим
рішенням наглядова рада Компанії призупинила виплату будь яких сум премій премій за позитивні рішення трибуналу при Арбітражному
інституті Торгової палати м. Стокгольма до розгляду цього питання комітетом з призначень
та винагород наглядової ради та прийняття подальших рішень наглядовою радою з питань
призначення таких премій.
В жовтні 2020 року наглядова рада Компанії
скасувала своє рішення щодо призупинення
виплати працівникам Компанії будь-яких сум
премій за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих стратегічних проектів (позитивні
рішення трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма) в частині виплат на користь осіб, які є працівниками Компанії на дату такого рішення наглядової ради.
При цьому виплата зазначеної премії Андрію
Коболєву мала бути здійснена в порядку та у
строки, передбачені умовами його контракту.
Умови контракту
Контракт з колишнім головою правління Андрієм Коболєвим був укладений 07.08.2014
року. 09.08.2018 року до контракту були вне-

сені зміни шляхом викладення контракту в новій редакції, умови таких змін були погоджені
та затверджені наглядовою радою. У подальшому до контракту вносились зміни та доповнення за рішенням наглядової ради.
Редакцією контракту з головою правління,
яка була чинною в 2021 році, було встановлено такі складові винагороди: базова частина винагороди у вигляді посадового окладу
в еквіваленті 25000 доларів США на місяць,
право на премію «за виграш у Стокгольмському арбітражі», представницькі витрати, страхування життя, добровільне медичне страхування, страхування відповідальності, гарантії
правового захисту та інше. Річна премія для
голови правління Компанії умовами укладеного з ним контракту не була передбачена.
Важливо зазначити, що, відповідно до умов
контракту з колишнім головою правління Андрієм Коболєвим, які були внесені у контракт при
його перепризначенні на посаді голови правління у березні 2020 року, базова частина винагороди, яка виплачувалася щомісячно, зменшувала залишок невиплаченої премії «за перемогу у
Стокгольмському арбітражі». Вірогідно, це було
підставою для Андрія Коболєва стверджувати в
інтерв’ю, що він працював безоплатно.
Це твердження було б коректним, якби Андрій Коболєв мав реальну альтернативу отримати цю премію, не укладаючи контракт.
Однак, на час його перепризначення на посаді у березні 2020 року, вже була прострочена
виплата другої частини премії «за перемогу
у Стокгольмському арбітражі» всім співробітникам компанії, які мали її отримати (у порушення зокрема і його контракту). В цьому контексті потрібно також згадати заяви Андрія
Коболєва про те, що виплата другої частини
премії була заблокована через «політичний
тиск»10, а також тогочасне рішення наглядової ради, яка всупереч очікуванням ізолювати
компанію від політичного втручання, фактично
заборонила виконати контракти і виплатити
премії, до окремого рішення наглядової ради. Враховуючи ці факти, стає зрозумілим, що
Андрій Коболєв після перепризначення головою правління у березні 2020 року отримував
кошти, які він не зміг отримати до цього, і неочевидно, щоб він міг би отримати їх у інший
спосіб. Також до контракту колишнього голови
правління Андрія Коболєва, за погодженням з
наглядовою радою, у березні 2020 року було
внесено зобов’язання Компанії щодо гарантування (через механізм безумовної та безвідкличної банківської гарантії) після завершення строку дії контракту (22.03.2024 року) або
у випадку, якщо контракт припиняється не з
ініціативи Андрія Коболєва, виплати невиплаченого залишку премії за перемогу у Стокголь-
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мському арбітражі, загальна сума якої станом
на момент затвердження цієї премії наглядовою радою в липні 2018 році становила
12 367 150 дол. США. Договір з банком про
банківську гарантію був підписаний Сергієм
Переломою. Кошти Компанії для покриття цієї
банківської гарантії були перераховані ще за
керівництва Компанією Андрієм Коболєвим.
Виплати при звільненні
Звільнення голови правління Андрія Коболєва відбулося 28.04.2021 року. При звільненні колишній керівник отримав компенсацію
за невикористану відпустку, вихідну допомогу
при звільненні у розмірі, визначеному законодавством. При цьому, у свій останній робочий день Андрій Коболєв не вжив необхідних
дій щодо виконання умов укладеного з ним
контракту в частині виплати премії за виграш
у Стокгольмському арбітражі, а саме, не видав
наказ про виплату зазначеної премії. Відповідно Компанія не здійснила нарахування та
виплату такої премії. Відповідно до умов договору банківської гарантії щодо забезпечення
виплати премії колишньому голові правління
банківська установа здійснила виплату належної суми Андрію Коболєву за мінусом коштів,
які колишній голова правління регулярно отримував у вигляді базової частини винагороди (посадового окладу), про яку згадувалося
вище. Також банківська установа, відповідно
до умов договору банківської гарантії, здійснила утримання коштів Компанії, що були
зарезервовані під виплату премії за виграш у
Стокгольмському арбітражі.
Зауважимо, що вже після отримання цих коштів публічна комунікація з боку Андрія Коболєва створювала оманливе враження, що він
ці кошти так і не отримав11.
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Відповідно до наказів про
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Річний звіт
2021

Гарантія отримання премії
Рішення щодо гарантування виплати премії за виграш у Стокгольмському арбітражі
шляхом банківської гарантії було прийняте
наглядовою радою і внесене до умов контракту шляхом укладення додаткової угоди виключно відносно голови правління Андрія Коболєва. Зазначений підхід щодо гарантування
виплати такої премії не був застосований по
відношенню до інших членів правління, які
входили до чинного на той час складу правління (Сергія Переломи та Ярослава Теклюка) та
інших працівників, які безпосередньо брали
участь у роботі щодо Стокгольмського арбітражу та яким за рішенням наглядової ради така
премія підлягала виплаті. Більше того, виплата
частини премії за виграш у Стокгольмському
арбітражі була призупинена та відтермінована для інших працівників Компанії (всупереч
контрактам з ними) згідно з рішенням наглядової ради, прийнятому в липні 2018 року. Як
було зазначено вище. Андрій Коболєв, того-

часний голова правління, пояснював блокування виплат «політичним тиском», але роль
наглядової ради, принаймні за міжнародними стандартами, якраз і полягає у ізолюванні
компанії від політичного втручання.
Наглядова рада не надала обґрунтувань
щодо причин застосування особливого підходу для структурування виплати премії колишньому голові правління при погодженні умов
додаткової угоди до контракту з ним. Ексклюзивний підхід щодо гарантій виплати значної
за розміром премії голові правління не може
вважатися достатньо прозорим і справедливим, а також таким, що забезпечує відсутність
конфлікту інтересів у голови правління та членів наглядової ради у питаннях виплати винагороди найвищому керівництву компанії.
Рішення про преміювання
Наглядова рада не надавала обґрунтувань
факту преміювання Андрія Коболєва саме
за перемогу у Стокгольмському арбітражі.
Не виникає сумнівів у тому, що перемога у
Стокгольмському арбітражі була вагомою ціллю для Компанії, і вищезгаданий арбітраж був
важливим стратегічним проектом. Водночас
Андрій Коболєв не керував цим проектом
особисто і безпосередньо. Керівником цього
проекту з боку Компанії був Юрій Вітренко12.
Він же, а не Андрій Коболєв, був офіційним
представником Компанії у цьому арбітражі.
Формально заявником в Стокгольмському арбітражі по контракту на купівлю газу
був Газпром. Зустрічний (тобто з боку Компанії) позов в Стокгольмському арбітражі по
контракту на закупівлю газу ініціював тогочасний прем’єр-міністр (Арсеній Яценюк), хоча
конкретні позовні вимоги, які він ініціював,
не були задоволені арбітражним трибуналом.
Водночас були задоволені вимоги, які ініціював Юрій Вітренко або міжнародні юристи.
Юрій Вітренко також ініціював і особисто вів
арбітраж за транзитним контактом (за яким
Компанія виграла близько 5 млрд дол. США).
Андрій Коболєв був одним зі свідків в
арбітражі, оскільки саме він свого часу (зокрема, у 2009 році) відповідав за найбільш
проблемні питання для Компанії в цьому арбітражі.
Зокрема, як тогочасний радник голови
правління Нафтогазу, Андрій Коболєв брав
участь у переговорах з Газпромом, і саме його
роль на цих переговорах передбачала перевірку запропонованого Газпромом конкретного формулювання положення «бери або
плати» в контракті 2009 року на відповідність
європейським нормам. Як згодом було встановлено арбітражним трибуналом, положення «бери або плати», яке є загалом стандартним для довгострокових контрактів в Європі,

було сформульовано так, що його формулювання в контракті 2009 року не відповідало
європейським нормам. Відповідно вищезгадане положення контракту було визнано «кабальним» («unconscionable», або нерозумно
надмірним). Зазначимо, що з опублікованого
рішення арбітражного трибуналу13 випливає,
що Андрій Коболєв не інформував українську
сторону на переговорах, що Газпром запропонував формулювання положення «бери
або плати», яке не відповідало європейським
нормам. Нагадаємо, ці кабальні умови дали
можливість Газпрому вимагати від Компанії
платити за газ, який Компанія навіть не могла відбирати. Загальна вартість такого газу до
кінця дії контракту перевищувала 100 млрд.
доларів США. Компанія змогла захиститися
від вимог Газпрому за положенням «бери або
плати» за допомогою загальних норм шведського права щодо захисту споживачів.
Андрій Коболєв відповідав і за підготовку
запиту Компанії на перегляд транзитного тарифу, відправленого Газпрому у тому ж 2009
році. Відповідно до умов транзитного контракту, у запиті потрібно було вказати на зміни
умов формування транзитних тарифів в Європі та показати, що тариф через Україну не
відповідає рівню тарифів в Європі. Як згодом
було встановлено арбітражним трибуналом,
цього не було зроблено.13 Компанія навела
відповідні аргументи лише в обґрунтуванні
відповідних позовних вимог в арбітражі за
транзитним контрактом. Арбітражний трибунал не задовольнив позовні вимоги (сумою понад 16 млрд дол. США) саме через
невідповідність запиту формальним вимогам
контракту. Компанія все ж виграла в арбітражі
за транзитним контрактом, але меншу суму
(5 млрд дол. США), і за позовними вимогами
щодо відшкодування збитків (недоотриманих доходів через те, що Газпром подавав для
транзиту менші обсяги, ніж було передбачено
контактом).
Деталі щодо арбітражного процесу, у тому числі опубліковані рішення арбітражного
трибуналу, є важливими, оскільки вони могли б бути взяті до уваги наглядовою радою
при визначенні внеску працівників, долучених до роботи над Стокгольмським арбітражем, включаючи роль Андрія Коболєва як
учасника та свідка подій 2009 року. У нас немає інформації про те, що внесок кожного
члена команди, яка працювала над Стокгольмським арбітражем, було досліджено наглядовою радою на основі офіційних документів
про арбітраж.
Водночас Компанія у результаті виграшу в
Стокгольмському арбітражі показала хороші
фінансові результати.14 Відповідно Андрій Коболєв, як голова правління, що відповідав за

загальні результати роботи всієї Групи Нафтогаз, міг претендувати на преміювання саме за
досягнення Компанії в цілому у відповідних
роках. Як українське законодавство, так і поширена міжнародна практика чітко вказують
на те, що премії керівник компанії отримує,
принаймні переважно, так само за загальні
результати роботи компанії. Ми не маємо інформації, чому наглядова рада віддала перевагу преміюванню голови правління за участь
у проекті щодо Стокгольмського арбітражу як
свідка та учасника подій, а не як СЕО Компанії, яка у відповідні періоди показала хороші фінансові результати діяльності. Водночас
наглядова рада мала можливість ознайомитись з опублікованими рішеннями арбітражного трибуналу та роллю Андрія Коболєва
для прийняття якісного рішення.
Варто зазначити, що, враховуючи значний
розмір премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі, відсутність належного і публічного обґрунтування рішення наглядової ради
спочатку щодо її надання, а потім відсутність
послідовних комунікацій щодо обґрунтування рішень наглядової ради про відтермінування цієї премії для працівників Компанії
призвели до негативного резонансу в суспільстві взагалі стосовно виплат такої премії
працівникам Компанії, поставивши під сумнів заслуги команди Компанії. При цьому,
перемога у Стокгольмському арбітражі була
безпрецедентно значним і важливим досягненням не тільки для Компанії, а взагалі для
України.
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Компанія змогла захиститися
від вимог Газпрому за положенням «бери або плати»
за допомогою загальних
норм Шведського права
щодо захисту споживачів.
За позовом про перегляд
транзитного тарифу (сумою
більше 16 млрд дол. США)
Компанія програла саме
через невідповідність запиту
на перегляд тарифу формальним вимогам контракту. Рішення арбітражного
трибуналу опубліковано за
посиланням: https://www.
naftogaz.com/news/naftogazpublikue-oryginaly-rishenstokgolmskogo-arbitrazhu.
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Порушення при
визначенні та виплаті
премії Андрію Коболєву
У 2021 році завершився розгляд судового спору щодо оскарження Компанією Вимоги ДАСУ про усунення порушень при виплаті премії голові правління Андрію Коболєву в 2018 році. Суд
підтвердив факт порушення вимог постанови КМУ № 858 від
19.05.1999 року в частині нарахування та виплати премії голові
правління Андрію Коболєву у розмірі, який значно перевищував
граничний розмір премій, який КМУ встановив цією постановою.
Для виконання Вимоги ДАСУ щодо встановлення осіб, винних в
порушеннях, було проведено в 2022 році службове розслідування. У процесі проведеного службового розслідування членами
комісії відзначено, що члени наглядової ради погодили пропозиції голови правління щодо розмірів премій йому, іншим членам
правління та працівникам Компанії замість того, щоб визначити
винагороду з контролем її рівня та структури відповідно до роботи членів правління Компанії.
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5. Коментарі щодо винагороди інших членів правління
Контрактом, укладеним з Сергієм Переломою та індивідуальними трудовими договорами, укладеними з іншими членами правління Компанії, передбачено встановлення
річних ЦКР та, відповідно, виплату премії за
результатами року на підставі оцінки досягнення встановлених річних ЦКР.
Наглядовою радою Компанії члену правління Ярославу Теклюку також були встановлені цілі в середньострокових проектах (1-3
років), оцінка результатів досягнення яких та
визначення розміру премії перебуває в компетенції наглядової ради Компанії.
Базова частина винагороди
Включає суму основної та додаткової заробітної плати, оплату тимчасової відсутності
(відпустка, лікарняний) тощо.
Відповідно до Політики з винагороди посадові оклади членам правління Компанії встановлюються згідно із системою оцінки посад
(грейдів) в Компанії.
З 01.01.2021р. посадові оклади членів
правління Компанії Ярослава Теклюка, директора з юридичних питань, Отто Арнолда Ватерландера, директора виконавчого з
трансформації «Групи Нафтогаз» та за сумісництвом головного директора виконавчого «Групи Нафтогаз», Петруса Стефануса ван
Дріла, директора фінансового «Групи Нафтогаз», були переглянуті в бік підвищення в середньому на 44% (в гривневому еквіваленті).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.2020 № 334 «Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих
органів та винагороди членів наглядових рад
суб’єктів господарювання державного сектору
економіки» та постанови від 26.10.2021 №996
«Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів
наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки» розмір місячного
посадового окладу членів правління Компанії
у період з квітня по вересень 2020 року був
обмежений 10 мінімальними заробітними
платами або 47 230 грн.
15
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Своєю чергою справедливо зазначити, що таке
державне втручання в
ринкові рівні оплати праці
може бути неефективним,
особливо без пояснень
логіки таких рішень і
прорахування ризиків
втрати керівників, які не
погодяться на неринкові
умови, якраз в тому числі
тому, що вони штовхають
компанії на маніпуляції.
Відповідно до наказів про
розподіл обов’язків між
керівництвом Компанії за
2016-2019 роки (наказ
№466 від 16.11.2016,
наказ №374 від
13.11.2018, наказ №425
від 21.12.2018).

Річний звіт
2021

Однак, у червні 2020 року наглядовою
радою Компанії було схвалено виконання
членами правління Компанії, окрім їхньої
основної роботи в Компанії, іншої роботи на
юридични особах Групи Нафтогаз за сумісництвом, що фактично будо обходженням
цих обмежень. При цьому після припинення з 1 жовтня 2020 року вищезазначеного
обмеження, заробітна плата членів правління Компанії на інших посадах на юридичних
особах Групи Нафтогаз за сумісництвом була
тільки скоригована в меншу сторону (встановлена в розмірі 50 тис. грн, крім Сергія
Переломи, якому було визначено інші умо-

ви трудового договору на посаді за сумісництвом) та продовжувалася нараховуватись та
виплачуватись їм протягом 2021 року.
Отже, колишні члени правління Компанії
отримали навіть дещо більший розмір винагороди, ніж мали до встановлення вищезазначених обмежень.15
Змінна частина винагороди
• Премія за результатами року інших членів правління
Максимальна сума річної премії для колишніх членів правління Компанії обмежувалася 150% від річного посадового окладу відповідно до умов контракту / індивідуального
трудового договору. Розмір премії залежав
від результатів оцінки досягнення цілей та
ключових результатів.
Контрактом із Сергієм Переломою, першим
заступником голови правління, було визначено умови, за яких річна премія не нараховується та не виплачується за відповідний період.
Умови індивідуальних трудових договорів
з Ярославом Теклюком, директором з юридичних питань, Отто Арнольдом Ватерландером, директором виконавчим з трансформації «Групи Нафтогаз» та за сумісництвом
головним директором виконавчим «Групи
Нафтогаз», Петрусом Стефанусом ван Дрілом,
директором фінансовим «Групи Нафтогаз»,
передбачали виплату річної премії на підставі оцінки досягнень ЦКР і не містили спеціальних положень, які б унеможливлювали
виплату річної премії.
Умовами індивідуального трудового договору з Ярославом Теклюком, директором з
юридичних питань, було передбачено можливість отримання річної премії в випадку
відсутності встановлених цілей та ключових
результатів.
Порогового значення щодо змінної частини
виплат членам правління Компанії у разі низьких фінансових показників Компанії та/або в
критичній ситуації не було передбачено.
Як вже було зазначено, ЦКР на 2021 рік
членам правління, повноваження яких було
припинено протягом 2021 року, так і не були
встановлені. Рішення щодо оцінки діяльності та доцільності виплати премії за результатами 2021 року окремим членам правління,
відповідно до умов укладених з ними індивідуальних трудових договорів, перебуває в
компетенції наглядової ради Компанії, призначення якої очікується найближчим часом.
21.05.2022 року Петрус Стефанус ван Дріл
звернувся до компанії за виплатою премії за
результатами 2021 року і надав самооцінку
його результатів роботи у 2021 році. Йому бу-

ло повідомлено, що премію йому може визначити тільки наглядова рада.
• Премія за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих стратегічних проектів
Сума премії за виграш у Стокгольмському арбітражі, яка була виплачена у 2021 році
Сергію Переломі та Ярославу Теклюку, дорівнює сумі платежів, визначених у додаткових
угодах до контракту / трудового договору з
цими членами правління Компанії, підписаними у 2018 році.
• Премія за реалізацію цілей в середньострокових проектах (від 1 до 3 років)
Умови контракту з Сергієм Переломою, індивідуальних трудових договорів з Ярославом Теклюком, Отто Арнольдом Ватерландером, Петрусом Стефанусом ван Дрілом
передбачали виплату премії за реалізацію
цілей в середньострокових проектах (від 1 до
3 років), максимальний розмір якої обмежувався 150% від річного посадового окладу.
Рішенням наглядової ради Компанії, прийнятому в червні 2019 року, Ярославу Теклюку встановлено цілі в середньострокових
проектах (на 2020 та 2021 роки).
Іншим членам правління Компанії цілі в середньострокових проектах встановлено не було.

• Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Умови контракту з Сергієм Переломою,
індивідуальних трудових договорів з Ярославом Теклюком, Отто Арнольдом Ватерландером, Петрусом Стефанусом ван Дрілом передбачали страхування життя, добровільне
медичне страхування, страхування відповідальності, гарантії правового захисту та інше.
• Компенсація, виплачена колишнім членам правління Компанії у зв’язку із завершенням їхньої діяльності (вихідна допомога при звільненні)
Умови контракту з Сергієм Переломою, індивідуальних трудових договорів з Ярославом
Теклюком, Отто Арнольдом Ватерландером,
Петрусом Стефанусом ван Дрілом передбачали право на отримання вихідної допомоги при
звільненні. Сергій Перелома мав право на вихідну допомогу в розмірі 12 середньомісячних
заробітних плат. Ярослав Теклюк, Отто Арнолд
Ватерландер, Петрус Стефанус ван Дріл, мали
право на отримання вихідної допомоги у розмірі 12 місячних посадових окладів.
Право на вихідну допомогу реалізується за
умови, що члени правління Компанії не вчинили грубих порушень та інших істотних порушень своїх обов’язків. Внаслідок звільнення
в зв’язку з прогулом Отто Арнолда Ватерландера, колишній член правління, був позбавлений права на отримання вихідної допомоги.

6. Наглядова рада Компанії
Умови оплати послуг та компенсації витрат
членам наглядової ради Компанії визначаються
відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та
господарських товариств, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
державі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668
(далі – Порядок). Відповідно до п. 6 Порядку за
кожен календарний рік, протягом якого член
наглядової ради буде виконувати свої функції,
член наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород.
Членам наглядової ради встановлена фіксована винагорода, яка виплачується відповідно до умов індивідуальних цивільно-правових договорів, укладених Компанією з
членами наглядової ради. Компанія відшкодовує членам наглядової ради обґрунтовані
і документально підтверджені витрати, понесені ними у зв’язку з виконанням наглядових функцій (проїзд, проживання, телефонний зв’язок, тощо), базуючись на принципах
обачності, адекватності та своєчасності. Такі
витрати компенсуються після утримання відповідних обов’язкових податків і зборів на
підставі підтверджувальних документів, які
відповідають вимогам законодавства України
та умовам укладених договорів.

Фактичні нарахування та виплати членам наглядової ради Компанії в 2021 році становлять:

Член
наглядової
ради

Оплата послуг членів
наглядової ради Компанії, в тому числі витрати,
пов’язані з виконанням
ними обов’язків членів
наглядової ради, млн грн16
2021

2020

Споттісвуд Клер
Мері Джоан

6,2

4,5

Лескуа Бруно
Жан Гастон

5,5

3,9

Людо Ван дер
Хейден

5,5

3,9

Бойко Наталія
Андріївна

4,0

2,9

Ковалів Юлія
Ігорівна

2,9

-

Хохштайн Амос

-

4,4

Свириденко Юлія
Анатоліївна

0,1

-

Загалом:

24,2

19,6

Інформацію про роботу Наглядової ради та
правління Компанії читайте в секції «Корпоративне врядування».
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Фактично нарахована та
виплачена за відповідний
період сума оплати
послуг відрізняється
від суми аналогічних
витрат, зазначених в
консолідованій фінансовій
звітності Компанії за 2021
рік, з причини того, що в
консолідованій фінансовій
звітності відображаються
витрати, які формуються за
методом резервування.
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БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Групою Нафтогаз запроваджено сучасну систему регулярної оцінки, моніторингу та здійснення
заходів з управління ризиками. Її основне завдання – забезпечення безперервності діяльності
Групи Нафтогаз. У 2021 році співробітники підрозділу ризик-менеджменту в межах підвищення
кваліфікаційного рівня отримали сертифікацію за стандартами ISO 31000, ISO 31010.

Ключові аспекти уваги
СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
• протидія олігархів демонополізації ринку
• недосконале законодавче регулювання
• збереження механізму непрямих субсидій для побутових споживачів замість
використання ринкових інструментів
• спротив популістів у владі реформі корпоративного управління, порушення системи
менеджменту
ФІНАНСИ
• низька платіжна спроможність та дисципліна ключових контрагентів – покупців
природного газу
• істотне зростання цін на енергоресурси
• залежність від реалізації державних програм фінансування, у т. ч. за рахунок надання
міжнародної фінансової допомоги
ГЕОПОЛІТИЧНА СФЕРА
• світова енергетична криза та енергетична війна, розв’язана росією
• військова агресія рф проти України:
– складнощі із забезпеченням сталого виконання бізнес-процесів в умовах
військових дій та пов’язаних обмежень
– порушення ланцюгів постачання, збуту та обмежена доступність критичних
матеріалів для виробництва
– обмежені можливості залучення міжнародних партнерів із розвідки та
видобування вуглеводнів

Стратегічні та геополітичні ризики
Енергетична криза
Протягом 2021 року рф вдалася до шантажу ЄС,
щоб змусити Євросоюз швидко сертифікувати газогін «Північний потік-2» на антиконкурентних
умовах. ПАТ «Газпром» системно скорочував постачання на європейський ринок, що призвело
до дефіциту природного газу, істотного зростання ціни (TTF: середня ціна за серпень 2022 року
перевищує ціну березня більше ніж на 70%) та
збільшення витрат Компанії на закупівлю імпортованого ресурсу.
Група Нафтогаз продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, а також здійснює оптимізацію операційних та капітальних витрат, підвищує ефективність операційної діяльності та
управління капіталом. Компанія проводить аналіз
юридичних механізмів захисту своїх інтересів від
дій ПАТ «Газпром».
Військова агресія
У випадку подальшого розширення військової агресії рф, під ризиком зупинки перебувають
до 94% добового видобутку АТ «Укргазвидобування» (можлива втрата 33,7 млн куб. м газу на
день), оскільки левова частка родовищ перебувають у східній частині України та поряд із зоною
бойових дій.
В умовах військових дій та відповідних обмежень істотно зростають ризики за напрямом HSE
(здоров’я, безпека та навколишнє середовище).
Основна причина – обмежені можливості опе-
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ративної ротації персоналу та виконання нормативних вимог із охорони праці та промислової
безпеки на виробничих об’єктах, автомобільному
транспорті й робочих місцях.
Для мінімізації наслідків вторгнення рф та
уникнення подальшого їх зростання, керівництвом Групи вживається низка невідкладних заходів, які забезпечують оптимальну діяльність Групи
та безперебійність критичних бізнес-процесів:
• охорона та захист особливо важливих
об’єктів;
• евакуація персоналу, складів ТМЦ;
• диверсифікація постачання критично необхідних для виробництва товарів, робіт та
послуг.
Персонал Групи Нафтогаз від початку бойових
дій докладає значних зусиль для ліквідації наслідків ворожих обстрілів і бомбардувань та відновлення діяльності.
Економічна та Інформаційна безпека
В умовах діючого воєнного стану для діяльності
підприємств Групи, передусім в економічній сфері, матимуть високий рівень ризики шахрайства,
пов’язані з невиконанням контрагентами умов
договорів (фіктивний форс-мажор), зловживанням працівниками службовим становищем, корупційними проявами.
Група користується послугами моніторингу та
реагування на події інформаційної безпеки центру кібербезпеки Групи – ДП «Нафтогазбезпека»,

що допомагає виявляти події інформаційної безпеки в режимі реального часу.
Запроваджено нормативні документи, які відповідають міжнародному стандарту ISO 27001
і регламентують алгоритм дій під час викори-

стання, обробки та збереження інформації. На
момент воєнного стану прийнято рішення щодо
розгортання та резервування інформації за межами України з використанням хмарних технологій
Microsoft, що наразі виконується підрозділом ІТ.

Структурні проблеми внутрішнього ринку природного газу
Стрімке зростання дебіторської заборгованості
Група Нафтогаз виконує ключову роль на ринку
природного газу України. Накопичена заборгованість населення, підприємств газо- та теплопостачання перед Групою на кінець 2021 року сягає
близько 100 млрд грн, що здійснює негативний
вплив на фінансовий стан Групи. Збалансування
цього негативного впливу здійснюється через державні програми фінансування.
Так, протягом 2021 року на виконання Закону
«Про заходи, спрямовані на подолання кризових
явищ та забезпечення фінансової стабільності на
ринку природного газу» (Антикризовий закон) отримано 22 мільярди гривень.
Подальша реалізація Антикризового закону
дозволить урегулювати заборгованість учасників ринку природного газу перед Групою та компенсувати витрати, пов’язані із виконанням спеціальних обов’язків, загальною сумою близько
200 млрд грн.
Імовірність отримання вказаних компенсацій істотно залежить від здатності України продовжувати отримувати міжнародну фінансову допомогу.
Протиправне включення ОГРМ, ТКЕ до реєстру
споживачів ПОН
ОГТСУ звернувся до суду з позовом до ТОВ ГК
«Нафтогаз України» про стягнення заборгованості за негативні небаланси, які утворились після включення ОГРМ, ТКЕ до реєстру споживачів
ПОН у 2021 році.
Розмір позовних вимог ОГТСУ до ТОВ ГК «Нафтогаз України» станом на сьогодні становить
4,8 млрд грн. Очікується, що розмір позовних ви-

мог буде збільшено у разі неврегулювання зазначеної заборгованості у встановленому законодавством порядку.
Група Нафтогаз не погоджується з рішеннями
НКРЕКП, на які посилається ОГТСУ у своєму позові. ТОВ ГК “Нафтогаз України” оскаржило відповідні постанови Регулятора у суді та направило свої
заперечення на вимоги ОГТСУ.
Ризики, пов’язані з корпоративним
врядуванням
У період відсутності наглядової ради Компанії частину її функцій виконує Кабінет Міністрів
України. На важливості призначення наглядової ради Компанії у найкоротший термін акцентували міжнародні партнери України, зокрема
представники країн Великої сімки (G7), які надають Україні найбільшу військову та фінансову
допомогу.
Нафтогаз очікує, що у 2022 році урядом буде
завершено прозорий та відкритий конкурсний
відбір незалежних членів Наглядової ради у повній відповідності до Керівних принципів ОЕСР.
Такі кроки стануть передумовами для створення цінності для клієнтів Компанії у фінансово
сталий спосіб, покращення якості ухвалення рішень, залучення інвестицій та розширення партнерств, сприяння «зеленому переходу» і водночас захисту Компанії від політичного втручання
та хабарництва. Крім того, з огляду на збільшення навантаження на уряд у воєнний час, призначення Наглядової ради Компанії сприятиме
ефективнішому управлінню Нафтогазом.

Фінанси
Ліквідність
У 2021 році на ліквідність Групи впливали такі
ключові фактори:
• накопичення проблемної дебіторської заборгованості з боку ТКЕ та регіональних постачальників за природний газ;
• сезонний характер витрат і доходів;
• значне зростання імпортних цін на природний газ та необхідність закупівлі імпортного
ресурсу для подальшої реалізації категоріям
контрагентів, що забезпечують постачання
газу, теплової енергії населенню, бюджетним
та релігійним організаціям тощо, з огляду на
визначену КМУ ключову роль Групи у забезпеченні безпеки постачання газу в Україні;
• фіксовані дати погашення заборгованості перед банками та іншими кредиторами;
• погіршення макроекономічних показників,
девальвація гривні, пришвидшення інфляції,
збільшення вартості нових запозичень.
Потенційний дефіцит ліквідності компенсується надходженням грошових коштів за послуги організації транзиту газу та нафти, а також шляхом
компенсації недоотриманого доходу за транспор-

тування газу та зваженого підходу щодо прогнозного балансу природного газу. Закупівля додаткових обсягів природного газу (зокрема, імпортного
ресурсу) здійснюється, виходячи з фінансових
можливостей Компанії, які своєю чергою залежать
від державного фінансування сектора житлово-комунальних послуг (виконання та імплементація
Антикризового закону, компенсація ПСО тощо).
Дефолт за єврооблігаціями у 2022 році
На виконання розпорядження КМУ Компанія
зверталась із запитами до держателів єврооблігацій щодо перенесення термінів виконання зобов’язань за кредитною документацією з Kondor
Finance plc. Держателі єврооблігацій не підтримали відповідні запити.
Згідно з умовами документації за єврооблігаціями та через відсутність погодження КМУ щодо
виконання зобов’язань Компанії за єврооблігаціями, Компанія з 26.07.2022 р. та на момент публікації цього звіту перебуває в дефолті.
Керівництвом Компанії проводяться консультації із КМУ щодо подальших дій, зокрема погодження умов можливих нових звернень до держателів єврооблігацій.
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НАШ ПІДХІД ДО АУДИТУ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонеру Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Огляд
• Суттєвість на рівні Групи в цілому: 2 692 млн грн, що становить 0,75%
чистих активів.

Звіт про аудит консолідованої фінансової звітності
НАША ДУМКА

Суттєвість

На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, консолідований
фінансовий стан Акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія)
та його дочірніх підприємств (далі разом – Група) станом
на 31 грудня 2021 року і консолідовані фінансові результати та консолідований рух грошових коштів Групи за рік, що
закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і відповідає, в усіх
суттєвих аспектах, вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо
фінансової звітності.

Предмет аудиту
Консолідована фінансова звітність Групи включає:

Наш звіт аудитора відповідає нашому додатковому звіту
для акціонера від 17 травня 2022 року.

• консолідований звіт про рух грошових коштів за рік,
що закінчився на вказану дату; та

• консолідований звіт про фінансовий стан станом
на 31 грудня 2021 року;
• консолідований звіт про прибуток чи збиток за рік,
що закінчився на вказану дату;
• консолідований звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився на вказану дату;
• консолідований звіт про зміни у власному капіталі
за рік, що закінчився на вказану дату;

Обсяг аудиту
Групи

Ключові
питання
аудиту

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідно до цих
стандартів описана далі у розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого
звіту.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Незалежність
Ми є незалежними по відношенню до Групи відповідно
до Кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи
Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етич-

них вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», які стосуються нашого аудиту
консолідованої фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші інші етичні обов’язки відповідно до цих вимог і
Кодексу РМСЕБ.
Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, які
заборонені частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, які ми надали Групі протягом періоду з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, включають наш огляд проміжної скороченої
консолідованої фінансової звітності Групи за 6 місяців, які
закінчуються 30 червня 2021 року.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 у консолідованій фінансовій звітності, в якій описано, що Група зазнає впливу
істотних ризиків, пов’язаних із подальшим ходом поточного повномасштабного воєнного вторгнення російської
федерації в Україну. Масштаби чи строки подальшого
перебігу подій або термін завершення воєнних дій є фак-

тором невизначеності. Як зазначено у Примітці 2, ці події
та умови разом з іншими питаннями, описаними у цій
Примітці, свідчать про існування суттєвої невизначеності,
яка може викликати значні сумніви у спроможності Групи
продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша
думка не є модифікованою щодо цього питання.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ – ЗВІТНІСТЬ У ФОРМАТІ IXBRL
Згідно з чинним законодавством, станом на дату цього
звіту аудитора консолідована фінансова звітність Групи
відповідно до МСФЗ повинна бути підготовлена в єдиному
електронному форматі (iXBRL). Як описано у Примітці 2 до
консолідованої фінансової звітності, станом на дату цього
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звіту аудитора управлінський персонал Групи ще не підготував звіт у форматі iXBRL внаслідок обставин, описаних
у Примітці 2, і планує підготувати та подати звіт у форматі
iXBRL протягом 2022 року. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання.

• Відвідування об’єктів були здійснені в Україні.
• Обсяг нашого аудиту покрив 99% виручки Групи, 99% загальних активів Групи
та 98% прибутку Групи до оподаткування за абсолютним значенням.
• Оцінка основних засобів
• Облік перегляду умов погашення дебіторської заборгованності
за договором купівлі-продажу та за договором про компенсацію
недоотриманого доходу від послуг транспортування газу
• Оцінка дебіторської заборгованості за природний газ
• Виконання певних зобов’язань за кредитними договорами
та проспектами випуску Єврооблігацій, які можуть вплинути
на класифікацію заборгованості Групи

• примітки до консолідованої фінансової звітності,
які включають опис основних принципів облікової
політики та іншу пояснювальну інформацію.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

• Ми виконали аудиторську роботу щодо 7 компонентів Групи, всі з яких
розташовані в Україні. З огляду на структуру Групи, аудит 4 компонентів Групи
було проведено командою аудиторів Групи, тоді як аудит решти 3 компонентів
було проведено аудиторами компонентів.

У процесі планування аудиту ми визначили суттєвість
та оцінили ризики суттєвого викривлення консолідованої
фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких
областях управлінський персонал сформував суб’єктивні судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських
оцінок, що включало застосування припущень і розгляд
майбутніх подій, з якими внаслідок їх характеру пов’язана невизначеність. Крім того, як і в процесі всіх наших
аудиторських перевірок, ми розглянули ризик обходу
механізмів внутрішнього контролю управлінським персоналом, у тому числі, серед іншого, оцінку наявності ознак
необ’єктивності управлінського персоналу, яка створює
ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Суттєвість
Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвості. Аудит призначений для отримання

достатньої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Викривлення
можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки.
Вони вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано
очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на
економічні рішення користувачів, які приймаються на
основі цієї консолідованої фінансової звітності.
Виходячи з нашого професійного судження, ми встановили певні кількісні порогові значення для суттєвості,
у тому числі для суттєвості на рівні консолідованої
фінансової звітності Групи в цілому, як показано нижче у
таблиці. За допомогою цих значень і з урахуванням якісних факторів ми визначили обсяг нашого аудиту, а також
характер, строки проведення та обсяг наших аудиторських
процедур і оцінили вплив викривлень, за їх наявності (взятих окремо та в сукупності) на консолідовану фінансову
звітність у цілому.

Суттєвість для Групи в цілому

2 692 млн грн

Як ми її визначили

0,75% чистих активів

Обґрунтування застосованого
рівня суттєвості

Група є державним підприємством, яке працює на сильно регульованому ринку природного газу, на якому чинне законодавство та ринкова культура встановлюють певні
обмеження стосовно здатності Групи впливати на ціни та вибирати клієнтів. Більшість
клієнтів Групи також працюють на ринках із регульованими тарифами, відповідно,
їхня спроможність здійснювати оплату Групі значною мірою залежить від державного
регулювання тарифів і компенсаційних механізмів. Протягом останніх років на українському ринку природного газу відбулися певні докорінні зміни з метою його подальшої
лібералізації. Однак процес лібералізації потребує часу, отже, ці регуляторні фактори
призводять до викривлення як прибутків, так і виручки Групи, які, крім того, зазнають
впливу інших ринкових факторів (таких як волатильність цін на газ). Таким чином, ані
прибуток до оподаткування, ані виручка не вважалися коректним базовим показником
для оцінки суттєвості. Натомість, ми прийняли рішення використати в якості базового
показника чисті активи, оскільки, на нашу думку, вони являють собою більш об’єктивний показник масштабів бізнесу. Ми визначили суттєвість на рівні 0,75%, який знаходиться у діапазоні прийнятних кількісних порогових значень суттєвості.
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Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на нашу професійну думку, мали найбільше значення для нашого
аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний
період. Ці питання були розглянуті у контексті нашого
аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та

при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не
висловлюємо окремої думки з цих питань. Крім питань,
описаних у розділі «Суттєва невизначеність, пов’язана з
безперервністю діяльності», ми визначили питання, які
описані нижче, ключовими питаннями аудиту, про які слід
повідомити у нашому звіті.

Ключове питання аудиту

Які аудиторські процедури були виконані стосовно
ключового питання аудиту

Оцінка основних засобів
Див. Примітки 5, 27 і 30 до консолідованої фінансової звітності
Група застосовує модель переоцінки для подальшої оцінки
основних засобів, які використовуються у профільній діяльності
Групи.
Станом на 31 грудня 2021 року балансова вартість цих активів
складала 266 266 млн грн, що становить 91% від загальних
основних засобів Групи. За результатами переоцінки Група
визнала дооцінку в сумі 84 593 млн грн і нарахування знецінення в сумі 2 048 млн грн.
Справедливу вартість було визначено на основі звітів про
оцінку, підготовлених незалежними ліцензованими оцінювачами.
Визначення справедливої вартості є ключовим питанням
аудиту, оскільки вимагає застосування суб’єктивних неспостережуваних вхідних даних і припущень. Крім того, модель оцінки
за справедливою вартістю є чутливою до зміни припущень, використаних для визначення економічного знецінення, таких як
прогноз цін на газ, нафту і нафтопродукти, курси обміну валют,
запаси корисних копалин, тарифи на основі регуляторної бази
для сегмента «Зберігання природного газу» та ставки дисконту
для всіх сегментів.

У ході наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
– залучили наших внутрішніх експертів з оцінки для аналізу
коректності методології, використаної незалежним оцінювачем у ході переоцінки основних засобів, включаючи
перевірку розрахунку середньозваженої вартості капіталу;
– оцінили професійну компетентність незалежних ліцензованих оцінювачів, залучених до процесу переоцінки основних
засобів;
– протестували вхідні дані, використані незалежними оцінювачами, на предмет їх повноти та коректності;
– порівняли обсяги запасів вуглеводнів для сегментів «Внутрішня розвідка та видобування» та «Укрнафта» з оцінками
незалежних інженерних фірм;
– зробили запити управлінському персоналу Групи на різних
рівнях її організаційної структури, включаючи технічний
персонал, щоб переконатися у доказах, які ми отримали
під час тестування вхідних даних і перевірки коректності
припущень;
– проаналізували судження управлінського персоналу у процесі визначення одиниць, які генерують грошові кошти, та
припущення, що лежать в основі прогнозу грошових потоків
Групи;

Ключове питання аудиту
Облік перегляду умов погашення дебіторської заборгованості
за договором купівлі-продажу та за договором
про компенсацію недоотриманого доходу від послуг
транспортування газу
Див. Примітки 8, 27 і 30 до консолідованої фінансової звітності
Як описано у Примітці 8 до консолідованої фінансової звітності, 1 січня 2020 року Група передала свою частку в капіталі
дочірнього підприємства, яке здійснює управління сегментом транспортування газу («ОГТСУ»), компанії під спільним
контролем акціонера за договором купівлі-продажу. Договір
купівлі-продажу передбачав фіксовану і динамічну складові
винагороди до сплати, яку було визнано як фінансовий актив,
оцінений за справедливою вартістю через прибуток чи збиток у
сумі 81 058 млн грн станом на 31 грудня 2020 року.
Протягом 2021 року стала доступною додаткова інформація, яка продемонструвала, що структура угоди, визначена у
договорі купівлі-продажу, не дозволяла сторонам виконати їх
зобов’язання так, як було спочатку заплановано. Отже, на виконання інструкцій акціонера Групи, сторони переглянули умови
договору-купівлі продажу, і Група додатково уклала новий
відповідний договір безпосередньо з ОГТСУ, пов’язаний із компенсацією недоотриманого доходу від послуг транспортування
газу. Цей новий договір передбачає певні фіксовані компенсації
за період 2020-2024 років і змінні складові за 2025-2034 роки.
Група визнала пов’язаний із договором фінансовий актив, і чистий ефект у сумі 31 131 млн грн від перегляду первісної угоди
був визнаний безпосередньо у складі власного капіталу. Станом
на 31 грудня 2021 року дебіторську заборгованість за компенсацією недоотриманого доходу від послуг транспортування газу
було переоцінено до 16 567 млн грн.
З огляду на комплексність і нестандартний характер цієї
угоди, а також суттєві судження управлінського персоналу,
сформовані щодо методу її обліку, ми визначили це питання
ключовим питанням аудиту.

– порівняли управлінські оцінки з наявними короткостроковими та середньостроковими бюджетами Групи;
– перевірили математичну точність економічних моделей і
коректність порівняння та віднесення результатів на балансову вартість окремих статей основних засобів і відповідних
сегментів.
Ми також оцінили достатність відповідних розкриттів
інформації щодо активів, оцінених за справедливою вартістю,
у примітках до консолідованій фінансовій звітності.
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Які аудиторські процедури були виконані стосовно
ключового питання аудиту

У ході наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
– отримали та проаналізували відповідні договори, регуляторну базу та рішення уряду, пов’язані з переглядом умов
погашення дебіторської заборгованості за договором
купівлі-продажу та договором про компенсацію недоотриманого доходу від послуг транспортування газу;
– оцінили коректність обліку чистого ефекту реструктуризованої угоди безпосередньо у власному капіталі;
– оцінили коректність класифікації фінансової дебіторської заборгованості, що виникає внаслідок договору про компенсацію недоотриманого доходу від послуг транспортування
газу, і відповідність методології, використаної управлінським
персоналом для визначення справедливої вартості залишку
дебіторської заборгованості;
– протестували вхідні дані, використані управлінським персоналом для визначення справедливої вартості залишку
дебіторської заборгованості;
– зробили запити управлінському персоналу Групи на різних
рівнях її організаційної структури, щоб переконатися у
доказах, які ми отримали під час тестування вхідних даних і
перевірки коректності припущень;
– перевірили математичну точність моделей, застосованих
для оцінки справедливої вартості дебіторської заборгованості.
Крім того, ми оцінили достатність розкриттів відповідної інформації про залишок дебіторської заборгованості, включаючи розкриття інформації про справедливу вартість та розкриття
інформації про облікові судження та оцінки у примітках до
консолідованої фінансової звітності.

Оцінка дебіторської заборгованості за природний газ
Див. Примітки 11 і 30 до консолідованої фінансової звітності
Протягом року управлінський персонал Групи переглянув свій
підхід до визначення обсягу очікуваних кредитних збитків від
дебіторської заборгованості за продажами природного газу всім
клієнтам, за винятком прямих продажів побутовим споживачам.
Група перейшла від спрощеного підходу на основі матриці
міграції до більш комплексної методології, основаної на оцінці
ймовірності дефолту («PD») за кожним клієнтом та збитку у разі
дефолту («LGD») за різними групами клієнтів.
Нова модель очікуваних кредитних збитків була розроблена
Групою на основі статистичної інформації, яка скоригована
на прогнозну інформацію. Оскільки Група провадить
свою діяльність на ринку, який наразі перебуває у процесі
дерегулювання, залишається ціла низка факторів законодавчого
та ринкового характеру, які перешкоджають стабільному
надходженню грошових коштів від клієнтів і роблять процес
розрахунку очікуваних кредитних збитків суб’єктивним.
З огляду на значимість суми дебіторської заборгованості за
баланс газу та відповідних очікуваних кредитних збитків для
цієї консолідованої фінансової звітності, а також застосування
суттєвих облікових оцінок і суджень управлінського персоналу
у процесі оцінки, ми визначили це питання ключовим питанням
аудиту.

У ході наших аудиторських процедур ми виконали наступне:
– оцінили коректність методології, застосованої
управлінським персоналом для визначення очікуваних
кредитних збитків, включаючи розрахунок імовірності
дефолту та збитку у разі дефолту і врахування прогнозної
інформації;
– протестували використані вхідні параметри та
проаналізували припущення, застосовані управлінським
персоналом у моделі очікуваних кредитних збитків і
класифікації клієнтів за групами;
– зробили запити управлінському персоналу Групи на різних
рівнях її організаційної структури, щоб переконатися у
доказах, які ми отримали під час перевірки припущень.
Крім того, ми оцінили достатність розкриттів відповідної
інформації про залишок дебіторської заборгованості,
включаючи розкриття інформації про облікові судження та
оцінки з аналізом чутливості у примітках до консолідованої
фінансової звітності.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Ключове питання аудиту

ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)

Які аудиторські процедури були виконані стосовно
ключового питання аудиту

Виконання певних зобов’язань за кредитними договорами
та проспектами випуску Єврооблігацій, які можуть вплинути
на класифікацію заборгованості Групи
Див. Примітку 14 до консолідованої фінансової звітності
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Інформацію про позикові кошти розкрито у Примітці 14 до консолідованої фінансової звітності. Відповідно до умов кредитних
договорів і проспектів випуску облігацій Група зобов’язана
дотримуватися певних фінансових і нефінансових зобов’язань,
порушення яких може призвести до вимоги дострокового погашення позикових коштів.
До звіту про фінансовий стан станом на звітну дату включені
банківські кредити в сумі 19 052 млн грн, включаючи довгострокові банківські кредити в сумі 11 033 млн грн і поточні банківські
кредити в сумі 8 019 млн грн. Крім того, до нього включені Єврооблігаційні позики в сумі 41 331 млн грн, включаючи довгострокові Єврооблігації в сумі 32 193 млн грн і поточні Єврооблігації в
сумі 9 138 млн грн.
Управлінський персонал Групи проаналізував виконання цих
зобов’язань протягом звітного періоду та станом на звітну дату
і дійшов висновку щодо відсутності факту порушення таких
зобов’язань. Ми включили це питання до ключових питань
аудиту, оскільки сума позикових коштів є суттєвою, а також тому,
що можливість дострокового погашення зобов’язань може
призвести до значного видатку грошових коштів і, як наслідок,
до проблем з ліквідністю.

У ході наших аудиторських процедур ми виконали наступне:

Як ми визначили обсяг аудиту Групи
Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали
змогу виконати роботу у достатньому обсязі для отримання підстав для висловлення нашої думки про консолідовану фінансову звітність у цілому з урахуванням юридичної
та управлінської структури Групи, облікових процесів і
механізмів контролю, які використовує Група, а також з
урахуванням специфіки галузі, в якій Група здійснює свою
діяльність. Ми також проаналізували характер діяльності її
компонентів і ринків, на яких компоненти Групи провадять
свою діяльність.
Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є державним підприємством і
материнською компанією групи підприємств, які провадять свою діяльність в Україні. Група здійснює операції
з розвідки природного газу та нафти, розвитку нових
напрямків газопостачання, транспортування та зберігання
нафти і газу, а також продажу природного газу та скрапленого нафтового газу своїм споживачам. Детальну інформацію про структуру Групи включено до Примітки 1 до
консолідованої фінансової звітності.
У процесі визначення загальної стратегії та плану аудиту
Групи ми визначили вид роботи, яку необхідно виконати
на рівні компоненту.
Обсяг аудиту Групи включав сім компонентів в Україні,
до яких було застосовано аудит їх повної фінансової
інформації, оскільки ці компоненти є окремо значимими
для Групи. Аудит чотирьох значних компонентів проводив-

ся командою аудиторів Групи, одного зі значних компонентів – командою аудиторів компоненту з іншої фірми
мережі PwC, і двох значних компонентів – командою аудиторів компоненту з іншої фірми, яка не входить до мережі
PwC. Ми одноосібно відповідаємо за аудиторську думку.
Крім цього, ми обрали один компонент для проведення
узгоджених аудиторських процедур для отримання належного покриття фінансових статей у консолідованій фінансовій звітності. У сукупності, при виконанні цих процедур
ми досягли наступного покриття фінансових статей:

Річний звіт
2021

– ознайомилися з кредитними договорами та проспектами
випуску Єврооблігацій у частині передбачених ними певних
зобов’язань, порушення яких може призвести до вимоги
дострокового погашення позикових коштів;
– проаналізували виконання певних фінансових зобов’язань
шляхом перерахунку та порівняння показників із пороговими значеннями, встановленими кредитними договорами та
проспектами випуску облігацій;
– перевірили виконання певних нефінансових зобов’язань
шляхом перевірки документації, яка підтверджує виконання цих умов, і отримали та перевірили листування Групи
з державним банком, у якого Група запитала та одержала
роз’яснення умов певних зобов’язань у ході оцінки виконання цих зобов’язань.
Крім того, у ході наших аудиторських процедур ми оцінили
достатність розкриттів відповідної інформації про виконання
цих зобов’язань у примітках до консолідованої фінансової
звітності.

Стаття
Виручка
Прибуток до оподаткування
Загальна сума активів
Чисті активи

Покриття
99%
98%
99%
99%

Жоден із компонентів, що залишилися, не перевищує
1% сукупної виручки Групи та 1% сукупних активів Групи.
Стосовно цих компонентів, що залишилися, ми виконали,
серед іншого, аналітичні процедури для підтвердження
нашої оцінки відсутності істотних ризиків суттєвих викривлень у цих компонентах.
Завдяки проведенню зазначених вище процедур, ми
змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази
щодо фінансової інформації Групи в цілому для надання
підстав для висловлення нашої думки із застереженням
щодо консолідованої фінансової звітності.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу
інформацію. Інша інформація включає консолідований Звіт
про управління (Звіт керівництва) (але не включає консолідовану фінансову звітність та наш аудиторський звіт щодо
цієї фінансової звітності), яку ми отримали до дати випуску
цього аудиторського звіту, а також Річний звіт та Річну інформацію емітента цінних паперів, що, як очікується, буде
надана нам після тієї дати.
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності
не поширюється на іншу інформацію, включаючи консолідований Звіт про управління (Звіт керівництва).
У зв’язку з проведенням нами аудиту консолідованої
фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомленні із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді
питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між
іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, та
чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих
викривлень.

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена в консолідованому
звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена консолідована фінансова звітність, відповідає консолідованій фінансовій звітності.
Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння
суб’єкта господарювання та його середовища, отриманих
у ході аудиту, ми зобов’язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у консолідованому Звіті про
управління (Звіті керівництва) та іншій інформації, які ми
отримали до дати цього звіту аудитора. Ми не маємо що
повідомити у цьому зв’язку.
Якщо при ознайомленні з Річним звітом та Річною інформацією емітента цінних паперів ми дійдемо висновку,
що в ній міститься суттєве викривлення, ми зобов’язані
довести це до відома осіб, відповідальних за корпоративне управління.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ЗА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗА КОНСОЛІДОВАНУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
щодо фінансової звітності, а також за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності
управлінський персонал несе відповідальність за оцінку

здатності Групи продовжувати безперервну діяльність, за
розкриття у відповідних випадках відомостей, що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності
на основі припущення про подальшу безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал має
намір ліквідувати Групу або припинити її діяльність, або
коли в нього відсутня жодна реальна альтернатива, крім
ліквідації або припинення діяльності.
Особи, відповідальні за корпоративне управління,
несуть відповідальність за нагляд за процесом підготовки
фінансової звітності Групи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Наша мета полягає в отриманні обґрунтованої впевненості
у тому, що консолідована фінансова звітність у цілому не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського звіту, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, але не є гарантією того, що аудит, проведений
відповідно до МСА, завжди виявляє суттєві викривлення
за їх наявності. Викривлення можуть виникати внаслідок
шахрайства або помилки і вважаються суттєвими, якщо
можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності
вони вплинуть на економічні рішення користувачів, які
приймаються на основі цієї консолідованої фінансової
звітності.
У ході аудиту, що проводиться відповідно до МСА, ми
застосовуємо професійне судження та зберігаємо професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того,
ми виконуємо наступне:
• виявляємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення
консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики; отримуємо
аудиторські докази, які є належними та достатніми
і надають підстави для висловлення нашої думки.
Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті
шахрайства є вищим, ніж ризик невиявлення суттєвого
викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайські дії можуть включати змову, підробку, навмисний
пропуск, викривлене подання інформації та дії в обхід
системи внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю,
що стосується аудиту, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю Групи;
• оцінюємо належний характер застосованої облікової
політики та обґрунтованість бухгалтерських оцінок і відповідного розкриття інформації, підготовленої управлінським персоналом;
• робимо висновок про правомірність застосування
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських
доказів – висновок про наявність суттєвої невизначеності у зв’язку з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви у спроможності Групи продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми дійшли висновку про наявність суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу у нашому аудиторському звіті
до відповідного розкриття інформації у консолідованій
фінансовій звітності або, якщо таке розкриття є неналежним, модифікувати нашу думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Проте майбутні події або умови
можуть призвести до того, що Група втратить здатність
продовжувати свою діяльність на безперервній основі;
• проводимо оцінку подання консолідованої фінансової
звітності в цілому, її структури та змісту, включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває консолі259
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дована фінансова звітність операції та події, покладені
в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне
подання;
• отримуємо достатні прийнятні аудиторські докази
щодо фінансової інформації суб’єктів господарювання
або напрямків господарської діяльності у складі Групи
для висловлення думки про консолідовану фінансову
звітність. Ми відповідаємо за спрямування, нагляд та
проведення аудиту Групи. Ми одноосібно відповідаємо
за нашу аудиторську думку.
Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з особами,
відповідальними за корпоративне управління, повідомляючи їм, серед іншого, про запланований обсяг та строки
аудиту, а також про суттєві зауваження за результатами
аудиту, у тому числі про значні недоліки системи внутрішнього контролю, які ми виявляємо у ході аудиту.
Крім того, ми надаємо особам, відповідальним за
корпоративне управління, заяву про те, що ми дотрима-

лись усіх відповідних етичних вимог до незалежності, та
поінформували цих осіб про всі взаємовідносини та інші
питання, які можна обґрунтовано вважати такими, що
мають вплив на незалежність аудитора, і, якщо потрібно, –
про відповідні вжиті заходи.
Із тих питань, про які ми повідомили осіб, відповідальних за корпоративне управління, ми визначаємо питання,
які були найбільш значущими для аудиту консолідованої
фінансової звітності за поточний період і, відповідно, є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у
нашому аудиторському звіті, крім випадків, коли оприлюднення інформації про ці питання заборонене законом чи
нормативними актами, або коли у надзвичайно рідкісних
випадках ми доходимо висновку про те, що інформація
про будь-яке питання не повинна бути повідомлена у нашому звіті, оскільки можливо обґрунтовано передбачити,
що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму користь від її повідомлення.

Повідомлення про консолідований Звіт про управління
(Звіт керівництва)
Як зазначено у розділі «Інша інформація, включаючи
консолідований Звіт про управління (Звіт керівництва)», на
нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході
аудиту інформація, наведена в консолідованому Звіті про
управління (Звіті керівництва) за фінансовий рік, за який

підготовлена консолідована фінансова звітність, відповідає
консолідованій фінансовій звітності, і ми не маємо що повідомити стосовно виявлення суттєвих викривлень.
Результати перевірки ревізійної комісії
Результати перевірки ревізійної комісії не наведені, оскільки Компанія не має ревізійної комісії.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Ми вперше були призначені аудиторами Групи для проведення обов’язкового аудиту за рік, що закінчився 31 грудня
2021 року. Наше призначення було затверджено рішенням
Кабінету Міністрів України 14 квітня 2021 року. Це перший
рік нашого призначення.

Звіт про аудит консолідованої фінансової звітності
НАША ДУМКА
Аудит консолідованої фінансової звітності Акціонерного
товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» проводився у відповідності до договору №
14/76/21 від 26 лютого 2021 року та відповідних додаткових
угод у період з 1 вересня 2021 року до дати цього звіту.
Компанія є підприємством, що становить суспільний інтерес, у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні». Компанія не є контролером або учасником небанківської фінансової групи.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та
структуру власності
На нашу думку, інформація, розкрита у Примітці 1 до
консолідованої фінансової звітності, відповідає інформації
про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності Компанії, розкриту в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.

Інформація про материнські компанії та дочірні підприємства Компанії
Компанію контролює уряд України. Нижче наведені дочірні підприємства Компанії:
Підприємство
ВАТ «Кіровоградгаз»
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
ДП «Газ України»
Naftogaz Trading Europe AG
ДП «Укравтогаз»
ДП «Закордоннафтогаз»
ДАТ «Чорноморнафтогаз»
АТ «Укргазвидобування»
ТОВ «Олександр»
ТОВ «Нафтогаз Дріллінг»
ПАТ «Укрнафта»
АТ «Укртрансгаз»
АТ «Укртранснафта»
ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг»
ТОВ «Укртранснафта Сервіс»
ТОВ «УТН Безпека»
ПрАТ СК «Трансмагістраль»
ТОВ Корпоративний фонд «Укртранснафта»
АТ «Укрспецтрансгаз»
ТОВ «Нафтогаз цифрові технології»
ТОВ «Нафтогаз Тепло»
ТОВ «Вуглесинтегаз України»
ТОВ «Науканафтогаз»
ДП «Нафтогаз-Енергосервіс»
ДП «Нафтогазбезпека»
ТОВ «Надра Юзівська»
ПАТ «Донецькоблгаз»
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Річний звіт
2021

Країна
Україна
Україна
Україна
Україна
Швейцарія
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна

Ключовий партнер з аудиту, відповідальний за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей звіт незалежного
аудитора, – Юлія Вікторівна Параніч.

ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)»
Ідентифікаційний номер 21603903
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності 0152

Юлія Вікторівна Параніч
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності 101809

м. Київ, Україна
17 травня 2022 року
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
У млн українських грн
Примітки
		

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ АБО ЗБИТКИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
31 грудня
2021 року

АКТИВИ
Необоротні активи 			
Основні засоби
5
294 042
Нематеріальні активи
6
4 367
Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства
7
722
Відстрочені податкові активи
24
5 668
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
8
1 898
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
8
Передоплата з податку на прибуток		
3 269
Інші необоротні активи
9
5 787
Всього необоротних активів		
315 753
Оборотні активи			
Запаси
10
69 010
Торгова дебіторська заборгованість
11
49 494
Передоплати видані та інші оборотні активи
12
23 558
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
8
14 669
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
8
Передоплата з податку на прибуток 		
4 135
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
26
30 540
Грошові кошти, обмежені у використанні
26
4 293
Всього оборотних активів		
195 699
ВСЬОГО АКТИВІВ		
511 452

31 грудня
2020 року

211 134
3 147
772
7 685
63 432
9 375
2 892
298 437

Примітки

2021 рік

2020 рік

Дохід від реалізації
3, 19
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків
2
Відсотки та інші доходи		

217 384
1 595

159 234
32 205
1 578

У млн українських грн

Всього доходу від реалізації та інших доходів		

218 979

193 017

Виробничі витрати
20
Закупівлі
21
Знос, виснаження та амортизація		
Витрати на дослідження, розробку та розвідку		
Збитки від знецінення нефінансових активів		
Витрати на збут, загальні та адміністративні витрати
22
Фінансові витрати
23
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
9,11,12

(82 021)
(63 235)
(13 755)
(1 060)
(2 777)
(22 181)
(5 614)
(10 514)

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

40 691
28 129
22 641
17 626
702
37 106
659
147 554
445 991

Всього витрат		

(201 157)

(208 539)

Дохід від курсових різниць		
Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств
після оподаткування
7

1 529

1 545

(37)

(65)

Прибуток/(збиток) до оподаткування		

19 314

(14 042)

Витрати з податку на прибуток

24

(7 291)

(4 960)

Прибуток/(збиток) за період 		

12 023

(19 002)

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Акціонерний капітал
13
194 307
194 307
Резерв переоцінки		
206 306
140 171
Накопичені курсові різниці		
3 871
4 069
Накопичений дефіцит		
(51 565)
(27 801)
Власний капітал, який належить власникам материнської компанії		
352 919
310 746
Неконтрольована частка у капіталі
13
6 075
3 535
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		
358 994
314 281
			
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов’язання			
Позики
14
40 154
56 547
Забезпечення
15
8 015
9 853
Відстрочені податкові зобов’язання
24
23 701
12 910
Інші довгострокові зобов’язання
16
3 245
3 354
Всього довгострокових зобов’язань		
75 115
82 664
Короткострокові зобов’язання			
Позики
14
21 431
9 795
Забезпечення
15
15 077
13 576
Торгова кредиторська заборгованість
17
10 857
3 585
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
18
27 789
20 277
Заборгованість з податку на прибуток		
2 189
1 813
Всього короткострокових зобов’язань		
77 343
49 046
			
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ		
152 458
131 710
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		
511 452
445 991

Акціонерам Компанії		
Неконтролюючим акціонерам		

11 300
723

(20 851)
1 849

Чистий прибуток/(збиток)		

12 023

(19 002)

Примітки

2021 рік

2020 рік

Чистий прибуток/(збиток)		

12 023

(19 002)

Юрій Вітренко
Голова правління

/п/

Роман Чумак
Член правління

/п/

Чистий прибуток/(збиток), який належить:			

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
У млн українських грн

			

Інший сукупний дохід/(збиток)			
Статті, які не будуть рекласифіковані у подальшому
у прибуток або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:
		
Прибуток/(збиток) у результаті переоцінки основних засобів,
за вирахуванням податку на прибуток у сумі 15 227 млн грн
(2020 рік: 3 572 млн грн)		
69 366
Переоцінка зобов’язань за виплатами працівникам, за вирахуванням
податку на прибуток у сумі 106 млн грн
(2020 рік: 125 млн грн)
15
1 123
Переоцінка резерву на виведення активів з експлуатації,
за вирахуванням податку на прибуток у сумі 202 млн грн
(2020 рік: 82 млн грн)
15
921

(15 889)
592
371

			

Статті, які можна рекласифікувати у подальшому у прибуток
або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:			
Накопичені курсові різниці		
(198)
729
Інші сукупні доходи/(збитки)		

71 212

(14 197)

Всього сукупних доходів/(збитків)		

83 235

(33 199)

			

Всього сукупних доходів/(збитків), які належать:
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Акціонерам Компанії		
Неконтролюючим акціонерам 		

78 581
4 654

(34 279)
1 080

Всього сукупних доходів/(збитків)		

83 235

(33 199)
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Власний капітал, який належить
власникам материнської Компанії
Акціонерний
капітал

Резерв
переоцінки

Накопичені
курсові різниці

Залишок станом на 31 грудня 2019 року
194 307
Збиток за період
Інші сукупні (збитки)/доходи за період
Всього сукупних (збитків)/доходів
Реалізований резерв переоцінки (Примітка 8)
Забезпечення на виплату дивідендів до державного бюджету та іншим учасникам
(Примітка 13)		
Частка прибутку до сплати до державного бюджету (Примітка 13)
Збиток від вибуття дочірньої компанії (Примітка 8)
Частина неконтрольованої частки в операціях між компаніями Групи		
Інші зміни
Залишок станом на 31 грудня 2020 року
194 307
Прибуток за звітний період
Інші сукупні доходи/(збитки) за період
Всього сукупних доходів/(збитків)
Зміна в оцінці дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу (Примітка 8)
Збиток внаслідок приєднання дочірньої компанії (Примітка 13)
Реалізований резерв переоцінки
Частка прибутку до сплати до державного бюджету та іншим учасникам (Примітка 13)
Частка прибутку до сплати до державного бюджету (Примітка 13)
Інші зміни
Залишок станом на 31 грудня 2021 року
194 307

316 264
(14 686)
(14 686)
(161 407)

3 340
729
729
-

(123 234)
(20 851)
529
(20 322)
161 407

390 677
(20 851)
(13 428)
(34 279)
-

1 897
1 849
(769)
1 080
-

392 574
(19 002)
(14 197)
(33 199)
-

- 		
- 		
140 171
4 069
66 526
(198)
66 526
(198)
(391)
206 306
3 871

(1 921)
(32 928)
(8 336)
(2 473)
6
(27 801)
11 300
953
12 253
(31 131)
(37)
391
(1 331)
(3 915)
6
(51 565)

(1 921)
(32 928)
(8 336)
(2 473)
6
310 746
11 300
67 281
78 581
(31 131)
(37)
(1 331)
(3 915)
6
352 919

(1 921)
2 473
6
3 535
723
3 931
4 654
(1 144)
(966)
(4)
6 075

(3 842)
(32 928)
(8 336)
12
314 281
12 023
71 212
83 235
(31 131)
(1 181)
(2 297)
(3 915)
2
358 994

У млн українських грн

Накопичений
Всього
дефіцит		

Неконтрольована
частка у капіталі

Всього
власного капіталу

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
У млн українських грн

Примітки

2021 рік

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування 		
19 314
Коригування на:			
Знос основних засобів і амортизацію нематеріальних активів		
13 755
Збиток від вибуття основних засобів 		
783
Збитки від знецінення нефінансових активів		
2 777
Уцінку запасів
10
753
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
9,11,12
10 514
Зміну справедливої вартості фінансових активів		
609
Збиток від вибуття інвестицій 		
3
Зміну забезпечень 		
7 421
Списання кредиторської заборгованості та інших поточних зобов’язань		
(11)
Частку у результатах асоційованих та спільних підприємств
після оподаткування
7
37
Дохід від курсових різниць 		
(1 529)
Фінансові витрати (за вирахуванням відсотків та інших доходів)		
4 019
Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін
в оборотному капіталі		
58 445
(Збільшення)/зменшення інших необоротних активів		
(1 391)
(Збільшення)/зменшення запасів		
(28 685)
Збільшення торгової дебіторської заборгованості		
(34 673)
(Збільшення)/зменшення передоплат виданих та інших оборотних активів		
(13 420)
(Зменшення)/збільшення інших довгострокових зобов’язань		
(217)
Виплата або використання забезпечень
15
(2 610)
Збільшення/(зменшення) торгової кредиторської заборгованості		
6 814
(Зменшення)/збільшення авансів отриманих та інших
короткострокових зобов’язань		
(1 384)
Грошові кошти, (використані)/отримані від операційної діяльності		
(17 121)
Податок на прибуток сплачений 		
(7 248)
Чисті грошові кошти, (використані)/отримані
від операційної діяльності		
(24 369)
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Річний звіт
2021

2020 рік

У млн українських грн

Примітки

2021 рік

2020 рік

(15 568)
41
(3 634)
11 423
-

(15 044)
9
(223)
22 563
(34 832)

3 200
30 278

3 851
-

(348)
(241)
775

846

25 926

(22 830)

65
(1 545)
5 160

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання основних засобів і нематеріальних активів		
Надходження від продажу основних засобів		
Розміщення грошових коштів обмеженого використання		
Надходження від продажу облігацій внутрішньої державної позики
4
Придбання облігацій внутрішньої державної позики
12
Надходження від погашення дебіторської заборгованості
за договором купівлі-продажу
8
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
8
(Придбання)/надходження від продажу дочірньої компанії
(за вирахуванням грошових коштів дочірньої компанії)
1,8,13
Передоплата орендної плати		
Відсотки отримані		
Чисті грошові кошти, отримані/(використані)
в інвестиційній діяльності		

60 946
88
17 415
(7 105)
3 003
21
(32 982)
(1 473)

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від позик
14
Погашення позик
14
Відсотки сплачені
14
Сплата орендної плати		
Обов’язковий внесок до бюджету частки прибутку
і виплата дивідендів
13,15
Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності		

7 607
(8 720)
(4 725)
(98)

6 136
(10 826)
(6 190)
(40)

(9)
(5 945)

(39 625)
(50 545)

Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів		

(4 388)

(53 885)

(14 042)
16 548
505
7 950
96
42 697
321
3 232
(41)

2 822
42 735
(23 245)
19 490

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА ПОЧАТОК РОКУ		
37 106

77 593

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

13 398
37 106

(2 178)
30 540
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Група провадить свою господарську діяльність та володіє виробничими потужностями, в основному, в Україні.

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» (надалі – «Нафтогаз України», «Материнська компанія» або «Компанія») було засноване у
1998 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 року № 747.
Нафтогаз України знаходиться у власності держави Україна. Кабінет Міністрів України здійснює функції управління
корпоративними правами держави та виконує повноваження загальних зборів акціонерів і призначає Наглядову
раду, яка контролює і регулює діяльність правління.
Нафтогаз України та його дочірні підприємства (надалі
разом – Група) є вертикально інтегрованою нафтогазовою Групою, що дозволяє оптимально використовувати
портфель її активів. Група здійснює операції видобутку
природного газу та нафти, розвідки нових напрямків газопостачання, транспортування та зберігання нафти і газу, а
також продажу природного газу та скрапленого природного газу своїм споживачам. Компанія володіє частками у
різних підприємствах, які формують національну систему
із виробництва, переробки, постачання, транспортування і
зберігання природного газу, газового конденсату та нафти.
28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України оголосив
про припинення повноважень голови правління Андрія
Коболєва та призначення Юрія Вітренка на цю позицію
терміном на один рік. Перед цим Кабінет Міністрів припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради
та представників держави у Наглядовій раді з подальшим
призначенням у повному складі з 30 квітня 2021 року.
Однак 30 квітня 2021 року наглядова рада повідомила Кабінет Міністрів України про дострокове припинення своїх
повноважень з 14 травня 2021 року.
19 травня 2021 року Кабінет Міністрів України повторно
призначив Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер
Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко членами Наглядо-

вої Ради Нафтогаз України. Незалежні члени Наглядової
ради будуть виконувати свої обов’язки до обрання та
призначення нових членів Наглядової ради, але не більше
ніж на один рік. 31 травня 2021 року Кабінет Міністрів
України призначив Юлію Свириденко представником
держави у Наглядовій раді терміном до обрання та призначення нових членів Наглядової ради, але не більше
ніж на один рік. 7 вересня 2021 року незалежні члени
Наглядової ради повідомили Кабінет Міністрів України про
дострокове припинення своїх повноважень з 22 вересня
2021 року. 27 вересня 2021 року повноваження представників держави в Наглядовій раді були припинені. Враховуючи те, що повноваження всіх членів Наглядової ради
було припинено, Кабінет Міністрів України виконує повноваження Наглядової ради через Загальні збори акціонерів
починаючи з 28 вересня 2021 року.
22 вересня 2021 року наглядова рада припинила повноваження Отто Ватерландера та Петруса ван Дріла як членів
правління. Повноваження Сергія Переломи та Ярослава
Теклюка як членів правління були припинені Кабінетом
Міністрів України, який виконує повноваження Наглядової
ради, 27 вересня 2021 року. 28 вересня 2021 року Кабінет
Міністрів України призначив Маврікія Калугіна, Олену Бойченко, Романа Чумака та Владислава Воловика членами
правління Нафтогаз України. 26 квітня 2022 року Кабінет
Міністрів України призначив Юрія Вітренка головою
правління та повторно призначив Маврікія Калугіна, Олену
Бойченко, Романа Чумака та Владислава Воловика членами правління Нафтогаз України до 30 квітня 2023 року.
Компанія зареєстрована за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, Україна.
Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено
до випуску Правлінням 17 травня 2022 року.

Назва/вид діяльності

Частка володіння,
утримувана станом
на 31 грудня

Розвідка та видобуток
АТ «Укргазвидобування»

Річний звіт
2021

2021 р.

2020 р.

Дочірнє
підприємство/
Спільна діяльність

Країна
реєстрації

100,00

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

Зберігання природного газу
АТ «Укртрансгаз»

100,00

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

Транзит і транспортування нафти
АТ «Укртранснафта»
АТ «Укрспецтрансгаз»
ДП «Укравтогаз»

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Україна
Україна
Україна

Оптова торгівля нафтою, газом
і продуктами їх переробки
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
Naftogaz Trading Europe AG

100,00
100,00

100,00
100,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Україна
Швейцарія

Роздрібна торгівля нафтою, газом
і продуктами їх переробки
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
ДК «Газ України»
ВАТ «Кіровоградгаз»

100,00
100,00
51,00

100,00
100,00
51,00

Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Україна
Україна
Україна

Теплова енергія
ТОВ «Нафтогаз Тепло»

100,00

100,00

Дочірнє підприємство

Україна

50,00 + 1 акція

50,00 + 1 акція

Дочірнє підприємство

Україна

50,00
100,00
88,18
100,00

50,00
100,00
-

Спільна діяльність
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство
Дочірнє підприємство

Єгипет
Україна
Україна
Україна

Інше
ПАТ «Укрнафта»
Петросанан, спільна діяльність з Арабською
Республікою Єгипет та Єгипетською
генеральною нафтовою корпорацією
ДП «Закордоннафтогаз»
ПАТ «Донецькоблгаз»
ТОВ «Надра Юзівська»

Придбання ТОВ «Надра Юзівська»
У січні 2021 року Група придбала 100% корпоративних
прав у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», яке має
право на розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській
ділянці у Донецькій та Харківській областях. Сума виплаченої компенсації становить 432 млн грн. Сума грошових
коштів дочірньої компанії на дату придбання становила
20 млн грн.
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Основні дочірні підприємства та спільна діяльність представлені таким чином:

Інші зміни складу Групи
1 жовтня 2021 року Компанія уклала угоду про управління
майном ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» з Агентством із розшуку та менеджменту активів (АРМА) терміном на 5 років.
Підприємство займається розподілом природного газу
близько 370 тисячам споживачів у Донецькій області.
(Примітка 13).
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2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

За умови приєднання до балансуючої групи та погашення простроченої заборгованості за природний газ
правління погодило укладання ТОВ «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Трейдинг» рамкових та індивідуальних договорів купівлі-продажу з газопостачальними
підприємствами за фіксованою ціною 7,42 грн/куб. м
за період з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року. З
1 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року на учасників
ринку покладено спеціальні обов’язки («ПСО») постачання
газу для побутових потреб. Газопостачальні підприємства можуть приєднатись до балансуючої групи, де
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» буде
балансуючим агентом після виконання кредитно-технічних
вимог. Природний газ буде поставлятися газопостачальним підприємствам зі знижкою 0,6 гривні за кубометр від
опублікованої річної ціни.
У зв’язку з військовою агресією російської федерації
постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня
2022 року №222 на Компанію було покладено спеціальні
обов’язки («ПСО»), зокрема щодо закупівлі природного
газу власного видобутку у ПАТ «Укргазвидобування« та
ДАТ «Чорноморнафтогаз» за ціною 7 240 грн з ПДВ за
тис. куб. м для формування ресурсу газу для побутових
споживачів та виробників теплової енергії. ПСО також
передбачає продаж природного газу 12 теплоелектростанціям з дати укладання договору до 30 квітня 2022 року за
ціною 7,08 грн/куб. м з ПДВ.
Відповідно до ПСО, Група, як постачальник «останньої
надії», також зобов’язана постачати природний газ споживачам, що не належать до категорії побутових споживачів
та виконують життєво важливі функції для забезпечення
обороноздатності держави, згідно з переліком, який
затверджується центральними органами виконавчої влади
відповідно до їх повноважень до 30 вересня 2022 року за
ціною 32,0 грн/куб. м з ПДВ.
Відповідно до ПСО, постачальник «останньої надії»
також зобов’язаний у період з 1 березня по 30 квітня
2022 року купувати природний газ в ОГТСУ та продавати
його ОГТСУ для цілей фізичного балансування газотранспортної системи за ціною останньої реалізації природного
газу приватними українськими видобувними компаніями
на товарній біржі «Українська енергетична біржа», що
складає 15,19 грн/куб. м з ПДВ.
Крім того, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
України» укладено з операторами газорозподільчих
мереж договори продажу природного газу на період з
1 березня по 30 вересня 2022 року для покриття виробничо-технологічних потреб і втрат, зумовлених воєнними
діями на умовах ПСО.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала
повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широкі
проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів
в Україні, а операційне середовище відтоді залишається
ризикованим і має високий рівень невизначеності.
Для оцінки економічних наслідків, ймовірно, знадобиться час, враховуючи швидкий характер розвитку ситуації та
непередбачуваність війни. Уряд визначив пріоритетними
напрямки оборони і соціальних видатків і продовжує
виконувати свої зобов’язання щодо зовнішнього боргу.
Компанії продовжують сплачувати податки, а гроші все ще
циркулюють через фінансову систему країни. Після початку повномасштабної військової атаки бої досі тривають,
спричиняючи тисячі жертв серед цивільного населення.
російські атаки спрямовані на знищення цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи лікарні та житлові
комплекси. При цьому логістичні шляхи на окупованих
територіях були пошкоджені, до них немає доступу. Інші
залізничні та автомобільні логістичні маршрути доступні для використання, оскільки Україна має розгалужену
автомобільну та залізничну мережу. Станом на дату
затвердження цієї консолідованої фінансової звітності, за
наявними даними, активи Групи не були суттєво пошкоджені.
Уряд України отримав фінансування та допомогу від
міжнародних організацій і різних країн для підтримки
фінансової стабільності, фінансування соціальних виплат
та військових потреб (Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз та безпосередньо від багатьох країн).
Національний банк України відтермінував рішення про
зміну облікової ставки, залишивши її незмінною на рівні
10%, оскільки діють вимушені адміністративні обмеження
та поки події в Україні не нормалізуються.
Національний банк України («НБУ») ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах,
купівлі валюти та переказів за кордон. Офіційний курс
дол. США було зафіксовано на рівні 29,25 гривні для
забезпечення надійного та стабільного функціонування
фінансової системи країни у зв’язку із введенням воєнного
стану. Незважаючи на поточну ситуацію, банківська система залишається стійкою.
У березні Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку («ЄБРР») оголосила про початковий
пакет заходів для підтримки громадян, компаній і країн,
які постраждали від війни в Україні, на суму 2 млрд євро.
Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти відбудувати країну, як тільки дозволять умови. Фінансування ЄБРР буде доступне для підтримки українських
компаній в якості відтермінування кредитів, підтримки
ліквідності та фінансування торгівлі. Крім того, Рамкова
програма Банку щодо стійкості та засобів до існування
допоможе країнам, які безпосередньо постраждали від
притоку українських біженців.
Як тільки дозволятимуть умови, ЄБРР також буде
готовий взяти участь у програмі реконструкції України,
відновити умови для життя та бізнесу; відновити життєво
важливу інфраструктуру; підтримувати належне управління; і надати доступ до послуг.
Вплив COVID-19
Остаточний вплив COVID-19 залежить від майбутніх подій,
включаючи, серед іншого, кінцеве географічне поширення та тяжкість нових штамів вірусу, наслідки урядових та
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інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню
вірусу, розвиток ефективних методів лікування, тривалість
спалаху, дії, вжиті державними органами, клієнтами,
постачальниками та іншими третіми сторонами, наявність
робочої сили, а також терміни та ступінь відновлення нормальних економічних умов та умов роботи. Керівництво
продовжує докладати зусиль для виявлення, управління
та пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на економіку
Групи; однак існують фактори, які не відомі чи не контролюються, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху,
будь-який такий подібний спалах, а також подальші урядові та регуляторні заходи.
Ринок газу в Україні
У 2021 році європейський ринок переживав важку енергетичну кризу зі стрімким зростанням цін на газ, які значно
перевищили попередній рівень, що мало і продовжує
мати значний негативний вплив на європейські енергетичні ринки, європейську економіку та економіку європейських кінцевих споживачів.
Середня ціна на нідерландському газовому хабі (ТТF) за
2021 рік була 47,1 євро/МВт.г, що майже в 4 рази перевищує аналогічну ціну минулого року. Така європейська
тенденція до зростання сприяла зростанню ціни газу на
українській віртуальній точці продажу (VTP). Середня
ринкова ціна протягом 2021 року становила близько
18 325 грн за тис. куб. м, включаючи ПДВ, що у 4,1 рази
вище за таку ж ціну минулого року.
З 1 серпня 2020 року урядом України було визначено
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» на 3 роки.
Спеціальні обов’язки, покладені на Компанію (далі –
«спеціальні обов’язки» або «ПСО»), було припинено з
1 серпня 2020 року у частині продажу газу для потреб
населення та релігійних організацій і з 20 травня 2021 року
у частині продажу природного газу для виробників теплової енергії. Ці зміни призвели до нових договірних умов із
цими групами клієнтів.
У грудні 2020 року Міністерство енергетики України
виплатило Компанії компенсацію за імпортований газ, поставлений для потреб замовників ПСО протягом 2015-2019
років. Отримана компенсація становить 32 204 млн грн.
У березні - квітні 2021 року Група уклала річні договори
на постачання природного газу для потреб населення з
регіональними газопостачальними підприємствами за
фіксованою ціною 7,42 гривні за куб. м з ПДВ на більшу
частину обсягу за контрактом.
У травні 2021 року Група уклала 3-річні договори на
постачання природного газу теплогенеруючим підприємствам за такою ж (оскільки вона стала орієнтиром оптової
ціни для побутових потреб) фіксованою ціною для побутових потреб на перший рік постачання 7,42 гривні за куб. м
з ПДВ.
У жовтні-листопаді 2021 року, щоб не допустити
перепродажу газу, призначеного для побутових потреб,
промисловим споживачам за значно вищими цінами,
коли Група все одно буде зобов’язана надавати газ для
побутових потреб як постачальник «останньої надії»,
вищезазначені договори з газопостачальними компаніями
було трансформовано, а ТОВ «Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг» уклала договори про утворення
балансуючої групи як сторона, відповідальна за добовий
небаланс балансуючої групи.

Антикризовий закон
У липні 2021 року Парламент ухвалив Закон «Про заходи,
спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»
(«Антикризовий закон») № 1639 з метою врегулювання
певних боргів за природний газ між учасниками ринку.
Антикризовий закон передбачав, серед іншого, отримання
компенсації за негативну різницю між фактичними тарифами на тепло та їх економічно обґрунтованим рівнем для
теплогенеруючих підприємств і подальше погашення їх
простроченої заборгованості перед Нафтогаз України. У
грудні 2021 року Компанія отримала 22 млрд грн в рамках
реалізації Антикризового закону.
Антикризовий закон також передбачає подібний
механізм розрахунків для регіональних газопостачальних

підприємств та подальше погашення їх простроченої заборгованості перед Нафтогаз України. Реалізація положень
Антикризового закону для цих підприємств очікується в
2022 році (Примітка 30).
Угоди про розподіл продукції
Наприкінці 2020 року Група уклала кілька угод про розподіл
продукції для збільшення свого портфелю геологорозвідувальних та виробничих фондів. Крім того, у грудні 2020
року АТ «Укргазвидобування» уклало з державою угоди
про розподіл продукції щодо розвитку чотирьох територій,
розташованих у Харківській та Дніпропетровській областях
України. Держава передає права на розвідку, видобуток і
виробництво на цих територіях АТ «Укргазвидобування», і
воно зобов’язане виконати такі роботи за власні кошти та
отримати компенсацію та частку прибутку від видобутої
нафти та газу. Протягом перших п’яти років дії цих угод АТ
«Укргазвидобування» буде зосереджено на 3D-сейсмічних
роботах і бурінні розвідувальних свердловин.
Управління трубопроводами нафтопродуктів
30 червня 2021 року дочірнє підприємство Групи
АТ «Укртранснафта» підписало угоду з Агентством із
розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо експлуатації української частини трубопроводу нафтопродуктів
Самара - Захід. Відповідно до умов угоди, Група має права
та обов’язки щодо здійснення господарської діяльності з
транспортування, зберігання, перевалки нафтопродуктів
на автомобільний та залізничний транспорт. АТ «Укртранснафта» також зобов’язується протягом 5 років сплачувати
державі щонайменше 1,1 млн грн щомісячного доходу від
управління нафтопродуктопроводом. Передача активів
була завершена в липні 2021 року.
Застосування припущення щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі
24 лютого 2022 року російська федерація розпочала
повномасштабне військове вторгнення в Україну. Жоден
з критичних об’єктів або інфраструктури Групи не зазнав
значних пошкоджень.
Понад 4,3 млн українців (близько 10% населення України) були змушені переїхати до європейських країн і поки
не повернуться, не є споживачами газу та тепла в Україні.
Крім того, кількість внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої міста, становить 6,5 млн осіб (27% населення)
відповідно з інформацією Міжнародної організації з міграції. Це як очікується призведе до скорочення споживання
газу населенням та підприємствами ТКЕ приблизно на 13%
цього року порівняно з довоєнними прогнозами.
Ключовим пріоритетом Групи є безпека її співробітників
та їхніх сімей. Група координує, наскільки це можливо,
евакуацію співробітників з регіонів, які беруть участь у
активних військових діях, а також покриває пов’язані з цим
витрати на переїзд та надає необхідну додаткову допомогу. Бізнес-процеси були реорганізовані, щоб пристосуватися до існуючих проблем і забезпечити безперервність
діяльності Групи. Близько 1300 співробітників приєдналися до Збройних Сил України та територіальної оборони.
Внаслідок зазначених подій активи Групи балансовою
вартістю 400 млн грн були пошкоджені, а нафтопереробні
операції в одній із філій ПАТ »Укргазвидобування«, розташованих у Харківській області, були тимчасово припинені
через близькість до військових дій. Жоден з критичних
об’єктів або інфраструктури Групи не зазнав істотних
пошкоджень.
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Група продовжує стабільно видобувати природний газ
у всіх своїх об’єктах, за винятком тих, що розташовані
поблизу лінії зіткнення. За останніми прогнозами, оптимістичний сценарій передбачає видобуток Групи 12,1 млрд
кубометрів газу в 2022 році. За песимістичним сценарієм,
який передбачає тривалий військовий конфлікт, обсяг
видобутку становить 11,25 млрд кубометрів. Видобуток
газу в свердловинах може бути тимчасово зупинений на
певний період у разі аварійної ситуації та продовжений
після відновлення безпеки видобутку.
Виробництво рідких вуглеводнів може постраждати
більш істотно через неможливість зберігання та транспортування запасів через призупинення переробки, однак ці
події не матимуть суттєвого впливу на результати діяльності Групи. На даний момент у Групи є потужності для
зберігання рідких вуглеводнів, або вона може продавати
вироблені обсяги іншим підприємствам, де працюють
потужності нафтопереробних заводів. Група планує
ініціювати зняття адміністративних обмежень на експорт
нафти для забезпечення прибуткової діяльності в цьому
сегменті, якщо вона не зможе продати видобуті обсяги
нафти третім сторонам. Видобуток нафти зі свердловин
також може бути тимчасово зупинений і продовжений,
коли це дозволять умови.
Група продовжує надавати послуги з організації транзиту газу та нафти, отримувати компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу згідно з графіком,
виконувати ключові операції у звичайному режимі.
З огляду на утримання на світових ринках високих цін
на природний газ, проблеми з розрахунками споживачів
і об’єктивні складнощі покриття ними повної вартості
спожитого природного газу, є вірогідність неспроможності
постачальників газу, зокрема Групи, за власні кошти забезпечувати ресурс газу, потрібний для безпечного проходження опалювального сезону 2022-2023 років в Україні.
В свою чергу, очікування щодо ліквідності Групи базуються на таких факторах:
– можливість стягнення дебіторської заборгованості
за природний газ у другому та третьому кварталах
2022 року очікується на рівні березня 2022 року з поступовим покращенням ситуації у четвертому кварталі
2022 року;
– можливість підвищення ціни на газ, що реалізується
підприємствам ТКЕ, починаючи з червня 2022 року, як
це передбачено 3-річними договорами, укладеними
у 2021 році;
– продовження надходження грошових коштів за послуги організації транзиту газу та транзиту нафти;
– продовження надходження грошових коштів від
компенсації недоотриманого доходу від транспортування газу.
Керівництво групи спрямовує зусилля на забезпечення
сталого та прогнозованого грошового потоку від операційної та фінансової діяльності, зосереджуючи увагу на
першочерговому погашенні накопиченої дебіторської
заборгованості. Так, протягом 2021 року Група отримала
22 млрд грн в погашення дебіторської заборгованості ТКЕ
за механізмом, передбаченим Законом № 1730.
Протягом 2022 року Група хоче додатково отримати
76 млрд грн, зокрема:
– погашення дебіторської заборгованості регіональних
газопостачальних та газорозподільних підприємств
за механізмом, передбаченим чинною редакцією
Антикризового закону № 1639 в розмірі 43 млрд грн,
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яка виникла через державне ринку природного газу
тарифів станом на 31.12.2020 року;

послуг транспортування (безпосередньо за контрактом або шляхом звернення до суду);

– впровадження змін до Антикризового закону № 1639,
які дозволять стягнути додаткові 33 млрд грн дебіторської заборгованості регіональних газопостачальних та газорозподільних підприємств, що виникла
протягом 2021 – початку 2022 років за механізмом,
вказаним вище.

– Держава, як власник Групи, крім зазначених вище
факторів, враховує також важливість групи для забезпечення безпеки постачань для споживачів в Україні,
а отже держава напряму зацікавлена у підтриманні її
діяльності.

У зв’язку із введенням воєнного стану на Групу до кінця
2022 року постановою КМУ від 06.03.2022 року № 222 покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу окремим групам споживачів. Важливим фактором
також є отримання від держави компенсації за виконання
спеціальних обов’язків, визначеної ст. 11 Закону України
«Про ринок природного газу».
Група продовжує сумлінно виконувати фінансові зобов’язання.
Крім того, протягом 2022 року проведено залучення
нових кредитних коштів від українських державних банків.
Група отримала запозичень на суму 7,5 млрд грн та нову
кредитну лінію на суму 4,5 млрд грн. Наразі обговорюються умови отримання кредиту від ЄБРР на придбання
природного газу.
Керівництво Групи робить прогнози балансу природного газу та подальший прогноз руху грошових коштів,
застосовуючи поетапний підхід. Він передбачає закупівлю
додаткових обсягів природного газу виходячи з фінансових можливостей Компанії, які в свою чергу залежать від
державного регулювання та фінансування сектору житлового комунальних послуг (виконання та імплементація
Антикризового закону, компенсація ПСО тощо).
Отже, навіть за негативної динаміки на ринку природного газу, під ризиком знаходиться саме можливість накопичення суттєвих обсягів природного газу (за наявності
потреби), необхідних для сталого проходження опалювального сезону в Україні. Фактично це є ризиком держави
та кінцевого споживача. Здатність Групи продовжувати
безперервну діяльність не має прямої залежності від можливості накопичити обсяг природного газу, необхідний для
забезпечення попиту на внутрішньому ринку в повному
обсязі.
Суттєва невизначеність, яка може викликати сумніви
щодо здатності Групи продовжувати діяльність, реалізувати активи і погасити зобов’язання в ході звичайної
діяльності, існує та пов’язана з потенційним впливом
військового вторгнення на:
– видобувні активи Групи, суттєва частина яких зосереджена у Харківській та Полтавській областях, зокрема в
безпосередній близькості до бойових дій;
– можливість отримувати дохід по контракту з організації транзиту природного газу.
Наразі, вірогідність реалізації цих ризиків, особливо всіх
разом, є нижчою за високу. Також потрібно враховувати зокрема такі обставини:
– Група має значні запаси вуглеводнів та забезпечує
видобуток близько 12 млрд куб. м природного газу на
рік, що за поточних надзвичайно високих цін на газ та
нафту означає високу цінність Групи для власника;

Враховуючи усе викладене вище, керівництво вважає, що застосування припущення щодо здатності Групи
продовжувати свою діяльність на безперервній основі під
час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності є
доречним.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Правління є головною особою, яка приймає операційні рішення Групи. Станом на 31 грудня 2021 року Група змінила
подання інформації про сегменти відповідно до підходу
до управління результатами діяльності своїх дочірніх компаній. В результаті сегмент з транспортування, переробки
нафти та продажу нафтопродуктів був перетворений на
сегменти транзиту нафти та внутрішнього транспортування
нафти. Крім того, керівництво знову запровадило показник
вимірювання ефективності сегмента – скоригований операційний результат за вирахуванням податків на прибуток
(NOPLAT), який застосовувався до 2019 року. EBITDA залишився вторинним показником вимірювання ефективності.
Порівняльна інформація за рік, що закінчився 31 грудня
2020 року та 31 грудня 2019 року, була перерахована для
відображення змін у поданні.
Внутрішня розвідка та видобування. Розвідка та видобування включають видобуток природного газу, нафти
та газового конденсату, вироблений АТ «Укргазвидобування». Група контролює близько 70% всього видобутку
природного газу в Україні. Видобуток газового конденсату
здійснюється в районі розвідки природного газу. У сегмент
також входять нафтопродукти виробництва АТ «Укргазвидобування». Внутрішня переробка нафтопродуктів
здійснюється на нафто- та газопереробних заводах, які
контролюються Групою.
Імпорт, продаж та постачання природного газу. Цей
сегмент включає закупівлю вітчизняного газу, імпорт, продаж та постачання газу різним групам споживачів.
Зберігання природного газу. Газотранспортна система
України включає 12 підземних сховищ газу, розташованих
на материковій території України. Загальна потужність
підземного сховища газу в Україні становить 31 млрд
кубометрів газу.
Послуги з транзиту нафти. Цей сегмент представлений транспортними нафтопроводами Групи, які здійснюють транзит нафти через територію України.
Внутрішнє транспортування нафти. Цей сегмент
представлений транспортними нафтопроводами, які
експлуатує Група. Загальна протяжність нафтопроводів в
Україні становить 4,7 тис. км.
Послуги з транзиту газу. Наприкінці 2019 року Компанія та АТ «Газпром» підписали угоду про обслуговування
транзиту газу територією України до 2024 року. У свою
чергу «Нафтогаз» отримує послуги з транспортування газу
від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та
надає послуги з транспортування газу АТ «Газпром».

Укрнафта. ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією в Україні. ПАТ «Укрнафта» складається
з кількох виробничо-технічних підрозділів, які наразі
перебувають у процесі корпоративної реструктуризації,
у тому числі шість підрозділів з видобутку нафти та газу,
один підрозділ буріння свердловин та три газопереробні
підприємства.
ПАТ «Укрнафта» також володіє однією з найбільших мереж АЗС в Україні, розташованих у різних регіонах України.
Інші. Інші сегменти включають результати спільних
операцій за концесійною угодою на розвідку та розробку з
Арабською Республікою Єгипет, адміністративно-корпоративні функції, нову енергетику та інші види діяльності.
Активи сегмента розподіляються на основі операцій
сегмента та фізичного розташування активу.
Керівництво використовує чистий операційний прибуток за вирахуванням податків на прибуток (NOPLAT), як і
показник прибутку, який використовується для прийняття
рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів
діяльності. Податки на прибуток за номінальною ставкою
податку вираховуються з чистого операційного прибутку
для розрахунку NOPLAT. Чистий операційний збиток не
коригується на податки на прибуток.
Керівництво використовує показник EBITDA як додатковий вимір операційної ефективності. Цей показник не
визначений МСФЗ, і інші компанії можуть визначити його
інакше.
Показник EBITDA являє собою чистий прибуток/(збиток)
за рік, за вирахуванням таких статей звіту про прибуток та
збиток: (витрати) /вигоди з податку на прибуток, фінансові
витрати, фінансові доходи, частка результатів асоційованих підприємств після оподаткування, зменшення корисності основних засобів, амортизація, збитки від вибуття
та списання активів, знос та виснаження основних засобів
та амортизація нематеріальних активів.
Керівництво також використовує показники капітальних
витрат як індикатор оцінки внесків сегментів у розвиток
Групи. Показник капітальних витрат представлений на базі
використаних грошових коштів. Відповідні узгодження
до найближчих показників за МСФЗ представлені в цій
примітці.
Облікова політика звітних сегментів збігається з обліковою політикою Групи, викладеною у Примітці 29.

– контактом на надання послуг з організації транзиту
природного газу передбачено принцип «ship or pay».
Отже надходження коштів за цим напрямком протягом двох років забезпечується навіть за відмови від
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Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, представлена таким чином:
					
Внутрішнє			
Внутрішня розвідка
Продаж
Зберігання
Послуги з транспортування
Послуги з
та видобування
природного газу
природного газу
транзиту нафти
нафти
транзиту газу
Укрнафта
Реалізація зовнішнім споживачам
8 268
133 901
2 555
3 583
364
32 720
33 700
Реалізація іншим сегментам
82 041
2 850
2 209
47
3 244
Всього доходів від реалізації
Виробничі витрати
Закупівлі
Знос, виснаження та амортизація
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
Збитки від знецінення нефінансових активів
Витрати на збут, загальні та адміністративні витрати
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
Міжсегментні витрати
Номінальний податок на прибуток
NOPLAT

90 309

136 751

4 764

3 583

411

32 720

36 944

(40 287)
(405)
(7 891)
(185)
(1 506)
(2 581)
20
(15 528)
(3 950)

(13 094)
(27 723)
(2 284)
(807)
(251)
(4 593)
(15 065)
(73 417)
-

(2 089)
(537)
(68)
(89)
(9 052)
(341)
(1 800)
-

(1 055)
(586)
(500)
1
(62)
(249)

(604)
(301)
(280)
(48)
-

(31 980)
(29)
(128)

(23 631)
(1 811)
(1 990)
(877)
(3 590)
(422)
(77)
(818)

17 996

(483)

(9 212)

1 132

(822)

583

3 728

Інше
2 293
872

Елімінація
(91 263)

3 165

(91 263)

217 384

(1 261)		
(1 316)		
(166)		
-		
(54)		
(1 556)		
5 293		
(331)
91 263
(679)		

(82 021)
(63 235)
(13 755)
(1 060)
(2 777)
(22 181)
(10 514)
(5 824)

3 095

Всього
217 384
-

-

16 017

Додавання номінального податку на прибуток
3 950
249
128
818
679		
Відсотки та інші доходи										
Фінансові витрати										
Чистий дохід від курсових різниць										
Частка у результатах асоційованих та спільних
підприємств після оподаткування										
Прибуток до оподаткування										
Витрати з податку на прибуток										

5 824
1 595
(5 614)
1 529

Чистий прибуток за рік										

12 023

(37)
19 314
(7 291)

Капітальні витрати
12 564
564
410
274
1 082
674
15 568
										
Основні засоби
183 192
1 672
75 941
6 176
4 117
21 316
1 628		
294 042
Нематеріальні активи
2 537
566
109
116
65
281
693		
4 367
Запаси
3 654
57 439
2 092
72
1 877
3 700
176		
69 010
Торгова дебіторська заборгованість
36
40 087
4 629
238
4 517
53		
49 560
Передоплати видані та інші оборотні активи
5 957
10 809
633
44
25
2 815
1 422
336		
22 041
Інші активи сегмента
1
2 812
522
15
9
2 394
34		
5 787
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках										
30 540
Грошові кошти, обмежені у використанні										
4 293
Відстрочені податкові активи										
5 668
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу										
16 567
Передоплата з податку на прибуток										
7 404
Нерозподілені активи										
5 787
2 920		

511 452

										
Торгова кредиторська заборгованість
468
4 193
1 324
36
20
617
4 199		
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
6 079
3 216
447
296
166
2 455
10 499
351		
Забезпечення
7 463
313
7 655
22
12
5 028
238		
Позики										
Відстрочені податкові зобов’язання										
Нерозподілені зобов’язання										

Всього активів

10 857
23 509
20 731
61 585
23 701
22 380

Всього зобов’язань
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195 377

14 010

113 385

7 722

83 926

9 426

6 423

354

6 093

198

3 053

2 455

33 630

16 144

4 788		

162 763
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Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, представлена таким чином:
					
Внутрішнє			
Внутрішня розвідка
Продаж
Зберігання
Послуги з транспортування
Послуги з
та видобування
природного газу
природного газу
транзиту нафти
нафти
транзиту газу
Укрнафта
Реалізація зовнішнім споживачам
5 019
75 090
3 742
3 466
237
46 724
22 973
Реалізація іншим сегментам
56 453
731
2 304
38
12 562

Інше
Елімінація
1 983		
793
(72 881)

Всього
159 234
-

Всього доходів від реалізації

2 776

61 472

(72 881)

159 234

32 204								
(1 854)
(1 697)
(764)
(469)
(18 789)
(621)		
(16 683)
(44 858)
(1 610)
(1 384)		
(150)
(609)
(418)
(212)
(2 498)
(112)		
(19)
(17)
(4)		
(166)
(584)
(806)
(434)		
(3 255)
(8 212)
(388)
(238)
(145)
(2 069)
(3 846)		
(36 471)
64
(3 341)
(2 835)		
(69 041)
2 554
(146)
(64)
(81)
(102)
72 881
(315)
(310)
(1 138)
-		

32 204
(48 222)
(64 558)
(16 548)
(588)
(7 950)
(21 340)
(42 595)
(3 413)

(19 595)

-

(13 776)

Додавання номінального податку на прибуток
1 650
315
310
1 138
-		
Відсотки та інші доходи										
Фінансові витрати										
Чистий дохід від курсових різниць										
Частка у результатах асоційованих та спільних
підприємств після оподаткування										
Прибуток до оподаткування										
Витрати з податку на прибуток 										

3 413
1 578
(6 738)
1 545
(65)
(14 042)
(4 960)

Чистий збиток за рік										

(19 002)

Компенсація за виконання спеціальних обов’язків		
Виробничі витрати
(24 028)
Закупівлі
(23)
Знос, виснаження та амортизація
(12 549)
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
(548)
Збитки від знецінення нефінансових активів
(5 960)
Витрати на збут, загальні та адміністративні витрати
(3 187)
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
(12)
Міжсегментні витрати
(6 001)
Номінальний податок на прибуток
(1 650)
NOPLAT

7 514

75 821

6 046

(2 457)

3 466

1 435
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(708)

46 724

1 411

35 535

5 186

(6 562)

Капітальні витрати
12 023
141
110
435
290
1 113
932		
12 818
										
Основні засоби
115 965
1 482
68 166
6 505
4 337
13 233
1 446		
211 134
Нематеріальні активи
1 928
57
109
68
38
331
549		
3 080
Запаси
2 312
30 491
1 189
162
2 341
4 130
66		
40 691
Торгова дебіторська заборгованість
12
20 881
199
14
841
6 150
32		
28 129
Передоплати видані та інші оборотні активи
434
14 957
1 159
38
22
3 614
2 156
261		
22 641
Інші активи сегмента
2
2 117
656
20
11
122
32		
2 960
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках										
37 106
Грошові кошти, обмежені у використанні										
659
Відстрочені податкові активи										
7 685
Дебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу										
81 058
Передоплата з податку на прибуток										
10 077
Нерозподілені активи										
771
Всього активів

120 653

69 985

71 478

6 807

6 749

4 455

26 122

2 386		

308 635

										
Торгова кредиторська заборгованість
616
1 822
446
19
11
599
72		
3 585
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
6 338
4 089
2 933
463
260
2 517
3 222
455		
20 277
Забезпечення
8 479
2 045
2 728
63
35
6 148
88		
19 586
Позики										
66 342
Відстрочені податкові зобов’язання										
12 910
Нерозподілені зобов’язання										
9 010
Всього зобов’язань
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15 433

7 956

6 107

545

306

2 517

9 969

615		

131 710
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Інформація за звітними сегментами Групи за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року (що не перевірена аудитом),
представлена таким чином:
					
Внутрішня розвідка
Продаж
Зберігання
Послуги з
та видобування
природного газу природного газу
транзиту нафти
Реалізація зовнішнім споживачам
7 722
90 664
730
3 381
Реалізація іншим сегментам
78 786
18 735
2 548
Всього доходів від реалізації

86 508

Дохід, нараховані по Артіражному
провадженню щодо транзиту газу
Виробничі витрати
(30 491)
Закупівлі
(789)
Знос, виснаження та амортизація
(11 011)
Витрати на дослідження, розробку та розвідку
(767)
Сторнування знецінення/(збитки від знецінення)
нефінансових активів
(8 056)
Витрати на збут, загальні
та адміністративні витрати
(3 380)
Чистий рух у резерві знецінення
фінансових активів
51
Міжсегментні витрати
(8 788)
Номінальний податок на прибуток
(4 190)
NOPLAT

19 087

Внутрішнє		
Внутрішнє
транспортування
Транзит транспортування
нафти
газу
газу
164
70 207
18 223
32
5 524

Укрнафта
28 074
136

Інше
687
202

Елімінація
(105 963)

Всього
219 852
-

23 747

28 210

889

(105 963)

219 852

67 958
(19 146)
(8 069)
(5)
(17 975)
(2 246)
-		

(15 641)
(4 562)
(1,551)
(16)

-		
(436)		
(22)		
(35)		
(3)		

67 958
(77 887)
(41 589)
(34 438)
(804)

109 399

3 278

3 381

196

70 207

(1 371)
(36 211)
(91)
(4)

(1 124)
(886)
(14)

(987)
(419)
-

(622)
(224)
-

114

(386)

-

(205)

(806)

-

(678)

(213)		

(10 230)

(5 619)

(117)

(71)

(55)

12

(26)

(5 796)

(651)		

(15 703)

(3 241)
(75 786)
-

(20)
(494)
(43)

(7)
26
(346)

(4)
12
-

30
(12 247)
(15 845)

(15 230)
(8 023)
-

(3 251)
(199)
-

-		
(464)
105 963
-		

(21 672)
(20 424)

(12 810)

194

1 577

(902)

72 183

(9 847)

(3 484)

(935)		

65 063

Додавання номінального податку на прибуток
4 190
43
346
15 845
-		
Відсотки та інші доходи											
Фінансові витрати											
Чистий дохід від курсових різниць											
Частка у результатах асоційованих
та спільних підприємств після оподаткування											
Прибуток до оподаткування											
Витрати з податку на прибуток 											

20 424
2 052
(6 581)
1 414
(121)
82 251
(18 957)

Чистий прибуток за рік 											

63 294

Капітальні витрати
23 384
21
412
1 017
678
1 401
11		
26 924
											
Основні засоби
130 332
1 140
80 118
6 133
4 088
17 756
939		
240 506
Нематеріальні активи
1 963
56
6
57
35
51
65
348
200		
2 781
Запаси
2 623
45 794
251
1 539
349
844
115
6 121
69		
57 705
Торгова дебіторська заборгованість
131
42 961
18
5 673
3 325
6 896
52		
59 056
Передоплати видані та інші оборотні активи
928
5 948
322
57
34
101 733
14 123
1 997
100		
125 242
Інші активи сегмента
60
4 267
159
5
3
703
96
123
308		
5 724
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках											
77 593
Грошові кошти, обмежені у використанні											
436
Відстрочені податкові активи											
10 439
Передоплата з податку на прибуток											
263
Нерозподілені активи											
835
Всього активів
136 037
100 166
80 874
1 658
10 642
109 004
17 724
33 241
1 668		
491 014
											
Торгова кредиторська заборгованість
892
1 796
1 395
9
5
262
652
50		
5 061
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання3 983
2 433
(442)
257
223
(106)
1 210
11 660
26		
19 244
Забезпечення
8 307
13 352
1 953
61
36
63
80
23 891
21		
47 764
Позики											
60 662
Відстрочені податкові зобов’язання											
18 858
Нерозподілені зобов’язання											
36 417
Всього зобов’язань
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13 182

17 581

2 906

327

264

(43)

1 552

36 203

190		

72 069

277

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

Узгодження

4. ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Наступна таблиця включає узгодження показника EBITDA до NOPLAT:

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна
сторона має здатність контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати
істотний вплив або спільний контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень.
Під час розгляду взаємовідносин із кожною можливою
пов’язаною стороною звертають увагу на суть відносин, а
не тільки на їхню юридичну форму.
Як зазначено у Примітці 1, Група знаходиться під безпосереднім контролем уряду України, і, відповідно, усі
підприємства та установи, що контролюються державою
або знаходяться під значним впливом держави, вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем.
Операції із пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов’язково можуть бути доступними для непов’язаних сторін.

У млн українських грн
2021
2020
2019
			
(не перевірена
			
аудитом)
			
NOPLAT
16 017
(13 776)
65 063
Знос, виснаження та амортизація
13 755
Збитки від знецінення нефінансових активів
2 777
Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів
(5 339)
Збитки від вибуття та списання активів
783
ПДВ (не в складі податкового кредиту)
Збиток від реалізації запасів
та інших оборотних активів
Благодійність та соціальна інфраструктура
Номінальний податок на прибуток
5 824
Інші (доходи)/витрати
(119)
		
EBITDA
33 698

16 548
7 950
2 830
442
3 205

34 438
10 230
861
-

1 818
681
3 413
445

20 424
-

23 556

131 016

У млн українських грн
2021
		
Україна
175 709
російська федерація
36 071
Європа
4 457
Азія
802
Єгипет
342
США
3

2020
104 266
49 910
4 837
209
12

Всього доходів від реалізації

159 234

Географічна концентрація доходів від реалізації

Розподіл операцій продажу у таблиці вище зроблено на
основі країни реєстрації клієнтів Групи.
Інформація про концентрацію зовнішніх клієнтів,
доходи від реалізації яких перевищують 10% від суми
загальних доходів від реалізації
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 і
2020 років, єдиним зовнішнім клієнтом, доходи від якого

217 384

перевищують 10% від загальної суми доходів, був Газпром.
Сума доходів від Газпрому, яка відноситься до сегменту
організації послуг із транзиту природного газу, за 2021 рік
становила 32 720 млн грн (2020 рік: доходи від транзиту
природного газу становили 46 724 млн грн).

Операції із підприємствами та установами, які
знаходяться під контролем держави. Група провадить
істотні операції із підприємствами та установами, які
контролюються, знаходяться під спільним контролем або
зазнають істотного впливу з боку уряду України. До таких
підприємств та установ належать Державний ощадний
банк України, «Укрексімбанк«, «Укргазбанк«, ОГТСУ, податкові органи, теплогенеруючі підприємства та інші підприємства. У 2021 році Група підписала з ОГТСУ угоду про
компенсацію недоотриманого доходу від транспортування
газу (Примітка 8).
У 2020 році Група придбала та реалізувала облігації внутрішньої державної позики України на суму 34 832 млн грн
та 22 563 млн грн, відповідно. В 2021 році Група реалізувала облігації внутрішньої державної позики України на суму
11 423 млн грн.
Відсотки залишків балансових статей з пов’язаними
сторонами представлені таким чином:
31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

100%

-

100%
100%
51%
29%

100%
100%
64%
32%

99%

96%

87%

98%

100%
30%
11%

98%
29%
16%

44%

38%

Компенсація недоотриманого
доходу від транспортування газу
Дебіторська заборгованість
за договором купівлі-продажу
Передоплата з податку на прибуток
Інші необоротні активи
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані
та інші оборотні активи
Грошові кошти та залишки
на банківських рахунках
Грошові кошти, обмежені
у використанні
Позики
Забезпечення
Аванси отримані та інші
поточні зобов’язання

Відсотки операцій за період із пов’язаними сторонами
представлені таким чином:
Дохід від реалізації
Відсотки та інші доходи
Закупівлі
Витрати по відсотках
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2021 рік

2020 рік

18%
61%
51%
21%

26%
99%
69%
37%

Відсоток закупівель обчислюється зі статі фінансової
звітності «Закупівлі» (враховуючи зміни запасів). Суттєвих
закупівель основних засобів у пов’язаних сторін не було.
Як зазначено у Примітці 1, у січні 2021 року Група
придбала 100% корпоративних прав у статутному капіталі
ТОВ «Надра Юзівська» відповідно до угоди про придбання
між Компанією та дочірньою компанією Національної акціонерної компанії «Надра України», «Український геологічний науково - виробничий центр». Також, як зазначено в
Примітці 1, у жовтні 2021 року Компанія підписала угоду з
Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) про
управління майном ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» терміном на
5 років (Примітка 13).
Інформація про операції із пов’язаними сторонами
додатково розкривається у Примітках 1, 2, 7, 8 та 13.
Застави. Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня
2020 років позики від пов’язаних сторін (державних
банків) були забезпечені основними засобами, запасами
та надходженнями від майбутніх продажів (Примітка 14).
Станом на 31 грудня 2021 року 83% застав відносилися до позик, наданих державними банками (31 грудня
2020 року: 91%).
Гарантії. Сума гарантій, наданих урядом України станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, становила
2 461 млн грн та 2 783 млн грн, відповідно (Примітка 14).
Компенсація провідному управлінському
персоналу. Провідний управлінський персонал протягом
2021 року складався в середньому з 5 членів правління та
15 директорів (2020 рік: 5 членів правління та 12 директорів). Компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на збут, загальних
та адміністративних витрат, включала заробітну плату і
додаткові поточні премії та становила 911 млн грн (2020
рік: 672 млн грн).
Також у 2021 році Група здійснила виплати на забезпечення діяльності Наглядової ради у сумі 23 млн грн
(2020 рік: 20 млн грн), що включає оплату послуг членів
Наглядової ради у сумі 19 млн грн (2020 рік: 18 млн грн), а
також 4 млн грн (2020 рік: 2 млн грн) у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними обов’язків
членів Наглядової ради, та суми забезпечення страхування
відповідальності цих посадових осіб після їх призначення, що було закуплено та сплачено Компанією. Членам
Наглядової ради встановлена фіксована винагорода, яка
виплачується відповідно до умов індивідуальних цивільно-правових договорів, укладених Компанією з членами
Наглядової ради. Компанія відшкодовує членам Наглядової ради обґрунтовані та документально підтверджені
витрати, понесені ними у зв’язку з виконанням наглядових
функцій (проїзд, проживання, телефонний зв’язок тощо),
базуючись на принципах обачності, адекватності та своєчасності. Такі витрати компенсуються після утримання
відповідних обов’язкових податків і зборів на підставі
підтверджуючих документів, які відповідають вимогам
законодавства України та умовам укладених договорів.
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5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Інформація про рух балансової вартості основних засобів була представлена таким чином:
								
Активи з
ТранспорУ млн українських грн		 Нафтогазо- Обладнання		
НафтотрансНафтогазоАвторозподілу
тування
Активи
видобувні
підземних
Буферний
портна
переробні
заправні природного скрапленого
буріння
активи сховищ газу
газ
система
активи
станції
газу
газу
Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2019 року
Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на зменшення корисності
Надходження і переміщення
Вибуття
Амортизаційні нарахування
Збиток від зменшення корисності
Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2020 року
Первісна вартість або оцінка
Накопичений знос та резерв на зменшення корисності

Інші
основні
засоби

Незавершене
будівництво

Всього

9 066

103 486
6 769
69 240
8 181
4 390
3 912
155
505
5 462
29 340
240 506
											
9 411
106 843
6 785
69 240
8 330
4 514
3 974
198
518
9 978
34 666
254 457
(345)
(3 357)
(16)
(149)
(124)
(62)
(43)
(13)
(4 516)
(5 326)
(13 951)
											
1 921
15 256
218
116
227
133
9
26
(429)
(221)
17 256
(36)
(128)
(3)
(2)
(35)
(1 384)
(1 588)
(1 412)
(14 751)
(436)
(568)
(446)
(239)
(63)
(33)
(477)
(18 425)
(81)
(11 909)
(9 739)
590
(46)
(783)
533
(1 421)
(3 759)
(26 615)
											
9 458
91 954
6 551
59 501
8 319
4 122
3 021
634
498
3 100
23 976
211 134
											
11 190
122 885
7 284
59 501
8 389
4 735
4 104
697
542
8 763
32 862
260 952
(1 732)
(30 931)
(733)
(70)
(613)
(1 083)
(63)
(44)
(5 663)
(8 886)
(49 818)

Надходження і переміщення
686
13 984
384
127
263
191
204
21
1 115
783
17 758
Вибуття
(45)
(100)
(2)
(4)
(1)
(90)
(1 023)
(1 265)
Амортизаційні нарахування
(1 427)
(12 320)
(445)
(842)
(375)
(229)
(59)
(18)
(415)
(16 130)
Переоцінка/збиток від зменшення корисності
3 755
70 135
7 540
221
(194)
587
171
71
259
82 545
												
Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2021 року
12 427
163 653
14 030
59 722
7 410
4 595
3 150
778
501
3 781
23 995
294 042
												
Первісна вартість або оцінка
12 463
164 579
14 054
59 722
7 479
4 642
3 246
949
562
9 746
32 185
309 627
Накопичений знос та резерв на зменшення корисності
Група залучила професійних незалежних оцінювачів для
визначення справедливої вартості основних груп основних
засобів станом на 1 жовтня 2021 року, 1 грудня 2021 року
та на 31 грудня 2021 року. Справедлива вартість була
визначена відповідно до Міжнародних стандартів оцінки.
Беручи до уваги характер основних засобів Групи, справедлива вартість визначалася із використанням залишкової вартості заміщення спеціалізованих активів і на основі
використання ринкових даних для неспеціалізованих
активів. Отже, справедлива вартість основних виробничих активів та обладнання, в першу чергу, визначалася за
допомогою залишкової вартості заміщення. Цей метод
засновано на аналізі вартості відтворення або заміни
об’єктів основних засобів із 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 (Примітка 30).
Тест на економічне знецінення було проведено з
використанням методу дисконтування грошових потоків.
У результаті перевірки економічного знецінення справедлива вартість основних засобів була суттєво скоригована.
(Примітка 27).
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(36)

(926)

(24)

-

За результатами такої оцінки, збільшення вартості основних засобів на суму 84 593 млн грн в іншому сукупному доході (2020 р.: зменшення оцінки іншого сукупного
збитку на 19 461 млн грн) та зменшення вартості основних
засобів на суму 2 048 млн грн чистих збитків від знецінення (2020 р.: 7 154 млн грн) в результаті керівництва
прийшло до висновку, що вартість відшкодування окремих
одиниць, що генерують грошові кошти, відрізнялася від їх
балансової вартості.
У 2021 році амортизаційні відрахування у сумі
13 401 млн грн (2020 рік: 16 132 млн грн) було представлено в окремому рядку консолідованого звіту про прибутки
та збитки, 2 025 млн грн (2020 рік: 1 929 млн грн) було капіталізовано у складі первісної вартості основних засобів,
704 млн грн (2020 рік: 364 млн грн) було капіталізовано у
складі запасів.
У 2021 році нараховані відсотки у сумі 321 млн грн (2020
рік: 350 млн грн) були капіталізовані у складі первісної
вартості основних засобів.
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років основні засоби
Групи балансовою вартістю 4 430 млн грн та 3 134 млн
грн, відповідно, було передано в якості застави для забезпечення позик (Примітка 14).

(69)

(47)

(96)

(171)

(61)

(5 965)

(8 190)

(15 585)

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи Групи були представлені таким чином:
31 грудня 2021 року
		
Накопичений
		
знос та резерв
Первісна
на зменшення
У млн українських грн
вартість
корисності

31 грудня 2020 року
Накопичений
знос та резерв
Первісна
на зменшення
вартість
корисності

Ліцензії на розвідку та видобуток корисних копалин
3 120
(757)
2 399
(597)
Нематеріальні активи на етапі розробки
546
(135)
502
(115)
Програмне забезпечення
1 106
(511)
839
(369)
Інші ліцензії та спеціальні дозволи
323
(50)
271
(31)
Авторські та суміжні права
215
(73)
174
(46)
Інші нематеріальні активи
775
(192)
268
(147)
				
Всього
6 085
(1 718)
4 453
(1 305)
Чиста балансова вартість
4 367 		
3 147
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7. ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ ТА СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

(тарифи на основі регуляторної бази активів) ОГТСУ, та є
даними, які не спостерігаються на ринку та можуть бути
вкрай суб’єктивними.
Під час підготовки цієї консолідованої фінансової
звітності станом на 31 грудня 2021 року, керівництво
розглянуло параметри, які, як можна було б обґрунтовано
очікувати, були враховані в оцінці справедливої вартості
станом на 31 грудня 2020 року, а саме:

Інвестиції Групи в асоційовані та спільні підприємства були представлені таким чином:
31 грудня 2021 року

У млн українських грн

31 грудня 2020 року

Інвестиції в асоційовані підприємства
722 		
Інвестиції у спільні підприємства		
- 		
			
Всього
722 		

767
5

• Здатність чи нездатність МГУ виконати свої зобов’язання згідно з договором купівлі-продажу через такі факти:

772

Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств Групи станом на 31 грудня 2021 року представлена
таким чином:

Назва асоційованого/
Основна
спільного підприємства діяльність

ПАТ «Газтранзит»
Інші

Місце реєстрації
та провадження
господарської
діяльності

Будівельні Україна
роботи
Різне
Україна

Частка
володіння
Групи

Придбання
додаткової
частки

Частка у
збитку

Прибуток
від курсових
різниць

Вибуття

Балансова
вартість

40,2%

-

(53)

-

-

714

Різне

4

16

-

(17)

8

4

(37)

-

(17)

722

Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств Групи станом на 31 грудня 2020 року представлена
таким чином:

Назва асоційованого/
Основна
спільного підприємства діяльність

ПАТ «Газтранзит»
Інші

Місце реєстрації
та провадження
господарської
діяльності

Будівельні Україна
роботи
Різне
Україна

Частка
володіння
Групи

Придбання
додаткової
частки

Частка у
збитку

Прибуток
від курсових
різниць

Вибуття

Балансова
вартість

40,2%

-

(53)

-

-

767

Різне

-

(12)

2

-

5

-

(65)

2

-

772

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

8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ТА КОМПЕНСАЦІЯ НЕДООТРИМАНОГО ДОХОДУ ВІД ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ
На 1 січня 2020 року поточні повноваження АТ «Укртрансгаз» щодо експлуатації державної газотранспортної
інфраструктури були припинені. 100% статутного капіталу
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» («ОГТСУ») було передано АТ «Магістральні газопроводи України» («МГУ») за договором купівлі-продажу. Як зазначено в
договорі купівлі-продажу, Група мала право на отримання
початкового фіксованого платежу у розмірі 3 871 млн грн і
регулярних змінних платежів протягом 15 років на основі
динамічної складової ціни у договорі купівлі-продажу, розрахованої відповідно до формули, узгодженої сторонами.
Група отримала початковий фіксований платіж у розмірі 3
851 млн грн наприкінці 2020 року.
Інформація відносно продажу дочірнього підприємства
наведена нижче:
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У млн українських грн

2020 рік

Загальна дебіторська заборгованість
Чисті активи, пов’язані з групою вибуття
Збиток від вибуття дочірньої компанії

89 707
(98 015)
(8 308)
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Результати від продажу дочірньої компанії були визнані
через власний капітал, оскільки ця операція розглядається
як операція між суб’єктами господарювання, що знаходяться під спільним контролем держави. Реалізований
резерв переоцінки у сумі 161 056 млн грн, що відноситься
до переданих основних засобів, був рекласифікований із
резерву переоцінки в нерозподілений прибуток, що також
відображено у консолідованому звіті про зміни у власному капіталі.
Станом на 1 січня 2020 року залишкова сума дебіторської заборгованості за договором купівлі- продажу була
визнана як фінансовий актив за справедливою вартістю
через прибуток або збиток. Cтаном на 31 грудня 2020 року
справедлива вартість дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу була визначена в сумі 81 058 млн
грн. Cтаном на 31 грудня 2020 року Група визначила цю
справедливу вартість майбутніх очікуваних грошових потоків, використовуючи вхідні параметри, що базувалася на
прогнозах керівництва, очікуваннях аналітиків і галузевих
прогнозах. Ключові параметри, які впливають на розрахунок справедливої вартості, включають, в тому числі,
період та обсяг доходів від транзиту газу та RAB-тарифи

(a)у 2021 році не було запроваджено принцип нейтральності щодо послуг із балансування газу всупереч
попереднім очікуванням, внаслідок чого ОГТСУ зазнає
значних збитків через неврегульовані дисбаланси
та несанкціоновані відбори газу із газотранспортної
системи;
(b)згідно з договором купівлі-продажу, у разі дефіциту
ліквідності ОГТСУ, динамічна складова ціни договору
купівлі-продажу може бути спрямована на покриття капітальних витрат газотранспортної системи.
Такі витрати є предметом нарахування відсотків за
ставкою середньозваженої вартості капіталу (WACC).
Хоча, з точки зору вартості грошей у часі, можливо,
не має значення, коли отримати динамічну складову
ціни договору купівлі-продажу з відсотками – зараз
або пізніше, з огляду на значні капітальні вкладення,
необхідні для модернізації газотранспортної системи
згідно з 10-річним планом розвитку, затвердженим у
2020 році Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг («НКРЕКП» або «Регулятор»), існував ризик
того, що ОГТСУ не зможе отримати достатні грошові
потоки для майбутнього перерахування дивідендів
МГУ з метою виконання зобов’язань останнього з погашення динамічної складової договору купівлі-продажу при настанні їх строку;
(c)оцінка будь-якого транзиту газу після 2024 року є
дуже суб’єктивною і не підтверджується жодними
документами, що також підтверджує ризик недостатності грошових потоків для виконання зобов’язань
МГУ за договором купівлі-продажу;
(d)нормативні обмеження для ОГТСУ щодо розподілу
прибутку можуть впливати на розмір, строки та впевненість щодо виплати дивідендів від ОГТСУ до МГУ,
які є основним джерелом виконання останнім своїх
зобов’язань за договором купівлі-продажу.
Згідно з Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015
№ 2517 та Регламентом Комісії (ЄС) 2017/460 від
16 березня 2017 року про затвердження мережевого
кодексу гармонізованих структур тарифів на послуги
транспортування газу, обліковані різниці між фактично отриманим доходом від послуг транспортування
газу та цільовим доходом оператора газотранспортної системи (надлишкове або недоотримане
відшкодування доходів від транспортування газу у
разі позитивної чи негативної різниці, відповідно)
накопичуються на регуляторному рахунку протягом
тарифного періоду, отже, ці грошові кошти не можуть
бути перераховані як дивіденди на вимогу;
(e)відсутність доказів щодо рівня та строків компенсації
відшкодування коригування необхідного доходу від
транспортування газу, який було включено в розрахунок майбутніх очікуваних грошових потоків на період

2020-2024 років, та можливості їх відшкодування за
договором купівлі-продажу.
Вищезазначена інформація була наявною і мала би бути
врахована при розрахунку справедливої вартості станом
на 31 грудня 2020 року, проте, базуючись на теперішній
оцінці керівництва, можливо, не була належним чином
включена в розрахунок, що могло призвести до завищення справедливої вартості на цю дату.
У січні 2021 року МГУ публічно оскаржив свою здатність
виконувати умови договору купівлі-продажу і заявив, що
ОГТСУ не може здійснити необхідні капітальні вкладення
відповідно до свого 10-річного плану розвитку. Того ж місяця наглядова рада МГУ офіційно звернулася до Кабінету
Міністрів України (КМУ) із проханням переглянути договір
купівлі-продажу. Ця подія, яка відбулася у 2021 році, була
зумовлена факторами, перерахованими вище, які вже
існували у 2020 році, і, таким чином, надала додаткові
докази того, що МГУ, можливо, не міг повністю виконати
свої зобов’язання за договором купівлі-продажу станом на
31 грудня 2020 року.
У квітні 2021 року ОГТСУ оголосив про розподіл
3 625 млн грн як дивідендів МГУ, що набагато нижче у
порівнянні з чистим прибутком у сумі 20 354 млн грн за
2020 рік через нормативні та правові обмеження, описані
вище. Це суттєво обмежило можливості МГУ виконувати
свої зобов’язання за договором купівлі-продажу.
У травні 2021 року КМУ видав постанову, в якій доручив
сторонам договору купівлі-продажу обмежити винагороду за договором фіксованим компонентом, який уже був
сплачений у грудні 2020 року, та розробити переглянуту
угоду. Як наслідок, КМУ фактично скасував динамічну
складову дебіторської заборгованості за договором
купівлі-продажу. Таким чином, справедлива вартість
дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу була обмежена сумою 3 200 млн грн на основі суми
дивідендів ОГТСУ, які підлягають отриманню МГУ та
потенційно доступні для виплати Групі. Оскільки скасування динамічної складової дебіторської заборгованості
за договором купівлі-продажу було схвалено КМУ, що
діє як кінцевий власник Групи та МГУ, відповідний вплив
визнається безпосередньо в консолідованому звіті про
зміни у власному капіталі.
Керівництво вважає, що події та умови, описані вище,
підтверджують позицію про те, що сума справедливої
вартості, визначена раніше станом на 31 грудня 2020 року,
не була повністю відшкодовуваною. Водночас керівництво
вважає, що неможливо розрізнити інформацію, яка була
б доступною, коли фінансова звітність станом на та за
рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була затверджена
до випуску та яка надає додаткові докази обставин, що
існували станом на 31 грудня 2020 року, та інформацію,
яка стосується змін обставин після цієї дати та відповідних наступних змін справедливої вартості. Таким чином,
керівництво дійшло висновку, що воно не повинно проводити ретроспективні коригування справедливої вартості
дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу
станом на 31 грудня 2020 року і натомість має визнати
будь-які виправлення дебіторської заборгованості за
договором купівлі-продажу в консолідованому звіті про
зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня
2021 року. Відповідно, разом зі зменшенням динамічної
складової дебіторської заборгованості за договором
купівлі-продажу на підставі вищеописаної постанови КМУ,
це призвело до чистої зміни дебіторської заборгованості
за договором купівлі-продажу на 77 858 млн грн, що було
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визнано безпосередньо в консолідованому звіті про зміни
у власному капіталі.
З травня 2021 року керівництво Групи веде переговори
щодо механізму відшкодування дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу або її заміни новим
інструментом. Як наслідок, у вересні 2021 року було
досягнуто та затверджено Постановою КМУ наступну
домовленість:
• розроблено додаткові угоди до договору купівлі-продажу, що передбачали, що МГУ мали виплатити
3 200млн грн як єдиний та останній платіж за договором купівлі-продажу. Група отримала платіж у повному
обсязі наприкінці 2021 року;
• АТ «Укртрансгаз» уклав угоду з ОГТСУ про відшкодування коригування необхідного доходу від транспортування
газу, зобов’язавши останнього компенсувати недоотриманий дохід від транспортування газу за регуляторний
період 2020-2024 років у сумі 47 943 млн грн дебіторської заборгованості на виплат, з яких 27 000 млн грн
було отримано 4 жовтня 2021 року, а решта дебіторської
заборгованості підлягає сплаті щомісячно у сумі, що
становить 50% надходжень ОГТСУ від транзиту газу починаючи з грудня 2021 року. Відповідно до цієї угоди, АТ
«Укртрансгаз» зберігає за собою права на відшкодування коригування недоотриманого доходу від транспортування газу, який раніше був включений до початкової
справедливої вартості дебіторської заборгованості за
договором купівлі-продажу, якщо така компенсація затверджена для ОГТСУ на регуляторні періоди 2025–2034
років.

Дебіторська заборгованість була первісно визнана
як фінансовий актив за справедливою вартістю через
прибутки або збитки (СВЧПЗ) з використанням процентної ставки, яка на дату визнання становила 8,77% у сумі
46 726 млн грн. Збільшення справедливої вартості станом
на 31 грудня 2021 року відбулася за рахунок зміни ставки
дисконтування та визнана у консолідованому звіті про
прибутки та збитки у складі витрат на збут, загальних та
адміністративних витрат в сумі 119 млн грн. Станом на
дату цієї консолідованої фінансової звітності Група отримала чотири щомісячні платежі у загальній сумі 3 728 млн грн
у 2021 році та 4 657 млн грн у 2022 році.
Керівництво Групи вважає, що значну підтримку в укладанні угоди між АТ «Укртрансгаз» та ОГТСУ про відшкодування коригування необхідного доходу від транспортування газу надав уряд України, кінцевий власник обох
підприємств, і ця підтримка була надана Групі поряд із
новими стратегічними директивами, опублікованими у
вересні 2021 року, які визначають ключову роль Групи у
забезпеченні безпеки постачання газу в Україні, зокрема,
у подоланні очевидної ринкової дестабілізації на тлі глобальної газової кризи.
На цій підставі Група первісно визнає компенсацію недоотриманого відшкодування доходу від транспортування
газу за угодою між АТ «Укртрансгаз» та ОГТСУ безпосередньо у власному капіталі як внесок акціонера.

Річний звіт
2021

Інше. Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років до складу
інших необоротних активів включено витрати на дослідження та розробку у сумі 1 324 млн грн та 1 080 млн грн,
відповідно, які були понесені за угодою концесії на розвідку і розробку нафти з ЄГНК від 13 грудня 2006 року, але ще
не надані до відшкодування (Примітка 29).

У млн українських грн			
2021 рік		
2020 рік
		
фінансові нефінансові
фінансові нефінансові
		
активи
активи
активи
активи
Залишок станом на 1 січня		

31 грудня 2021 року

Фінансові активи:		
Дебіторська заборгованість за нафтопродукти
6 729
Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл продукції
5 151
Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу
1 964
Інші фінансові активи
238
За вирахуванням: резерву на знецінення фінансових активів
(9 810)
Всього фінансових активів
4 272
		
Нефінансові активи:		
Інші нефінансові активи
3 228
За вирахуванням: резерву на знецінення нефінансових активів
(1 713)
Всього нефінансових активів
1 515
		
Всього
5 787
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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 собівартістю із
використанням методу ефективної ставки відсотка, яка на
дату реструктуризації коливалася від 14% до 15% річних.
У листопаді 2016 року було прийнято Закон України
«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних і теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» № 1730. Згідно з цим
законом дебіторська заборгованість теплопостачальних і
теплогенеруючих підприємств була реструктуризована на
5 років та оцінена за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка, яка на дату
реструктуризації коливалася від 8% до 16% річних.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2021 року,
Компанія підписала мирові угоди з теплогенеруючими
підприємствами щодо реструктуризації дебіторської
заборгованості за газ. Ця дебіторська заборгованість була

реструктуризована на період від 3 до 4 років і визнана
за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки, яка на дату реструктуризації становила від 6,45% до 8,03%. Збиток від первісного
визнання реструктуризованої дебіторської заборгованості
склав 428 млн грн і був включений до складу витрат на
збут, загальних та адміністративних витрат (Примітка 22).
Станом на 31 грудня 2021 року балансова вартість
непогашеної суми за договорами про реструктуризацію
заборгованості за газ відповідно до цього закону, включена в інші необоротні активи, становить 338 млн грн (31
грудня 2020 року: 579 млн грн). Виконання умов договорів
про реструктуризацію заборгованості за природний газ
гарантується органом місцевого самоврядування, який
представляє відповідну територіальну громаду, що фіксується у окремому договорі про надання гарантії.

Інформація про рух резерву на знецінення необоротних активів представлена таким чином:

5 406

1 469

3 268

1 439

Резерв на знецінення, нарахований протягом року		

952

244

2 158

582

Сторнування резерву на знецінення		

(1 057)

-

-

-

31 грудня 2020 року

Інший рух		

4 509

-

(20)

(553)

5 250
2 146
88
(5 406)
2 078

Залишок станом на 31 грудня		

9 810

1 713

5 406

1 469

Інші необоротні активи Групи були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість за нафтопродукти. Протягом 2021 року Група підписала угоду з двома
клієнтами, в результаті якої графік погашення дебіторської
заборгованості було змінено та продовжено до 2024 року. В
результаті фінансовий актив змінився, і відповідна довгострокова частина дебіторської заборгованості за нафтопродукти у сумі 6 729 млн грн та відповідний резерв у сумі 4
437 млн грн були рекласифіковані з торгової дебіторської
заборгованості до інших необоротних активів (Примітка 11).

відшкодування, і яка, як очікується, має бути відшкодована
протягом більше ніж одного року від звітної дати.

Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу.

9. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

У млн українських грн
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2 283
(1 469)
814

Станом на 31 грудня 2021 року сума 5 151 млн грн
резерву на знецінення фінансових необоротних активів
відноситься до дебіторської заборгованості за угодою про
розподіл продукції (2020 рік: 5 250 млн грн), 4 643 млн грн
(2020 рік: нуль грн) відноситься до дебіторської заборгованості за нафтопродукти. Станом на 31 грудня 2021 року

та 31 грудня 2020 року резерв відноситься до знецінених
фінансових активів.
Інший рух в резерві на знецінення торгової дебіторської
заборгованості стосується переміщення резерву між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю.

2 892

Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл
продукції. Компанія уклала концесійну угоду на розвідку
і розробку вуглеводнів із Арабською Республікою Єгипет
та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією
(«ЄГНК») 13 грудня 2006 року. За умовами цієї концесійної угоди Компанія має право відшкодовувати усі витрати на розвідку та розробку, понесені у зв’язку із цією
концесійною угодою (Примітка 29). Сума, зазначена у
таблиці вище, являє собою суму витрат, надану Групою до

285

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

10. ЗАПАСИ

Очікувані кредитні збитки розраховані з використанням індивідуального підходу:

Запаси Групи були представлені таким чином:
31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

Природний газ
Сира нафта
Нафтопродукти
Запасні частини
Сировина
Інше

57 929
2 885
2 466
1 905
2 332
1 493

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

Всього

69 010

40 691

У млн українських грн

Керівництво проводить оцінку необхідності списання
запасів до їхньої чистої вартості реалізації, беручи до уваги
ознаки їхнього економічного, технічного та фізичного
зносу. У 2021 році таке коригування запасів становило
652 млн грн, включене до складу закупівель, та 753 млн
грн, що були включені до складу витрат на збут, загальних
та адміністративних витрат (Примітка 22) (2020 рік: 96 млн

грн, що були включені до складу витрат на збут, загальних
та адміністративних витрат).
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років запаси балансовою вартістю 24 677 млн грн та 17 323 млн грн, відповідно, були використані в якості застави для забезпечення
позик (Примітка 14).

Дебіторська заборгованість за
природний газ регіональних
газопостачальних підприємств
Дебіторська заборгованість
за природний газ
теплогенеруючих підприємств

Дебіторська заборгованість
інших споживачів за природний
газ

Дебіторська
заборгованість за продукти
нафтогазопереробки

11. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгова дебіторська заборгованість Групи була представлена таким чином:
У млн українських грн
Дебіторська заборгованість за природний газ
Дебіторська заборгованість за послуги балансування
Дебіторська заборгованість за нафтопродукти
Дебіторська заборгованість за сиру нафту
Дебіторська заборгованість за транспортування природного газу
Інша дебіторська заборгованість
За вирахуванням: резерву на знецінення
Всього
Станом на 31 грудня 2021 року Група прийняла нову
методологію для оцінки очікуваних кредитних збитків
(«ECL») торгової дебіторської заборгованості за газ. Група
оцінює кредитну якість клієнта та відповідну ймовірність
настання дефолту («PD»), враховуючи його фінансовий
стан, минулий досвід погашення заборгованості та інші
фактори (Примітка 30).
Станом на 31 грудня 2021 року очікувані кредитні збитки від дебіторської заборгованості за газ (крім заборго-
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Річний звіт
2021

31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

118 285
35 793
9 213
5 102
2 480
2 786
(124 165)

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

49 494

28 129

ваності за прямими продажами побутовим споживачам)
оцінювались із використанням індивідуального підходу
та на 31 грудня 2020 року з використанням портфельного
підходу, як зазначено у Примітці 30.
У наведеній нижче таблиці представлена інформація
щодо тенденції до кредитних ризиків та очікувані кредитні
збитки за торговою дебіторською заборгованістю станом
на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2020 року.

PD

У млн українських грн

Дебіторська заборгованість
за сиру нафту
Дебіторська заборгованість
за транспортування природного
газу

Інша дебіторська заборгованість

Всього

31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

Номінальна
вартість

Номінальна
вартість

Резерв
на знецінення

Резерв
на знецінення

Стадія_2

50% - 99%

3 967

(3 172)

-

-

Стадія_3

50% - 100%

46 080

(29 478)

-

-

Стадія_2

0% - 30%

317

(7)

-

-

Стадія_2

30% - 50%

171

(16)

-

-

Стадія_2

50% - 99%

14 994

(1 585)

-

-

Стадія_3

50% - 100%

36 094

(35 036)

-

-

Стадія_2

0% - 30%

226

(92)

3 273

(47)

Стадія_2

30% - 50%

3 407

(415)

-

-

Стадія_2

50% - 100%

2 219

(442)

-

-

Стадія_3

30% - 50%

-

-

250

(120)

Стадія_3

50% - 100%

8 129

(7 834)

389

(378)

Стадія_2

0% - 30%

1 495

(116)

2 904

(749)

Стадія_2

30% - 50%

2 601

(1 219)

-

-

Стадія_2

50% - 99%

12

(9)

11

(8)

Стадія_3

0% - 30%

966

(288)

1

-

Стадія_3

50% - 100%

3 937

(3 632)

9 789

(6 847)

Стадія_2

0% - 30%

60

-

24

-

Стадія_3

50% - 100%

5 042

(5 042)

6 124

(6 124)

Стадія_2

0% - 30%

44

(2)

7

-

Стадія_2

50% - 99%

1

(1)

-

-

Стадія_3

0% - 30%

2

-

2

(1)

Стадія_3

50% - 100%

1

(1)

75

(41)

Стадія_2

0% - 30%

675

(24)

210

(22)

Стадія_2

30% - 50%

12

(6)

113

(56)

Стадія_2

50% - 99%

-

-

11

(6)

Стадія_3

0% - 30%

248

(87)

189

(51)

Стадія_3

30% - 50%

25

(12)

509

(249)

Стадія_3

50% - 99%

798

(794)

519

(401)

131 523

(89 310)

24 400

(15 100)
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Очікувані кредитні збитки розраховані з використанням портфельного підходу:

Станом на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська
заборгованість за природний газ у сумі 2 130 млнгрн була
забезпечена банківськими гарантіями (2020 рік: нуль грн).
Станом на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська забор-

31 грудня 2021 року

У млн українських грн

Дебіторська заборгованість
за природний
газ регіональних
газопостачальних
підприємств

Термін простроченої
заборгованості

Очікувана
ставка
кредитних
втрат

Резерв
на знецінення

Номінальна
вартість

Резерв
на знецінення

Номінальна
вартість

Очікувані кредитні збитки розраховані з використанням портфельного підходу:

Не прострочена
1 – 90

0%

-

-

15%

46

(7)

0%

-

-

50%

2

(1)

91 – 180

0%

-

-

100%

913

(912)

181 – 270

0%

-

-

100%

3 712

(3 711)

У млн українських грн

Стадія

Стадія_3

>365

0%

-

-

100%

20 337

(20 337)

Не прострочена
1 – 90

2%

1 778

(36)

11%

3 029

(333)

10%

571

(57)

56%

9

(5)

91 – 180

27%

75

(20)

69%

32

(22)

181 – 270

45%

133

(60)

60%

10

(6)

271 – 365

65%

78

(51)

75%

8

(6)

>365

100%

46

(46)

100%

9 817

(9 801)

Дебіторська заборгованість
за послуги балансування

>365

88%

35 793

(31 408)

100%

43 622

(43 576)

Дебіторська
заборгованість за продукти
нафтогазопереробки

Не прострочена
>365

0%

18

-

0%

13

-

100%

184

(184)

100%

191

(191)

0%

-

-

0%

46

-

Дебіторська заборгованість
за сиру нафту

Не прострочена
1 – 90

Дебіторська
заборгованість
за послуги балансування
Дебіторська
заборгованість
за природний газ
теплогенеруючих
підприємств
Дебіторська
заборгованість
за природний
газ регіональних
газопостачальних
підприємств
Дебіторська
заборгованість інших
споживачів за природний
газ
Дебіторська
заборгованість за
нафтопродукти
Дебіторська
заборгованість за сиру
нафту
Дебіторська
заборгованість за
транспортування
природного газу

0%

-

-

0%

42

-

Інша дебіторська
заборгованість

91 – 180

0%

-

-

0%

15

-

Не прострочена
1 – 90

4%

25

(1)

0%

597

-

4%

135

(6)

5%

293

(15)

91 - 180

18%

40

(7)

0%

-

-

181 - 270

28%

40

(11)

0%

-

-

271 - 365

54%

13

(7)

0%

-

-

>365

99%

2 179

(2 162)

100%

2 373

(2 373)

Не прострочена
1 – 90

0%

197

-

0%

190

-

0%

10

-

4%

49

(2)

91 - 180

0%

3

-

67%

3

(2)

181 – 270

0%

9

-

0%

-

-

Дебіторська заборгованість
за природний газ
теплогенеруючих
підприємств

Дебіторська заборгованість
за природний газ інших
споживачів

Дебіторська заборгованість
за транспортування
природного газу

Інша дебіторська заборгованість

271 – 365

0%

-

-

100%

10 971

(10 970)

>365

0%

-

-

100%

7 862

(7 862)

Не прострочена
1 – 90

0%

-

-

17%

10 658

(1 801)

0%

-

-

33%

6 582

(2 203)

91 – 180

0%

-

-

62%

879

(547)

181 – 270

0%

-

-

72%

2 277

(1 630)

271 – 365

0%

-

-

89%

5 146

(4 587)

271 – 365
>365
Всього
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Очікувана
ставка
кредитних
втрат

31 грудня 2020 року

Річний звіт
2021

гованість у сумі 15 574 млн грн була забезпечена угодою
про переказ прямого дебету (2020 рік: нуль грн).

62%

26

(16)

95%

22

(21)

100%

783

(783)

100%

1 429

(1 425)

42 136

(34 855)

131 175

(112 346)

Всього

Залишок
станом на
1 січня

43 576

Резерв на
знецінення, нарахований
протягом
періоду

Суми,
Сторнуван- списані
ня резерву протягом
на знеціроку як
нення
безнадійні

-

Зміна
внаслідок
приєднання
дочірньої
компанії

Рекласифікація
між
Стадіями

Інший рух

(5,031)

(971)

(5 825)

Залишок
станом на
31 грудня

(341)

-

31 408

Стадія_2

4 004

1 608

-

-

-

-

(4 004)

1 608

Стадія_3

27 101

33 931

(30 071)

-

-

71

4 004

35 036

Стадія_2

8

3 172

-

-

-

-

(8)

3 172

Стадія_3

23 455

10 579

(1 931)

-

(2 635)

2

8

29 478

Стадія_2

385

1 042

-

-

-

-

(385)

1 042

Стадія_3

10 333

-

(2 714)

-

-

7

385

8 011

Стадія_2

757

1 344

-

-

-

-

(757)

1 344

Стадія_3

7 038

1 031

(285)

-

-

(4 437)

757

4 104

Стадія_3

6 124

-

(1 082)

-

-

-

-

5 042

Стадія_2

15

10

-

-

-

-

(15)

10

Стадія_3

2 415

36

(211)

-

(47)

(20)

15

2 188

Стадія_2

86

30

-

-

-

-

(86)

30

Стадія_3

2 149

28

(570)

(25)

-

24

86

1 692

127 446

52 811

(41 895)

(996)

(8 507)

(4 694)

-

124 165

Інші зміни резерву під знецінення торгової дебіторської
заборгованості пов’язані з рекласифікацією резерву між
поточною та необоротною дебіторською заборгованістю
(Примітка 9).
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Інформація про рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,
представлена таким чином:

12. ПЕРЕДОПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Резерв на
знецінення, нарахований
протягом
періоду

Залишок
станом
на 1 січня

Сторнування резерву
на знецінення

Суми,
списані
протя-гом
року як
безнадій-ні

Рекласифікація
між
Стадіями

У млн українських грн
31 грудня 2021 року
31 грудня 2020 року
			
Фінансові активи:			
Векселі до отримання
1 427
1 427

Залишок
станом на
31 грудня

У млн українських грн

Стадія

Дебіторська заборгованість
за послуги балансування

Стадія_2

2 449

-

-

-

-

(2 449)

-

Стадія_3

38 801

2 897

(265)

(306)

-

2 449

43 576

Стадія_2

1 438

4 004

-

-

-

(1 438)

4 004

Стадія_3

18 757

15 032

(8 137)

-

11

1 438

27 101

Стадія_2

6

8

-

-

-

(6)

8

Стадія_3

340

26 637

(3 528)

-

-

6

23 455

Стадія_2

36

385

-

-

-

(36)

385

Стадія_3

10 253

496

(335)

-

(117)

36

10 333

Дебіторська заборгованість
за нафтопродукти

Стадія_2

3 839

757

-

-

-

(3 839)

757

Стадія_3

951

4 321

(2 379)

-

306

3 839

7 038

Дебіторська заборгованість
за сиру нафту

Стадія_3

7 212

-

(1 089)

-

1

-

6 124

Дебіторська заборгованість
за природний газ теплогенеруючих підприємств
Дебіторська заборгованість
за природний газ регіональних газопостачальних
підприємств
Дебіторська заборгованість
інших споживачів за природний газ

Дебіторська заборгованість
за транспортування природного газу
Інша дебіторська заборгованість
Всього

Інший рух

Передоплати видані та інші оборотні активи Групи були представлені таким чином:

Стадія_2

63

15

-

-

-

(63)

15

Стадія_3

2 175

359

(132)

-

(50)

63

2 415

Стадія_2

56

86

-

-

-

(56)

86

Стадія_3

1 902

323

(472)

-

340

56

2 149

88 278

55 320

(16 337)

(306)

491

-

127 446

Дебіторська заборгованість за угодами переуступки прав вимоги
за договорами реалізації природного газу
Облігації внутрішньої державної позики України
Інші фінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення фінансових активів

1 220
5 621
(6 648)

1 518
11 483
5 804
(6 870)

Всього фінансових активів
1 620
		
Нефінансові активи:		

13 362

ПДВ до відшкодування
Передоплати постачальникам за матеріали, роботи та послуги
Передоплати за податками, крім податку на прибуток
Передоплати за послуги з організації транзиту газу
Передоплати видані за добудову газопроводів
Передоплати постачальникам за природний газ
Інші нефінансові активи
За вирахуванням: резерву на знецінення нефінансових активів

9 933
9 226
5 521
2 815
1 340
164
4 379
(11 440)

3 279
8 166
201
3 614
1 342
158
4 163
(11 644)

Всього нефінансових активів

21 938

9 279

Всього

23 558

22 641

Станом на 31 грудня 2021 року інші фінансові активи
включали активи в сумі 1 703 млн грн (2020 рік: 1 681 млн
грн), що відносилися до дебіторської заборгованості за
угодами про спільні операції з розвідки та розробки нафтових і газових родовищ в Україні, та є повністю зарезервованими; 427 млн грн (2020 рік: 219 млн грн) відносилися
до короткострокової фінансової допомоги; інші залишки
пов’язані з іншими фінансовими активами.
Станом на 31 грудня 2021 року інші нефінансові активи

включали дебіторську заборгованість у сумі 975 млн грн
(2020 рік: 1 187 млн грн), що стосувалася ПДВ на запасах,
переданих комітенту для подальшої реалізації за договорами комісії.
Станом на 31 грудня 2021 року податки до сплати, крім
податку на прибуток, включали 5 279 млн грн передоплат
з роялті за видобуток газу (2020 рік: нуль грн).

Передоплати видані та інші оборотні активи Групи були представлені таким чином:
У млн українських грн

Річний звіт
2021

2020 рік
Фінансові
Нефінансовi
активи
активи

Залишок станом на 1 січня

6 870

11 644

9 467

8 166

Резерв на знецінення, нарахований протягом року
Сторнування резерву на знецінення
Суми, списані протягом року як безнадійні
Інший рух

381
(678)
(108)
183

487
(44)
(647)

1 946
(492)
(276)
(3 775)

74
(73)
(28)
3 505

Залишок станом на 31 грудня

6 648

11 440

6 870

11 644

Станом на 31 грудня 2021 року 1 703 млн грн (2020 рік:
1 681 млн грн) резерву на знецінення фінансових активів
відносилися до дебіторської заборгованості за угодами
про спільні операції з розвідки та розробки нафтових
і газових родовищ в Україні; 1 427 млн грн (2020 рік: 1
427 млн грн) відносилися до дебіторської заборгованості за векселями до отримання; 881 млн грн (2020 рік:
1 518 млн грн) резерву на знецінення фінансових активів
стосувався дебіторської заборгованості за угодами переуступки прав вимоги за договорами реалізації природного газу; інші залишки пов’язані з іншими фінансовими
активами.

290

2021 рік		
Фінансові
Нефінансові
активи
активи

Станом на 31 грудня 2021 року сума резерву під
знецінення нефінансових активів у розмірі 6 769 млн
грн (2020 рік: 6 766 млн грн) пов’язана з передоплатою
постачальникам за матеріали, роботи та послуги; 1 340
млнгрн (2020 рік: 1 342 млн грн) пов’язані з передоплатою
на будівництво трубопроводів; 481 млн грн (2020 рік: нуль
грн) стосувався ПДВ на запасах, переданих комітенту для
подальшої реалізації за договорами комісії; інші залишки
пов’язані з іншими фінансовими активами.
Інший рух в резерві стосується переміщення резерву
між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю.
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13. КАПІТАЛ

У млн українських грн

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років номінальна сума
зареєстрованого, випущеного та повністю сплаченого
акціонерного капіталу Компанії становила 190 150 млн
грн, що включає 190 150 481 звичайну акцію номінальною
вартістю 1 000 грн за акцію.
Також станом на 31 грудня 2021 та 2020 років статутний
капітал Компанії було скориговано на вплив гіперінфляції
відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах
гіперінфляції» на 4 157 млн грн. Таким чином, загальна
сума статутного капіталу Компанії станом на 31 грудня
2021 та 2020 років становила 194 307 млн грн.
Розподіл прибутку
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для
розподілу власникам, визначається на основі даних окремої фінансової звітності Компанії, підготовленої згідно з
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, сума обов’язкового прибутку, що була нарахована в поточних резервах щодо частини чистого прибутку ПАТ «Укрнафта», що
належить до сплати до Державного бюджету, склала
1 921 млн грн, іншим акціонерам - 1 921 млн грн.
У 2021 році ПАТ «Укрнафта» додатково розподілила дивіденди з чистого прибутку за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року, у сумі 966 млн грн, що належить до
сплати до Державного бюджету, та 966 млн грн іншим
акціонерам ПАТ «Укрнафта».

За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, сума обов’язкового прибутку, що була нарахована в поточних інших
короткострокових зобов’язаннях щодо частини чистого
прибутку ПАТ «Укрнафта», що належить до сплати до Державного бюджету, склала 365 млн грн.
Станом на 31 грудня 2021 року Компанія нарахувала
резерв у розмірі 3 915 млн грн щодо частини чистого
прибутку, що належить до Державного бюджету України,
у інших поточних зобов’язаннях. Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року №
244- р базова ставка розподілу встановлена на рівні 95%
чистого прибутку Компанії за 2021 рік. У березні 2022 року
Компанія виплатила авансовим платежем дивіденди за
2021 рік на суму 2 313 млн грн.
Приєднання ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України 1 жовтня 2021 року між Компанією та Агентством
з розшуку та менеджменту активів (АРМА) укладено угоду
про управління майном ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» терміном
на 5 років. Підприємство займається розподілом природного газу близько 370 тисячам споживачів у Донецькій області. Внаслідок укладання угоди Група отримала
кворум у розмірі 88,18% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій та відповідний економічний
інтерес. Операція була облікована за методом обліку
попередника.

Активи та зобов’язання ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» станом на 1 жовтня 2021 року, відображені внаслідок отримання контролю, були наступними:
1 жовтня 2021 року

31 грудня 2020 року

31 860
13 337
(12 210)
(19 493)

23 507
12 164
(23 864)
(4 352)

13 494

7 455

6 747

3 727

Необоротні активи
Оборотні активи
Довгострокові зобов’язання
Короткострокові зобов’язання
Чисті активи
Неконтрольована частка у капіталі

ПАТ «Укрнафта»

У млн українських грн
Прибуток за період
Інший сукупний дохід (збиток) за період
Всього сукупних доходів

2021 рік

2020 рік

2 491
7 854

(24 487)
(2 129)

10 345

(26 616)

Чистий прибуток, що належить неконтролюючим акціонерам

5 173

(13 308)

Дивіденди до сплати акціонерам неконтрольованих часток
ПАТ «Укрнафта»

(966)

(1 921)

ПАТ «Укрнафта»

У млн українських грн

2021 рік

2020 рік

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності
Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності

4 413
(960)
(7)

1 002
(994)
(1)

Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів

3 446

7

14. ПОЗИКИ
Позики Групи були представлені таким чином:
31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

Довгострокові		
Єврооблігації
32 193
Банківські позики
8 019
Неамортизований дисконт
(58)

44 453
12 220
(126)

Всього довгострокової частини

40 154

56 547

Короткострокові		
Єврооблігації
9 138
Банківські позики
11 033
Нараховані відсотки
1 265
Неамортизований дисконт
(5)

8 427
1 368
-

У млн українських грн

Основні засоби
Нематеріальні активи
Запаси
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші оборотні активи
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
Короткострокові забезпечення
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання

204
1
35
188
16
64
(15)
(9 052)
(1 119)

Всього балансової вартості чистих зобов’язань

(9 678)

Всього балансової вартості чистих зобов’язань,
які належать власникам материнської компанії

(8 534)

Всього короткострокової частини

21 431

9 795

Неконтрольована частка
Витрати на придбання дочірньої компанії

(1 144)
-

Всього

61 585

66 342

Чисті зобов’язання, які належать власникам материнської компанії,
що стали внутрішньогруповою заборгованістю
Збиток внаслідок приєднання дочірньої компанії
Неконтрольована частка у капіталі
Дочірні компанії, які мають неконтролюючу частку, яка
є суттєвою для Групи, були визначені керівництвом на
основі комбінації таких факторів: (i) відсоток акцій, що належать неконтролюючим акціонерам; (ii) накопичена сума
неконтрольованої частки у капіталі дочірньої компанії;
та (iii) загальних активів, доходів, прибутку або збитку та
іншого сукупного доходу відповідних дочірніх компаній.
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ПАТ «Укрнафта»
31 грудня 2021 року

Річний звіт
2021

8 497
(1 181)

У Групи є одна дочірня компанія зі значною сумою неконтрольованої частки – це ПАТ «Укрнафта». Узагальнена
фінансова інформація ПАТ «Укрнафта» (включаючи вплив
консолідаційних коригувань, але до внутрішньогрупових
елімінацій) була наступною на 31 грудня 2021 року та
31 грудня 2020 року.

Єврооблігації, розкриті у таблиці вище, були випущені
Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) (публічною
компанією з обмеженою відповідальністю, зареєстрова-

ною відповідно до права Англії та Уельсу) з метою фінансування позики Компанії. Група не контролює та не здійснює
значного впливу на Kondor Finance plc.

Ставка купона і балансова вартість Єврооблігацій були такими:
			
Номі-		Балансова вартість
			 нальна
У млн
Ставка
Термін вартість,		
31 грудня
31 грудня
українських грн
купона, %
погашення
млн
Валюта
2021 року
2020 року
Емісія липня 2019 р. (Транш A)
Емісія липня 2019 р. (Транш B)
Емісія листопада 2019 р.

7,125
7,375
7,625

Липень 2024
Липень 2022
Листопад 2026

600
335
500

Євро
Дол. США
Дол. США

18 524
9 133
13 628

20 802
9 457
14 124

					

41 285

44 383
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Середньозважені ефективні відсоткові ставки у розрізі валют позик були представлені таким чином:

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У млн українських грн		31 грудня 2021 року
Залишок
% річних
Дол. США
Євро
Гривні

30 381
20 341
10 863

Всього

61 585

31 грудня 2020 року
Залишок
% річних

7,8
7,5
11,9

32 640
24 405
9 297

7,6
7,3
12,1

66 342

Застави. Позики Групи були забезпечені такими видами застав:

У млн українських грн

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Запаси (Примітка 8)
Надходження від майбутніх продажів
Основні засоби (Примітка 5)

24 677
10 999
4 430

17 323
14 412
3 134

Всього

40 106

34 869

У млн грн

Гарантії. Станом на 31 грудня 2021 року позики Групи у
сумі 2 461 млн грн були гарантовані державою (31 грудня
2020 року: 2 783 млн грн).
Узгодження зобов’язань, що пов’язані з фінансовою діяльністю

У млн грн
Банківські позики
Єврооблігації
Всього

У млн грн
Банківські позики
Єврооблігації
Всього

31 грудня
2020 року
20 751
45 591

Чистий рух коштів
у результаті
фінансової
діяльності
(2 585)
(3 253)

Курсові
різниці
(558)
(3 224)

66 342

(5 838)

(3 782)

31 грудня
2019 року
24 169
36 493

Чистий рух коштів
у результаті
фінансової
діяльності
(7 706)
(3 174)

60 662

(10 880)

Дотримання фінансових умов за позиками. Відповідно до умов кредитних договорів з банками та кредитних
договорів щодо випуску облігацій Група повинна дотримуватися певних фінансових та нефінансових зобов’язань,
порушення яких може призвести до вимоги дострокового
погашення запозичень. Керівництво Групи перевірило
дотримання зобов’язань протягом звітного періоду та
станом на звітну дату і дійшло до висновку про відсутність
порушень. Оцінка певних зобов’язань вимагала судження.
В таких випадках Група отримала підтвердження банку

Інформація про рух забезпечень за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, була представлена таким чином:

Інше
432
25

Витрати по
відсотках
(Примітка 23)
1 146
3 260

31 грудня
2021 року
19 186
42 399

457

4 406

61 585

Курсові
різниці
1 403
9 077

Інше
444
22

Витрати по
відсотках
(Примітка 23)
2 441
3 173

31 грудня
2020 року
20 751
45 591

10 480

466

5 614

66 342

про відсутність фактів невиконання зобов’язань станом на
31 грудня 2021 року.
З метою усунення неоднозначності положень кредитних
договорів та внесення уточнень у квітні 2022 року Компанія підписала додаток до кредитної угоди з державним
банком, який узгодив співвідношення боргу/EBITDA показник, із визначеним у кредитних договорах щодо випуску
єврооблігацій.

Забезпечення
з суми чистого
прибутку,
належної до
Державного
бюджету
Забезпечення
України
Забезпечення Забезпечення на виведення Забезпечення
та іншим
під судові за виплатами
активів з
під можливі
учасникам
позови працівникам
експлуатації штрафи та пені (Примітка 13)

Інші забезпечення

Всього

Залишок станом на 31 грудня
2019 року

12 604

7 965

5 440

19 253

6 697

1 470

53 429

Забезпечення на виплату
дивідендів до Державного
бюджету (Примітка 13)
(Сторновано)/нараховано
за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено
протягом року
Зміни в оцінках
Залишок станом на 31 грудня
2020 року

-

-

-

-

3 842

-

3 842

3 419

2 747

(1)

(791)

-

779

6 153

(13 433)

492
(2 438)

362
(106)

(16 820)

(6 697)

(185)

854
(39 679)

2 590

(717)
8 049

(453)
5 242

1 642

3 842

2 064

(1 170)
23 429

Довгострокові
Короткострокові
Забезпечення на виплату
дивідендів до Державного
бюджету та іншим учасниками
(Примітка 13)
Нараховано/(сторновано)
за рік
Амортизація дисконту
Використано або сплачено
протягом року
Зміни в оцінках
Залишок станом на 31 грудня
2021 року

2 590
-

4 671
3 378
-

5 182
60
-

1 642
-

3 842
(3 842)

2 064
-

9 853
13 576
(3 842)

212

2 155

-

(305)

-

5 579

7 641

(272)

520
(2 194)

306
(2)

-

-

(142)

826
(2 610)

2 530

(1 229)
7 301

(1 123)
4 423

1 337

-

7 501

(2 352)
23 092

Довгострокові
Короткострокові

2 530

3 675
3 626

4 340
83

1 337

-

7 501

8 015
15 077

Забезпечення під судові позови
Група бере участь у низці судових розглядів в якості
позивача або відповідача. Забезпечення під судові позови
являє собою оцінку керівництвом ймовірного відтоку ресурсів Групи, який може виникнути у разі несприятливого
рішення суду та арбітражних процедур.
У 2020 році було прийнято низку судових рішень, які
призвели до остаточного затвердження Мирової угоди
між Misen Enterprises AB, ТОВ «Карпатигаз» та Групою. Як
результат, Група нарахувала та використала відповідний
резерв у сумі 1 337 млн грн (Примітка 25).

Короткострокові забезпечення за виплатами працівникам включають забезпечення під виплати бонусів за
результатами діяльності в сумі 2 987 млн грн на 31 грудня
2021 року (31 грудня 2020 року: 2 794 млн грн).
Довгострокові та частково короткострокові забезпечення за виплатами працівникам включають разові
виплати на момент виходу працівників на пенсію та
програми із виплат після виходу на пенсію на загальну
суму 4 314 млн грн на 31 грудня 2021 (31 грудня 2020:
5 255 млн грн). Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні активи за планами.

Забезпечення за виплатами працівникам
Компанії Групи мають певні зобов’язання перед своїми
працівниками, визначені умовами колективних угод.
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Суми, визнані у звіті про прибутки та збитки та в іншому сукупному доході, були такими:

Основні припущення, використані під час визначення суми
забезпечення на виведення активів з експлуатації, були
У млн українських грн
2021 рік
2020 рік
представлені таким чином:
		
2021 рік
2020 рік
Ставка дисконтування
Вартість поточних послуг
203
322
до оподаткування, %
14,9
9,7-9,8
Вартість раніше наданих послуг
22
125
Довгострокова ставка інфляції, %
4,8-5,5
4,8-5,4
Ефект дисконтування
520
492
Переоцінка зобов’язання за планом із встановленими виплатами
(лише для довгострокових виплат)

(4)

8

741

947

Переоцінка зобов’язання за планом із встановленими виплатами,
визнана в інших сукупних доходах

(1 229)

(717)

Всього витрат, визнаних в сукупних доходах

(1 229)

(717)

Всього витрат, визнаних у звіті про прибутки та збитки

Зміни теперішньої вартості чистого зобов’язання за планом із встановленими виплатами були такими:
У млн українських грн
2021 рік
		
Залишок станом на 1 січня
5 255
Вартість поточних послуг
203
Вартість раніше наданих послуг
22
Ефект дисконтування
520
Пенсії виплачені
(453)

2020 рік
5 495
322
125
492
(470)

Залишок станом на 31 грудня

Забезпечення під можливі штрафи та пені
Станом на 31 грудня 2020 року резерв включає нараховані штрафи та пені у зв’язку з несплатою та несвоєчасною
сплатою з боку ПАТ «Укрнафта» рентної плати, податку
на прибуток та ПДВ. Група нарахувала забезпечення на
покриття збитків від можливих штрафів, пені та відсотків
за несвоєчасну сплату відповідних податкових зобов’язань. В 2020 році Група використала забезпечення у сумі
16 820 млн грн і виплатила штрафи та пені до державного бюджету (Примітка 2). Станом на 31 грудня 2021

Забезпечення з суми чистого прибутку, належної до
сплати до Державного бюджету України та іншим
учасникам:
У червні 2021 року було затверджено частку прибутку
ПАТ «Укрнафта» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,
і Група рекласифікувала забезпечення в сумі 3 842 млн грн
в аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання.
50% суми, що відноситься до Групи, були визнані як частка
прибутку до сплати у державний бюджет, інші 50% суми
визнані як частка прибутку до сплати акціонерам неконтрольованих часток ПАТ «Укрнафта» (Примітка 13).
Інші забезпечення
У 2021 році рух інших забезпечень включає переоцінку
забезпечення під комерційний газ третіх сторін, що знаходиться на зберіганні Групи, який залишився на тимчасово
окупованій території України у 2014 році, у сумі 5 732 млн
грн, що пов’язано з підвищенням ринкових цін на газ.

16. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Переоцінка зобов’язання за планом із встановленими
виплатами в результаті:		
- змін фінансових припущень
- коригувань досвіду
- змін демографічних припущень

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років Група переглянула розрахунок забезпечення, пов’язаного з ліквідацією
необоротних активів, з метою відображення поточної
найкращої оцінки. В результаті відбулося зменшення суми
забезпечення, що в основному пов’язано зі збільшенням
ставки дисконтування.

року залишок резерву в розмірі 1 337 млн грн (2020 рік:
1 642 млн грн) відноситься до штрафів і пені, нарахованих
ПАТ «Укрнафта».

2021 рік

2020 рік

Зобов’язання з придбання основних засобів
Довгострокове зобов’язання з оренди

2 556
689

3 237
117

Всього

3 245

3 354

У млн грн українських грн

(1 344)
156
(45)

(460)
(240)
(9)

4 314

5 255

За 2021 рік середні ставки дисконтування зобов’язань з оренди становлять 18,2% (2020 рік: 17,9%) для договорів оренди, номінованих у гривні, та 4,9% для договорів оренди, номінованих у валюті дол. США.

Основні актуарні припущення, що були використані, представлені таким чином:
Номінальна ставка дисконтування, %
Довгострокова ставка інфляції, %
Номінальна ставка збільшення заробітної плати, %
Коефіцієнт плинності кадрів, %

2021 рік

2020 рік

14,8-14,9
4,8-7,6
4,8-33,0
2,0-8,8

9,6-10,0
4,8
4,8-15,0
1,5-10,0

Інформація про чутливість довгострокових забезпечень за виплатами працівникам до змін в основних припущеннях представлена таким чином:
2021 рік
2020 рік
Збільшення/зменшення номінальної ставки дисконтування на 1%, %
Збільшення/зменшення номінальної ставки заробітної плати на 1%, %
Збільшення/зменшення коефіцієнту плинності кадрів на 1%, %
Наданий вище аналіз чутливості може не представляти фактичні зміни забезпечення за пенсійним планом
із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що
зміни у припущеннях відбуватимуться окремо одна від
одної, оскільки деякі припущення можуть бути взаємопов’язаними.
Окрім того, у поданому вище аналізі чутливості теперішня вартість пенсійного забезпечення із визначеними
виплатами розраховувалась із використанням методу
нарахування прогнозованих одиниць на кінець звітного
періоду, яка відповідає тій, яка застосовувалась для розрахунку забезпечення, визнаного у консолідованому звіті
про фінансовий стан.
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(5,99)/6,74
4,13/(3,78)
(1,73)/1,93

(7,81)/9,04
5,29/(4,73)
(1,97)/2,53

У порівнянні із попередніми роками не відбулося змін
у методах та припущеннях, використаних для підготовки
аналізу чутливості.
Забезпечення на виведення активів з експлуатації
Відповідно до вимог чинного законодавства Група повинна провести рекультивацію земель, які зазнали змін у
структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення бурових, геологорозвідувальних, будівельних та інших
робіт. Забезпечення на виведення активів з експлуатації
являє собою теперішню вартість витрат на виведення з
експлуатації нафтогазових активів.

17. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
2021 рік

2020 рік

Кредиторська заборгованість за послуги балансування
6 019
Кредиторська заборгованість за природний газ
2 143
Кредиторська заборгованість за нафтопродукти
234
Кредиторська заборгованість за транспортування природного газу
145
Кредиторська заборгованість за сиру нафту		
Кредиторська заборгованість за транспортування нафти
Інша кредиторська заборгованість
2 316

44
865
72
286
109
169
2 040

Всього

3 585

У млн грн українських грн

Станом на 31 грудня 2021 року інша кредиторська
заборгованість включала кредиторську заборгованість
за угодою про спільну діяльність з ЄГНК у сумі 814 млн
грн (2020 рік: 652 млн грн); кредиторську заборгованість
за будівництво та ремонт основних засобів стороннім

10 857

особам у сумі 292 млн грн (2020 рік: 207 млн грн); інші
залишки відносяться до кредиторської заборгованості за
інші матеріали, роботи та послуги надані.
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18. АВАНСИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

20. ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання Групи були представлені таким чином:

У млн українських грн

31 грудня 2021 року

У млн українських грн

31 грудня 2020 року

Фінансові зобов’язання:		
Частка прибутку і дивіденди до сплати акціонерам неконтрольованої
частки ПАТ »Укрнафта»
Частка прибутку і дивіденди до сплати до Державного бюджету
Зобов’язання з придбання основних засобів
Зобов’язання з оренди
Інші фінансові короткострокові зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань

3 305
7 167
2 604
123
1 782
14 981

427
2 281
5
1 844
4 557

Нефінансові зобов’язання:		
Податок на додану вартість до сплати
Податки до сплати, крім податку на прибуток
Забезпечення під невикористані відпустки
Заробітна плата та відповідні соціальні нарахування до сплати
Зобов’язання, визнані за судовими позовами
Інші нефінансові короткострокові зобов’язання
Аванси отримані за послуги з організації транзиту газу
Аванси отримані за постачання природного газу
Аванси отримані за нафтопродукти
Аванси отримані за транспортування нафти
Аванси отримані на проведення геофізичних досліджень
Інші аванси отримані
Всього нефінансових зобов’язань

2 060
1 900
1 299
466
157
990
2 603
2 029
556
347
176
225
12 808

3 826
2 552
747
514
177
61
2 673
3 324
173
284
177
1 212
15 720

Всього

27 789

20 277

Станом на 31 грудня 2021 року зобов’язання з придбання основних засобів включали поточну частину довгострокових зобов’язань із придбання основних засобів у сумі
795 млн грн (2020 рік: 5 млн грн).

Станом на 31 грудня 2021 року податки до сплати, крім
податку на прибуток, включали 1 600 млн грн зобов’язань
з рентної плати (31 грудня 2020 року: 2 387 млн грн).

2021 рік

2020 рік

Рентна плата та інші податки, крім податку на прибуток
Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Витрати на транспортування нафти та природного газу
Основні матеріали
Послуги з переробки сирої нафти
Витрати на ремонт та обслуговування
Комунальні послуги
Інше

57 272
8 502
3 139
3 440
2 550
1 911
1 763
3 444

25 924
7 596
3 130
2 007
3 022
2 605
1 541
2 397

Всього

82 021

48 222

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2021 року, рентна плата та інші податки, крім податку на прибуток, включали 51 270 млн грн рентної плати (2020 рік: 20 543 млн
грн). Рентна плата та податок на видобуток розраховуються з урахуванням обсягу видобутої сирої нафти, газового

конденсату або природного газу та обсягу транспортування сирої нафти. Рентна плата на вироблений природний
газ розраховується з урахуванням імпортних цін на газ.

21. ЗАКУПІВЛІ
2021 рік

2020 рік

Природний газ
Послуги з організації транзиту газу
Нафта та нафтопродукти
Інші

28 128
31 980
2 849
278

16 706
44 858
2 813
181

Всього

63 235

64 558

У млн українських грн

Закупівлі природного газу, нафти та нафтопродуктів відображають витрати, пов’язані з придбанням запасів, та ефект змін
їх вартості, а також включають супутні витрати, понесені при їх переробці на готові або проміжні продукти.

22. ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
У млн українських грн

19. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
У млн українських грн

2021 рік

2020 рік

Природний газ
Нафта та нафтопродукти
Послуги з організації транзиту газу
Транзит та транспортування нафти
Зберігання газу
Нафтовий та газовий конденсат
Послуги з ремонту та будівництва
Послуги з розподілу газу
Інше

136 889
35 919
32 720
3 951
1 580
1 506
920
717
3 182

75 171
25 900
46 724
3 753
2 864
876
777
352
2 817

Всього

217 384

159 234

Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування
Нарахування забезпечень під судові позови та інші забезпечення
ПДВ (не в складі податкового кредиту)
Збитки від вибуття та списання активів
Списання запасів до чистої вартості реалізації
Професійні послуги
Штрафи, пені та неустойки сплачені
Зміна справедливої вартості фінансових інструментів
Збиток від первісного визнання фінансових інструментів
за амортизованою вартістю
Відрахування до профспілок
Транспортні витрати
Судовий збір та інші витрати по судових рішеннях
Благодійність та соціальна інфраструктура
Штрафи, пені та неустойки отримані
Збиток/(дохід) від реалізації запасів та інших оборотних активів
Інші доходи
Інші витрати
Всього

2021 рік

2020 рік

8 491
5 887
2 432
783
753
712
658
609

8 149
624
4 747
442
96
948
775
321

502
471
464
337
257
(958)
(90)
(1 627)
2 500

9
281
509
400
788
(566)
1 821
(1 128)
3 124

22 181

21 340

До складу професійних послуг за 2021 рік входить винагорода аудитору за послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, у
сумі 14 млн грн (2020 рік: 10 млн грн).
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23. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2021 року представлені таким чином:

У млн українських грн

2021 рік

2020 рік

Витрати на відсотки
Амортизація дисконту
Інші

4 406
1 064
144

5 614
1 011
113

Всього

5 614

6 738

24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компоненти витрат з податку на прибуток від діяльності, що продовжується, за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
У млн українських грн
Витрати з поточного податку на прибуток
(Дохід)/витрати з відстроченого податку на прибуток

2021 рік

2020 рік

10 018
(2 727)

4 789
171

7 291

4 960

Витрати з податку на прибуток

Група сплачує податки в Україні. У 2021 та 2020 роках податок на прибуток підприємств в Україні стягувався із суми оподатковуваних доходів за вирахуванням оподатковуваних витрат за ставкою у розмірі 18%.
Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань представлене таким чином:
2021 рік

2020 рік

19 314

(14 042)

3 477

(2 528)

Вплив змін у податковому законодавстві
Податковий вплив статей, які не враховуються
для цілей оподаткування:		
- Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування
1 302
- Доходи, які не оподатковуються
(553)
Зміна у сумі невизнаного відстроченого податкового активу
3 065

344
3 892
(933)
4 185

Витрати з податку на прибуток

4 960

У млн українських грн
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати/(дохід) з податку на прибуток
за встановленою ставкою у розмірі 18%

7 291

Материнська компанія та її дочірні підприємства є окремими платниками податків і, відповідно, відстрочені податкові
активи та зобов’язання визнаються на індивідуальній основі. Відстрочені податкові зобов’язання та активи, відображені у
консолідованому звіті про фінансовий стан після відповідного згортання, представлені таким чином:
31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов’язання

5 668
(23 701)

7 685
(12 910)

Чисті відстрочені податкові зобов’язання

(18 033)

(5 225)

У млн українських грн
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31 грудня
У млн українських грн
2020 року
Основні засоби
Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові зобов’язання
Забезпечення
Запаси
Передоплати видані та інші оборотні активи
Інші необоротні активи
Невикористані податкові збитки
Чисті відстрочені податкові зобов’язання

Визнано
у складі
прибутку
або збитку

Визнано
у складі інших
сукупних
доходів

31 грудня
2021 року

(12 219)
2 242

1 577
165

(15 227)
-

(25 869)
2 407

64
1 907
715
166
82
1 818

92
1 231
819
84
(63)
(1 178)

(308)
-

156
2 830
1 534
250
19
640

(5 225)

2 727

(15 535)

(18 033)

Чисті відстрочені податкові зобов’язання станом на 31 грудня 2020 року представлені таким чином:
		
		
31 грудня
У млн українських грн
2019 року
Основні засоби
Торгова дебіторська заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові зобов’язання
Забезпечення
Запаси
Передоплати видані та інші оборотні активи
Інші необоротні активи
Невикористані податкові збитки
Чисті відстрочені податкові зобов’язання

Визнано
у складі
прибутку
або збитку

Визнано
у складі інших
сукупних
доходів

31 грудня
2020 року

(18 932)
916

3 141
1 326

3 572
-

(12 219)
2 242

58
7 403
1 452
659
18
7

6
(5 289)
(737)
(493)
64
1 811

(207)
-

64
1 907
715
166
82
1 818

(8 419)

(171)

3 365

(5 225)

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років невизнані тимчасові різниці, які зменшують об’єкт оподаткування,
та невикористані податкові збитки представлені таким чином:
У млн українських грн
Забезпечення
Торгова дебіторська заборгованість, передоплати видані,
інші необоротні та оборотні активи
Запаси
Перенесені податкові збитки
Всього

31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

1 045

1 027

114 722
7 423
3 414

99 792
7 423
1 334

126 604

109 576
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25. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

ваними цінами, встановленими на той час Регулятором,
з ПАТ «Укрнафта», однак ПАТ «Укрнафта» відмовилося це
зробити, оскільки вважало, що регулювання ціни на газ
для такого продажу газу було необґрунтованим. Крім того,
протягом цього періоду ПАТ «Укрнафта» не уклало договору про зберігання газу з АТ «Укртрансгаз».
В зв’язку із споживанням населенням природного газу,
який знаходився в Єдиній газотранспортній системі та
відсутністю оформлених господарських договорів про
зберігання, продаж цього природного газу протягом
2007-2013 років, Нафтогаз України, ПАТ «Укрнафта», АТ
«Укртрансгаз» та міноритарні акціонери ПАТ «Укрнафта»
ініціювали велику кількість судових спорів в судах України
та в міжнародних арбітражах, деякі з них залишаються незавершеними по цей час. Оскільки ПАТ «Укрнафта» подає
позови про захист своїх прав одночасно у різних юрисдикціях, це може призвести до подвійного стягнення активів.
ПАТ «Укрнафта» у березні 2018 року також подало позов
до Господарського суду проти Нафтогаз України з вимогою
повернення газу загальним обсягом 8,039 млрд куб. м.
Провадження у справі було зупинено у 2018 році та поновлено за клопотанням ПАТ «Укрнафта» у квітні 2021 року, з
вимогою повернення 8,039 млрд куб. м природного газу
Нафтогаз України орієнтовною вартістю 71,4 млрд грн.
У червні 2021 року ПАТ «Укрнафта» збільшило свої
позовні вимоги до стягнення 10,1 млрд куб. м природного газу, а у серпнi 2021 року ПАТ «Укрнафта»
було зменшено свої позовні вимоги до повернення
близько 9,067 млрд куб. м газу, видобутого протягом
2007-2013 років. Крім того, ПАТ «Укрнафта» вимагає
стягнення доходів отриманих або таких, що могли бути
отримані від продажу 10,1 млрд куб. м природного
газу. У грудні 2021 року Господарський суд міста Києва
закрив підготовче провадження та призначив справу
до судового розгляду. Останнє слухання спору по суті
відбулося 15 лютого 2022 року, на якому судом, розпочато
дослідження доказів.
Існує широкий діапазон можливих результатів із високим ступенем невизначеності, і тому очікуваний обсяг
відтоку ресурсів неможливо точно оцінити на дату цієї
консолідованої фінансової звітності на 31 грудня 2021 року
та 31 грудня 2020 року. Цей спір не матиме ніякого впливу
на результати діяльності Групи, окрім розподілу прибутку
та чистих активів між неконтролюючими частками та власниками материнської компанії. Таким чином, сума частки
неконтролюючих акціонерів у капіталі ПАТ «Укрнафта» у
цій консолідованій фінансовій звітності базується на вартості її активів, пов’язаних із цим спором, за історичною
вартістю видобутку газу ПАТ «Укрнафта», яка раніше була
включена до фінансової звітності ПАТ «Укрнафта», в сумі
3,2 млрд грн, і не скоригована на будь-який можливий
вплив цього спору.

Податкове законодавство. Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім
іншого, можуть збільшити фіскальний тиск на платників
податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і
впровадженні податкового законодавства може призвести
до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і
пені, і ці суми можуть бути суттєвими.
На думку керівництва, Група виконала усі вимоги чинного податкового законодавства. Під час звичайної господарської діяльності Група здійснює операції, тлумачення яких
можуть бути різними у Групи та податкових органів. У тих
випадках, коли ймовірність відтоку фінансових ресурсів,
пов’язаних із такими операціями, є високою та сума може
бути достовірно визначена, Група нараховує резерв під
такі зобов’язання. Коли керівництво Групи оцінює ймовірність відтоку фінансових ресурсів як таку, що не є віддаленою, Група робить розкриття таких умовних зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2021 року керівництво Групи оцінило потенційний вплив таких операцій у загальній сумі
9 563 млн грн (2020 рік: 15 472 млн грн).
На думку керівництва Групи, ймовірність того, що
будь-яка з вищезазначених сум буде визнана до сплати,
є малоймовірною, тому консолідована фінансова звітність Групи не містить жодних забезпечень відносно цих
операцій.
Група провадить операції зі своїми дочірніми підприємствами. Існує ймовірність, що із подальшим роз’ясненням
податкового законодавства в Україні та зі зміною підходів
податкових органів за новим Податковим кодексом такі
операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Вплив
будь-якої такої претензії неможливо оцінити, однак, на
думку керівництва, її вплив не має бути суттєвим.
Група експортує продукти нафтопереробки і надає
транспортні послуги, здійснює внутрішньогрупові операції
та бере участь в операціях із пов’язаними сторонами, які
потенційно можуть входити у сферу застосування нових
правил українського законодавства із трансфертного
ціноутворення («ТЦ»). Підприємства Групи надали звіт про
контрольовані операції за рік, який закінчився 31 грудня
2020 року, відповідно до встановлених строків. Звіт про
контрольовані операції за рік, який закінчився 31 грудня
2021 року, буде підготовлений підприємствами Групи до
1 жовтня 2022 року.
Керівництво вважає, що Група дотримується вимог ТЦ.
Так як наразі не склалася стала практика впровадження
нових правил трансфертного ціноутворення та формулювання деяких правил може трактуватись по-різному, вплив
потенційних ризиків щодо оскарження податковими органами позиції підприємств Групи у питаннях трансфертного
ціноутворення не може бути достовірно оцінено.
Позов до російської федерації щодо активів в Криму.
У жовтні 2016 року Група ініціювала арбітражне провадження проти російської федерації про відшкодування
збитків, завданих незаконним захопленням російською
федерацією активів Групи в Криму. Це арбітражне провадження було ініційоване на підставі Угоди між Кабінетом
Міністрів України і урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.
15 вересня 2017 року Група подала позовну заяву до
Трибуналу, сформованого при Постійній палаті Третейсь302
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кого Суду в Гаазі. Розмір грошової вимоги буде визначено
після винесення Трибуналом часткового остаточного
рішення у справі.
22 лютого 2019 року Трибунал виніс часткове остаточне
рішення стосовно юрисдикції та відповідальності на користь Групи. Трибунал визнав свою юрисдикцію стосовно
позовних вимог і встановив, що російська федерація є
відповідальною за порушення низки статей Угоди між
Кабінетом Міністрів України і урядом російської федерації
про заохочення та взаємний захист інвестицій, включаючи
статтю про заборону експропріації.
27 червня 2019 року Нафтогаз подав до Трибуналу при
Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі позовну заяву
щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною
експропріацією активів Групи в Криму. У грудні 2019 року
російська федерація подала Зустрічну заяву щодо розміру
компенсації збитків.
14 лютого 2020 року Група подала відповідь на зустрічну заяву російської федерації щодо розміру компенсації
збитків. У відповіді Нафтогаз додатково обґрунтував свою
заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів Групи у березні
2014 року – розмір збитків оцінюється приблизно у 5 млрд
дол. США, плюс відсотки (загальна сума більше 9 млрд
дол. США).
Арбітражне рішення щодо розміру належної компенсації очікується не раніше кінця 2022 року.
Судові позови. Час від часу у процесі звичайної господарської діяльності до Групи висуваються певні претензії.
У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, вважається ймовірним, у
складі резерву на судові позови визнається відповідне зобов’язання (Примітка 15). Якщо, за оцінками керівництва,
ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими
претензіями, є можливим, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а відповідна сума
розкривається у консолідованій фінансовій звітності.
Керівництво вважає, що воно сформувало забезпечення
стосовно усіх суттєвих збитків у цій консолідованій фінансовій звітності.
У березні 2021 року Антимонопольний комітет України
наклав на ПАТ «Укрнафта» штраф у розмірі 2 368 млн грн
за порушення Закону України «Про захист економічної
конкуренції» протягом попередніх років. ПАТ «Укрнафта»
розпочало процедуру оскарження цього рішення Антимонопольного комітету в липні 2021 року. До дати подання
цієї консолідованої фінансової звітності не було судових
рішень по цій справі.
Судові спори з ПАТ «Укрнафта». Компанія бере участь
у судових спорах з ПАТ «Укрнафта», дочірньою компанією
Групи, щодо стягнення обсягів газу та доходів від його
продажу, щодо зобов’язання укласти договори поставки
природного газу, щодо визнання укладеними договорів
зберігання природного газу та щодо зобов’язання не
чинити перешкод у розпорядженні майном.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1729 «Про
забезпечення споживачів природним газом», що діяла у
періоди до 2016 року, передбачалося, що природний газ,
вироблений в Україні, повинен був бути проданий Нафтогаз України для формування ресурсу для забезпечення
потреб населення. Компанія пропонувала підписати з
ПАТ «Укрнафта» угоди про купівлю-продаж газу за регульо-

Можливий перерозподіл частки в капіталі
ПАТ «Укрнафта»
Сторони планували перерозподілити свої частки в капіталі ПАТ «Укрнафта» у 2021 році. У межах перерозподілу
сторонам доведеться домовитися про взаємні позовні
вимоги. Перерозподіл включатиме не лише угоду про вимоги до Нафтогаз України, але й також розділення активів
та врегулювання передоплат, здійснених Нафтогаз України
для майбутніх поставок газу, та деяких інших активів і
зобов’язань ПАТ «Укрнафта». Однак із початком військо-

вої агресії проти України сторонами було запропоновано
призупинити перерозподіл.
Арбітражне провадження у Міжнародному
арбітражному суді Стокгольма
Це провадження було розпочате трьома кіпрськими
компаніями, які є неконтролюючими акціонерами ПАТ
«Укрнафта», проти Держави Україна, стверджуючи, що
Україна нібито порушила свої зобов’язання щодо захисту
інвестицій неконтролюючих акціонерів, спонукаючи або
дозволяючи Групі привласнювати газ без здійснення платежів за нього. Заява про арбітраж була подана у червні
2015 року. У лютому 2021 року арбітражний суд ухвалив,
що він не має юрисдикції розглядати позовні вимоги
неконтролюючих акціонерів ПАТ «Укрнафта».
Арбітражне провадження у Лондонському
міжнародному арбітражному суді
Це провадження було розпочато неконтролюючими
акціонерами ПАТ «Укрнафта» проти Нафтогаз України
стосовно (i) декларативного рішення, що права неконтролюючих акціонерів згідно з угодою акціонерів («SHA») є
дійсними та існують, (ii) остаточного розпорядження на
стримання Нафтогаз України від порушень своїх зобов’язань згідно з SHA, і (iii) відшкодування збитків у зв’язку
з нібито незаконним привласненням з боку Нафтогаз
України та АТ «Укртрансгаз» з порушенням SHA та низки
положень Цивільного кодексу України. Позови були подані
у 2015 році. Арбітражний суд виніс свою часткову остаточну ухвалу 26 квітня 2018 року, визнаючи свою юрисдикцію
щодо спору, розглядаючи певні положення SHA як такі, що
суперечать чинному українському законодавству, та оголошуючи, що SHA є чинним та існує. Нещодавно Нафтогаз
України подав заяву про подання зустрічного позову.
Група та сторона розірваної угоди про спільну діяльність
мають спір щодо обсягів природного газу та вуглеводнів,
вироблених за цією угодою. Керівництво оцінює свої умовні зобов’язання за такими спорами на рівні 1 154 млн грн
(31 грудня 2020 року: 606 млн грн). Керівництво не може
достовірно оцінити суму фактичних збитків щодо цього
зобов’язання, якщо такі виникнуть.
Керівництво вважає, що воно розкрило всі суттєві збитки у цій консолідованій фінансовій звітності.
Можлива передача частки володіння Компанії у
дочірніх підприємствах державі. У 1998 році, після
створення Компанії, уряд України зробив внесок до акціонерного капіталу Компанії у вигляді акцій акціонерних товариств, зокрема, акцій ДАТ «Магістральні нафтопроводи
«Дружба» і ДАТ «Придніпровські магістральні нафтопроводи» (які були згодом внесені до акціонерного капіталу
ВАТ «Укртранснафта»), ДАТ «Укрспецтрансгаз», ДАТ «Чорноморнафтогаз», ВАТ «Укрнафта», та п’ятдесяти чотирьох
регіональних газорозподільчих підприємств. Уряд України
може прийняти рішення про відчуження акцій (часток)
або передачу контролю над усією або частиною володіння
Компанії у цих акціонерних товариствах та/або інших підприємствах, і ці дії можуть завдати суттєвого негативного
впливу на операційну діяльність Компанії.
Державне майно, яке не підлягає приватизації.
У 1998 році Компанія уклала угоду «Про використання
державного майна, яке не підлягає приватизації» (надалі –
«Угода») із Фондом державного майна України і отримала
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нафтогазову транспортну систему та систему зберігання у
свій операційний контроль. Угода була підписана на один
рік, і строк її дії подовжується автоматично на один рік,
якщо її не буде розірвано шляхом направлення повідомлення з боку однієї зі сторін, і вона є обов’язковою для
виконання правонаступниками кожної зі сторін. Історично
дія Угоди подовжувалась автоматично, оскільки жодна зі
сторін не ініціювала її розірвання. Оскільки державне майно, яке не підлягає приватизації, формує основну частину
господарської діяльності Групи, то майбутні операції та
фінансові результати діяльності Групи залежать від подовження дії Угоди. На думку керівництва, Компанія продовжуватиме свою діяльність із цим майном у найближчому
майбутньому.
Згідно з вимогами Угоди від Компанії вимагається, окрім
іншого, управляти магістральними та розподільчими нафто- та газопроводами, які знаходяться у власності Держави
Україна, підтримувати державне майно у належному
робочому стані та передавати 50%-у частку прибутків,
отриманих від використання цих активів, державі. Суму
таких перерахувань можна зменшити на суму капітальних
інвестицій у ці активи. В Угоді не передбачено механізму
таких розрахунків і, історично, Компанією не здійснювалось жодних виплат державі стосовно використання таких

Ринковий ризик. Для Групи характерний вплив ринкових ризиків. Ринкові ризики виникають із відкритих позицій в (a) іноземних валютах, (б) активах і зобов’язаннях, за
якими нараховуються відсотки, (в) активах і зобов’язаннях,
щодо яких є характерними інші цінові ризики.

активів. Компанія вважає, що якби механізм розрахунку
державної частки у прибутках від використання цих активів був визначений державою, то капітальні інвестиції,
здійснені Компанією, були б більшими, і жодних виплат на
користь держави не потрібно було б робити. Відповідно,
жодних зобов’язань стосовно таких виплат не було визнано у цій консолідованій фінансовій звітності.
Як зазначено у Примітці 8, з 1 січня 2020 року поточні
зобов’язання Групи щодо управління майном, що перебуває в державній власності та використовується у процесі
провадження діяльності з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами, припинилися. Міністерство фінансів України передало таке майно новому
оператору газотранспортної системи на правах господарського відання 1 січня 2020 року.
Капітальні контрактні зобов’язання. Контрактні
зобов’язання на придбання основних засобів, а також на
розвідку та розробку нафтогазових родовищ становили
4 866 млн грн станом на 31 грудня 2021 року (31 грудня
2020 року: 3 868 млн грн).

Для діяльності Групи характерна низка фінансових ризиків:
ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик
відсоткових ставок та інший ціновий ризик), ризик концентрації (Примітка 3), кредитний ризик та ризик ліквід-

Залежність Групи від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних валютних активів
і зобов’язань таким чином:

У млн українських грн
Грошові кошти, обмежені у використанні
Грошові кошти та залишки
на банківських рахунках
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати видані та інші
оборотні активи
Інші необоротні активи
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Чиста (коротка) /довга валютна позиція

26. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
ності. Група відповідно до політики управління ризиками
ідентифікує, оцінює та реагує на ризики для мінімізації
їх негативного впливу на фінансові показники діяльності
Групи.

Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:

4 272
49 494
1 620
30 540
4 293

2 078
28 129
1 879
37 106
659

Всього фінансових активів за амортизованою вартістю		

90 219

69 851

31 грудня 2021 року		31 грудня 2020 року
Дол.		
Інші
Дол.		
Інші
США
Євро
валюти
США
Євро
валюти
3 885

-

-

584

50

-

3 269
347

9 932
-

11
-

21 770
967

7 687
243

28
-

68
(30 381)
(87)

27
(20 341)
(29)

-

8 501
(32 640)
(640)

(24 405)
(52)

-

(1 033)
(2 550)

(154)
-

-

(370)
(3 235)

(181)
-

-

(26 482)

(10 565)

11

(5 063)

(16 658)
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У таблиці нижче розкривається інформація про
чутливість прибутку або збитку та власного капіталу до
обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які
застосовувалися на звітну дату за умови, що всі інші змінні
величини залишалися стабільними.

Фінансові активи за амортизованою вартістю:
		
31 грудня
31 грудня
У млн українських грн
Примітки
2021 року
2020 року
Інші необоротні активи
9
Торгова дебіторська заборгованість
11
Iнші фінансові оборотні активи
12
Грошові кошти та залишки на банківських рахунках		
Грошові кошти, обмежені у використанні 		

У млн українських грн
Зміцнення дол. США на 10%
Послаблення дол. США на 10%
Зміцнення євро на 10%
Послаблення євро на 10%

Річний звіт
2021

Ризик розраховувався лише для монетарних залишків,
деномінованих у валютах, окрім функціональної валюти
компаній Групи.

Станом на 31 грудня 2021 року
Станом на 31 грудня 2020 року
Вплив на прибуток
Вплив на прибуток
або збиток
Вплив
або збиток до
Вплив
до податку
на власний
податку
на власний
на прибуток
капітал
на прибуток
капітал
(2 648)
2 648
(1 056)

(2 171)
2 171
(866)

(506)
506
(1 666)

(415)
415
(1 366)

1 056

866

1 666

1 366

Фінансові активи за справедливою вартістю:
Ризик зміни відсоткових ставок. Зазвичай Група не
		
31 грудня
31 грудня
має істотних активів, за якими нараховуються відсотки, і її
У млн українських грн
Примітки
2021 року
2020 року
доходи та рух грошових коштів від операційної діяльності,
в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових
Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу
8
16 567
ставок. Ризик Групи щодо зміни відсоткових ставок виниДебіторська заборгованість за договором купівлі-продажу
8
81 058
кає від позик, отриманих за плаваючими відсотковими
Облігації внутрішньої державної позики України
12
11 483
ставками. Позики за фіксованими ставками створюють
Всього фінансових активів за справедливою вартістю		
16 567
92 541
для Групи ризик зміни справедливої вартості відсоткових
ставок.
Фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю:
Група залучає позики як за фіксованими, так і за пла		
31 грудня
31 грудня
ваючими відсотковими ставками. Станом на 31 грудня
У млн українських грн
Примітки
2021 року
2020 року
2021 року близько 1% позик Групи було надано за плаваючими ставками (31 грудня 2020 року: 1%). Ризик негативПозики
14
(61 585)
(66 342)
них коливань відсоткових ставок на ринку контролюється
Торгова кредиторська заборгованість		
(10 857)
(3 585)
Казначейським департаментом Компанії. Основною
Аванси отримані та інші короткострокові зобов’язання
18
(14 981)
(4 557)
метою управління відсотковим ризиком є отримання
Інші довгострокові зобов’язання		
(3 245)
(3 354)
фінансування за мінімальною вартістю та співставлення
Всього фінансових зобов’язань за амортизованою вартістю		
(90 668)
(77 838)
ліквідності з графіком надходження кредитних коштів.
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Валютний ризик. Група провадить свою операційну
діяльність на території України, і її залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю
придбання природного газу в іноземних постачальників,
за цінами деномінованими у дол. США та євро. Група
також отримує позики в іноземних валютах. Група не здійснює хеджування своїх валютних позицій.

Діяльність із запозичень переглядається під час
складання бюджету на календарний рік. Довгострокова
інвестиційна діяльність і пов’язане з нею фінансування
розглядаються окремо, і для них необхідно отримати
узгодження від уряду України. Інформація про терміни
погашення фінансових інструментів розкривається далі у
цій Примітці.
Інший ціновий ризик. Група розглядає інший ціновий
ризик як ризик фінансових втрат внаслідок непередбачуваних коливань рівня цін на товари при проведенні
операцій купівлі-продажу. Коливання ринкових цін на європейських газових хабах, від яких залежить ціна закупівлі
імпортованого природного газу, а також обов’язок Компанії постачати споживачам природний газ за контрактами
з фіксованою ціною (Примітка 2), робить Групу вразливою
до цінового ризику. Серед напрямів реагування на цей
ризик і пом’якшення його негативного впливу на фінансову позицію Групи є обмеження обсягу газу, проданого за
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фіксованою ціною, та фіксування ціни придбання природного газу власного виробництва Групи для виконання цих
договорів. При операціях постачання природного газу
іншим групам споживачів за цінами, що встановлюються
Нафтогазом України, ціновий ризик не є суттєвим. Станом
на 31 грудня 2021 року, Група не мала суттєвих фінансових
інструментів, яким був би притаманний ціновий ризик.
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 та забезпечити безпеку
майбутніх платежів. Суттєві непогашені залишки також
переглядаються на постійній основі. Група формує резерв

У млн українських грн
Рейтинг А+
Рейтинг А
Рейтинг В+

на знецінення, який є оцінкою очікуваних збитків стосовно
торгової дебіторської заборгованості. Основною частиною
цього резерву є компонент збитку, який стосується індивідуально суттєвих ризиків.
Протягом 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив
Постанову про внесення змін до договору купівлі-продажу
(Примітка 8), що призвело до зменшення дебіторської
заборгованості за договором-купівлі на 77 858 млн грн та
визнання дебіторської заборгованості за договором про
компенсацію недоотриманого доходу від транспортування
газу зі справедливою вартістю 16 567 млн грн станом на
31 грудня 2021 року.
Максимальна сума кредитного ризику, яка складається з фінансових активів за амортизованою вартістю та
фінансових активів за справедливою вартістю, станом на
31 грудня 2021 року становила 106 786 млн грн (31 грудня
2020 року: 162 392 млн грн).
У таблиці нижче наведено аналіз кредитної якості
грошей та їх еквівалентів, а також грошових забезпечень
для участі у державних тендерних процедурах станом на
31 грудня на основі рейтингів Fitch:

31 грудня 2021 року
Грошові кошти
та залишки на
Вплив
банківських
на власний
рахунках
капітал

31 грудня 2020 року
Грошові кошти
та залишки на
Вплив
банківських
на власний
рахунках
капітал

41
-

-

58
1

-

Рейтинг В
Рейтинг ВБез рейтингу

26 532
10
3957

4 289
4

36 421
37
589

645
14

Всього

30 540

4 293

37 106

659

Грошові кошти та залишки на банківських рахунках
представлені залишками в банках на поточних рахунках,
розміщених в українських та інших іноземних банках.
Грошові кошти, обмежені у використанні, являють собою
грошові кошти, розміщені під банківські гарантії, видані на
закупівлю газу.
Станом на 31 грудня 2020 року фінансові активи Групи
включали державні казначейські облігації України на суму
11 483 млн грн з кредитним рейтингом Fitch B, що застосовується до України.
Група не утримує жодної застави для покриття своїх
кредитних ризиків, пов’язаних із фінансовими активами, крім гарантій, отриманих щодо реструктуризованої
заборгованості за природний газ у рамках Закону України
«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» №1730 (Примітка 2). Сума
такої застави станом на 31 грудня 2021 року складала
815 млн грн (31 грудня 2020 року: 986 млн грн).

-

ність фінансування для виконання чинних зобов’язань по
мірі їх настання. Метою Групи є підтримання балансу між
безперебійним фінансуванням і гнучкістю у використанні
кредитних умов, наданих постачальниками та банками.
Передоплати 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
потоків грошових коштів від операційної діяльності, так і
за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти також
використовуються для фінансування потреб Групи в оборотному капіталі.
У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов’язань Групи, розподілених на групи за відповідними
термінами погашення, на основі залишкового періоду на
звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які
розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками
грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.
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Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2021 року був представлений таким чином:

У млн українських грн
Позики
Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього

До 6
місяців

6-12
місяців

1-2 роки

2-5 років

Більше
5 років

Всього

7 725

18 032

5 401

44 106

-

75 264

10 857

-

-

-

-

10 857

14 981

-

-

-

-

14 981

-

-

1 604

1 924

100

3 628

33 563

18 032

7 005

46 030

100

104 730

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2020 року був представлений таким чином:
До 6
місяців

6-12
місяців

1-2 роки

2-5 років

Більше
5 років

Всього

Позики

7 147

6 478

17 653

37 282

15 295

83 855

Торгова кредиторська заборгованість
Аванси отримані та інші
короткострокові зобов’язання

3 585

-

-

-

-

3 585

4 557

-

-

-

-

4 557

-

-

871

3 035

-

3 906

15 289

6 478

18 524

40 317

15 295

95 903

У млн українських грн

Інші довгострокові зобов’язання
Всього

Коефіцієнт фінансового важелю. Аналогічно іншим
підприємствам галузі, Група здійснює моніторинг капіталу
на основі співвідношення власних та залучених коштів.
Цей коефіцієнт розраховується як чистий борг, поділений
на суму загального капіталу та чистого боргу під управлінням. Чистий борг розраховується як сума позик (коротко-

строкових і довгострокових, які відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан), за вирахуванням
грошових коштів та їх еквівалентів. Загальна сума капіталу
в управлінні дорівнює сумі власного капіталу, як відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан.

Коефіцієнт фінансового важелю на кінець звітного періоду був представлений таким чином:
У млн українських грн
Всього позик (Примітка 14)
За вирахуванням: грошових коштів та їх еквівалентів
Всього чистого боргу
Всього власного капіталу
Коефіцієнт фінансового важелю, %

31 грудня 2021 року

31 грудня 2020 року

61 585
(30 540)

66 342
(37 106)

31 045

29 236

358 994

314 281

8,0

8,5

Група має певні вимоги до зовнішнього капіталу,
встановлені угодами про позики. Станом на 31 грудня
2021 року та 31 грудня 2020 року Група відповідала цим
вимогам.

Ризик ліквідності. Зважене управління ліквідністю
передбачає наявність достатніх грошових коштів і достат-
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27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ

Методика оцінки, вхідні дані, що використовуються для оцінки справедливої вартості для оцінок рівня 3, і пов’язана чутливість до обґрунтовано можливих змін цих вхідних даних на 31 грудня 2021 року наведені нижче:

Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають
справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за
продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Очікувана справедлива вартість визначалась Групою
із використанням доступної ринкової інформації, за її
наявності, а також відповідних методик оцінки. Однак, для
визначення очікуваної справедливої вартості обов’язково
необхідне використання професійних суджень для тлумачення ринкової інформації. Керівництво використало усю
доступну ринкову інформацію для оцінки справедливої
вартості. Оцінки, подані у цій консолідованій фінансовій

Активи
Основні
засоби

Ієрархія
справедливої
вартості
3

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 основних засобів
Основні засоби Групи оцінюються за справедливою
вартістю на кінець кожного звітного періоду. У наведеній нижче таблиці подається інформація про способи
визначення справедливої вартості цих активів (зокрема,
методики оцінки та використані вхідні дані):

Методики оцінки та основні вхідні дані
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 за цією методикою оцінки, є ціна квадратного метра нерухомості.

У таблиці нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю після первісного визнання
із використанням ієрархії справедливої вартості:

31 грудня 2021 року
Рівень 2

Рівень 3

Усього

Основні засоби

4 384

261 882

266 266

Всього

4 384

261 882

266 266

У млн українських грн

31 грудня 2020 року
Рівень 2

Рівень 3

Усього

Основні засоби

4 219

179 839

184 058

Всього

4 219

179 839

184 058

У млн українських грн
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Обладнання
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сховищ
газу

Метод залиш- Дата впровадження
кової вартості системи стимулюючого
заміщення з тарифоутворення
використанням доходного методу для
визначення
економічного
знецінення
Коефіцієнт оптимізації,
який відображає
ефективність
використання
підземних сховищ газу

Діапазон вхідних даних,
які не піддаються спостереженню
Очікується формування тарифу на базі методології
«витрати+» з урахуванням необхідних операційних
витрат та капітальних інвестицій відповідно до діючої
Методики визначення та розрахунку тарифів на
послуги зберігання (закачування, відбору) природного
газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим
регульованого доступу. РБА (Регуляторна база активів)
починає діяти у 2032 році для послуг зберігання

Чим пізніше буде
впроваджено
стимулююче
тарифоутворення,
тим менша справедлива
вартість

Для цілей розрахунку регуляторнї бази активу для
запровадження стимулюючого ціноутворення застосовується коефіцієнт оптимізації. Станом на 31 грудня
2021 року коефіцієнт оптимізації становив близько
72%

Чим вище коефіцієнт
оптимізації, тим вища
справедлива вартість

Рівень дохідності за
регуляторною базою
активів для послуг
зберігання

Необхідний рівень дохідності за регуляторною базою
активів дорівнюватиме середньозваженій вартості
капіталу Компанії 14,77%

Чим вищий рівень
дохідності, тим вища
справедлива вартість

Номінальна середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків

Середньозважена вартість капіталу для грошових
потоків становить 14,77%

Чим вища
середньозважена
вартість капіталу,
тим менша справедлива
вартість

Прогнозна ціна газу
на дату переходу
на стимулююче ціноутворення

Чим вища ціна, тим вища
Для визначення регуляторної бази активу для буферного газу станом на дату впровадження стимулюючого справедлива вартість
ціноутворення керівництво застосовує прогнозну ціну
13 569 грн за тис. куб. м

Активи з
Нафтогазо- Метод залиш- Ціна реалізації
видобутку видобувні кової вартості природного газу
активи
заміщення з
газу
використанням доходного методу для
визначення
економічного
знецінення
Довгостроковий
прогноз рентної плати
(розрахований на ціну
реалізації)

Чим вища ціна реалізації
Ціна реалізації природного газу до 31 травня
газу, тим вища справед2022 року – 6 034 гривні за тис. куб. м.
лива вартість
Прогнозна ціна на природний газ з 1 червня
2022 року – консенсус-прогнози аналітиків та
оцінщика у діапазоні від 14 131 грн за тис. куб. м до
10 769 грн за тис. куб. м протягом 2022 -2027 років. Починаючи з 2028 року, прогнозована ціна на природний
газ стабільно зростає на 5% щорічно.

Буферний
газ

Для об’єктів, де є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод
порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об’єктів нерухомості коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості).
Основним параметром, який використовується за цією методикою оцінки, є ціна квадратного метра нерухомості.
2

Опис

Вхідні дані,
які не піддаються
спостереженню

Група
активів

Взаємозв’язок
між ключовими
вхідними даними,
які не піддаються
спостереженню,
та оцінкою
справедливої вартості

Природний газ і нафта, поклади глибиною до 5 000 м – Чим вища ставка,
29%, понад 5 000 м – 14%
тим менша справедлива
Нафтовий і газовий конденсат, поклади глибиною
вартість
до 5 000 м – 31%, понад 5 000 м – 16%

Номінальна середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні

16,97%-21,10%

Чим вища
середньозважена
вартість капіталу,
тим менша справедлива
вартість

Достовірні розроблені
запаси (визначені незалежним експертом)

1 – 68,386 млн куб. м (залишкові запаси газу, в залежності від родовища)

Чим більші запаси,
тим вища справедлива
вартість
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Методика оцінки, вхідні дані, що використовуються для оцінки справедливої вартості для оцінок рівня 3, і пов’язана чутливість до обґрунтовано можливих змін цих вхідних даних на 31 грудня 2020 року наведені нижче:

Опис

Група
активів

Методика
оцінки

Активи з
Нафтогазо- Метод залишвидобутку видобувні кової вартості
активи
заміщення з
нафти
Газо- і
використаннафтопеням доходнореробний го методу для
завод
визначення
АЗС
економічного
знецінення

НафтоНафтотранстранспортпортна
на система
система та
зберігання
нафти

Вхідні дані,
які не піддаються
спостереженню
Ціна продажу сирої
нафти

Діапазон вхідних даних,
які не піддаються спостереженню

Взаємозв’язок
між ключовими
вхідними даними,
які не піддаються
спостереженню,
та оцінкою
справедливої вартості

Прогнозна ціна на нафту - консенсус-прогнози
Чим вища ринкова ціна,
аналітиків та оцінщика у діапазоні від 1 886 грн/барель тим вище справедлива
до 1 986 грн/барель протягом 2022 - 2026 років.
вартість
Починаючи з 2027 року прогнозна ціна нафти стабільно зростає на 5% щорічно до 3 770 грн/барель
у 2039 році.

Довгостроковий
прогноз ставок роялті
(розрахований за
ціною продажу)

Поклади природного газу та сирої нафти на глибинах
до 5000 м – 29%, понад 5000 м – 14%
Поклади нафти та газоконденсату на глибинах
до 5000 м – 31%, понад 5000 м – 16%

Чим вища ставка,
тим нижча справедлива
вартість

Знижка на переробку
нафти (толінг)

31.6%

Чим вища знижка на
обробку, тим нижча
справедлива вартість

Номінальна середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків у гривнях

17.5%

Чим вища
середньозважена
вартість капіталу,
тим нижча справедлива
вартість

Достовірні розроблені
запаси (визначені
незалежним
експертом)

1 – 2 558,7 тис. т
(залишок нафти залежно від родовища)

Чим вищий обсяг,
тим вище справедлива
вартість

Метод залиш- Обсяги транзиту
кової вартості
заміщення з
використанням доходного методу для Тарифи, що
визначення
застосовуються
економічного
знецінення
Номінальна середньозважена вартість
капіталу для грошових
потоків, деномінованих у гривні

12,7-13,0 млн т

Чим вищий обсяг,
тим вища справедлива
вартість

8,6-9,98 євро за т

Чим вищі тарифи,
тим вища справедлива
вартість

18,56%

На відміну від припущень, застосованих в оцінці основних засобів, проведених у минулих періодах, станом на
31 грудня 2021 керівництво не планує оптимізацію бізнесу
та відповідного закриття окремих підземних газосховищ
через 5 років, починаючи з 2025 року. Тому модель дис-

Опис
Сховища
газу

Група
активів

Методика
оцінки

Обладнання
підземних
сховищ
газу

Метод залишкової вартості
заміщення з
використанням доходного методу для
визначення
економічного
знецінення

Буферний
газ

НафтоНафтотранстранспортпортна
на система
система та
зберігання
нафти

Метод залишкової вартості
заміщення з
використанням доходного методу для
визначення
економічного
знецінення

Діапазон вхідних даних,
які не піддаються спостереженню

Середня рентабельність
викачування газу

77%

Чим вища середня
рентабельність
викачування газу, тим вища
справедлива вартість

Ціна реалізації
природного газу

Для прогнозу цін на природний газ було використано прогноз форвардної ціни на TTF.
Для прогнозу цін відповідно до принципу
«Хаб+»: до отриманої прогнозної ціни на газовому хабі TTF додано спред між цінами на газ
на хабах TTF та VTP (Словаччина) і тариф на вхід
до газотранспортної системи України.

Чим вища ціна реалізації,
тим вища справедлива
вартість

14,35%
Номінальна середньозважена вартість капіталу
для грошових потоків

Чим вища середньозважена вартість капіталу,
тим менша справедлива
вартість

Дата впровадження
системи стимулюючого
тарифоутворення

Регуляторна база активів починає діяти у 2030
році для послуг зберігання

Чим пізніше буде
впроваджено стимулююче
тарифоутворення, тим
менша справедлива
вартість

Очікуваний середній
період викачування
буферного газу

5 років, починаючи з 2025 року

Чим довше період, тим
менша справедлива
вартість розробки

Нафтогазо- Метод залиш- Ціна реалізації природАктиви з
видобутку видобувні кової вартості ного газу
активи
заміщення з
газу
використанням доходного методу для
визначення
економічного
знецінення

Чим вища
середньозважена
вартість капіталу,
тим менша справедлива
вартість

контованого грошового потоку включає в суму дисконтованих грошових потоків надходження від можливої
реалізації буферного газу, відібраного з газосховищ, тільки
після припинення діяльності.

Вхідні дані,
які не піддаються
спостереженню

Для прогнозу цін на природний газ було
Чим вища ціна реалізації
здійснено регресійний аналіз історичних цін на
газу, тим вища справедлива
хабах NBP та TTF. Результати було застосовано
вартість
до консенсусу прогнозних цін на хабі NBP та
спрогнозовано ціни на хабі TTF. Для прогнозу цін
відповідно до принципу «Хаб+»: до отриманої
прогнозної ціни на газовому хабі TTF додано
спред між цінами на газ на хабах TTF та VTP
(Словаччина) і тариф на вхід до ГТС України.

Довгостроковий прогноз Поклади природного газу та сирої нафти на глирентної плати (розрахова- бинах до 5 000 м – 29%, понад 5 000 м – 14%
ний на ціну реалізації)
Поклади нафти та газоконденсату на глибинах
до 5 000 м – 31%, понад 5 000 м – 16%

Чим вища ставка,
тим менша справедлива
вартість

Номінальна середньо15,96%-17,93%
зважена вартість капіталу
для грошових потоків,
деномінованих у гривні

Чим вища середньозважена
вартість капіталу,
тим менша справедлива
вартість

Достовірні розроблені
запаси (визначені
незалежним експертом)

Чим більші запаси,
тим вища справедлива
вартість

1 – 47,681 млн куб. м (залишкові запаси газу,
в залежності від родовища)

Кумулятивний фактор
0,28-0,80
фізичного та функціонального зносу

Чим вищий фактор,
тим менша справедлива
вартість

Обсяги транзиту

12,0-13,4 млн т

Чим вищий обсяг, тим вища
справедлива вартість

Тарифи, що
застосовуються

8,6-11,6 євро за т

Чим вищі тарифи, тим вища
справедлива вартість

12,54%
Номінальна середньозважена вартість капіталу
для грошових потоків,
деномінованих у гривні

310

Річний звіт
2021

Взаємозв’язок між
ключовими вхідними
даними, які не піддаються
спостереженню,
та оцінкою справедливої
вартості

Чим вища середньозважена
вартість капіталу,
тим менша справедлива
вартість
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Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються за справедливою
вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливу вартість є обов’язковим)

На думку керівництва Групи, балансова вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості станом на 31 грудня
2021 та 2020 років, за винятком випадків, які розкриті
нижче:

		 31 грудня 2021 року		 31 грудня 2020 року
Балансова
Справедлива
Балансова
Справедлива
У млн українських грн
вартість
вартість
вартість
вартість
Єврооблігації (за вирахуванням
неамортизованого дисконту)

41 285

40 491

44 383

48 456

Наступна таблиця містить інформацію щодо того, як визначалась справедлива вартість фінансових активів і фінансових
зобов’язань (зокрема, методики оцінки, що використовувались, і вхідні дані):
Фінансові
зобов’язання

Ієрархія
справедливої вартості

Єврооблігації

1

Методика оцінки та основні вхідні дані
Справедлива вартість Єврооблігацій оцінюється за котируваннями на
активних ринках із використанням процентних ставок 10,8–11,6% річних.

Справедлива вартість дебіторської заборгованості
за договором купівлі-продажу
Як описано в Примітці 8, 1 січня 2020 року 100% прав
участі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
було передано АТ «Магістральні газопроводи України» в
рамках договору купівлі-продажу та на умовах початкового платежу і регулярних платежів протягом 15 років і
встановлення динамічної ціни, розрахованої за формулою,
Активи
Дебіторська
заборгованість

Ієрархія
справедливої вартості
3

узгодженою сторонами. Справедлива вартість змінної
частини заборгованості була визнана як фінансовий актив
за справедливою вартістю через прибутки або збитки
(СВЧПЗ).
У наступних таблицях подано інформацію про те, як
визначається справедлива вартість змінної частини (зокрема, використовувані методи оцінки та вхідні дані):

Група визначає справедливу вартість поточної вартості майбутніх
очікуваних грошових потоків. Інформація базується на очікуваннях
керівництва, очікуваннях аналітиків та прогнозах галузі.

Інформація, що використовується для визначення справедливої вартості змінної винагороди станом на 31 грудня
2021 року, була такою:

Методика оцінки
Модель
дисконтованих
грошових потоків

Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню

Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості

Період отримання доходу
від транзитної діяльності

2020-2034 роки

Чим довше період отримання
доходу від транзитної діяльності,
тим більше справедлива вартість

Обсяги транзиту
природного газу

65 млрд куб. м на рік у 2020 році та 40 млрд куб. м на рік у
наступні чотири роки (на основі контракту надання послуг
з організації транзиту між Нафтогазом та Газпромом).
З 2024 року – 40 млрд куб. м на рік (на основі очікувань
керівництва).

Чим більше обсяг, тим більша
справедлива вартість

Тарифи на базі регуляторної бази активів

Тариф на послуги з транспортування газу на базі РБА (регуля- Чим менша РБА, тим менша
торної бази активів) діє протягом регуляторного періоду 2020- справедлива вартість
2024 років. Починаючи з 2024 року та надалі РБА-тарифи для
послуг з транспортування будуть розраховуватись на основі
довгострокових стимулюючих тарифів та очікувань керівництва щодо ключових параметрів.

Номінальна середньозва- 11,74%
жена вартість капіталу для
грошових потоків, деномінованих у дол. США

Справедлива вартість компенсації недоотриманого
доходу від транспортування газу
У наступних таблицях подано інформацію про те, як
визначається справедлива вартість дебіторської забор-

Активи
Компенсація
недоотриманого
доходу від
транспортування
газу

Ієрархія
справедливої вартості
3

гованості за договором про відшкодування коригування
необхідного доходу від транспортування газу (зокрема,
використані методи оцінки та вхідні дані):

Методики оцінки та основні вхідні дані
Група визначає справедливу вартість майбутніх очікуваних грошових
потоків. Вхідні дані базуються на очікуваннях керівництва, аналітиків
та прогнозах галузі.
Оцінки базуються на ставці дисконтування 8,77%

Як описано в Примітці 8, справедлива вартість компенсації недоотриманого доходу від транспортування газу
була визнана як фінансовий актив за справедливою вартістю через прибутки або збитки (СВЧПЗ) з використанням
ставки дисконтування, яка на дату визнання становила

8,77%. Зміна справедливої вартості станом на 31 грудня
2021 року в сумі 119 млн грн пов’язана зі зміною процентної ставки до 12,15%. Станом на 31 грудня 2021 року справедлива вартість дебіторської заборгованості за Угодою
становила 16 567 млн грн.

Інформація, що використовується для визначення справедливої вартості дебіторської заборгованості за договором про
відшкодування коригування необхідного доходу від транспортування газу, станом на 31 грудня 2021 року була такою:

Методика оцінки
Модель
дисконтованих
грошових потоків

Вхідні дані, які
не піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню

Ставка дисконтування

8,77% на дату первісного визнання і 12,15% на звітну дату

Взаємозв’язок між ключовими
вхідними даними, які не
піддаються спостереженню, та
оцінкою справедливої вартості
Чим вища ставка дисконтування,
тим менша справедлива вартість

Методики оцінки та основні вхідні дані

Оцінки базуються на ставці дисконтування 11,74%

Вхідні дані, які
не піддаються
спостереженню

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Як зазначено в Примітці 2, 24 лютого 2022 року російська
федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широкі занепокоєння безпеки стали
викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне
середовище відтоді залишається ризикованим і з високим
рівнем невизначеності.
Зобов’язання ПСО. Як зазначено у Примітці 2, внаслідок
військової агресії російської федерації у березні 2022 року
Кабінет Міністрів України видав Постанову, яка покладає
на Групу обов’язки по державній службі.

Відшкодування коригування необхідного доходу від
транспортування газу. В 2022 році Група отримала від
ОГТСУ оплату в сумі 4 657 млн грн (Примітка 8) відповідно
до угоди про відшкодування коригування необхідного
доходу.
Погашення та залучення кредитів. Після
31 грудня 2021 року і до дати затвердження цієї консолідованої фінансової звітності Група отримала позики у сумі
13 368 млн грн і погасила позики у сумі 268 млн грн.
Інші події після звітної дати також розкриті у Примітці 2.

Виплата дивідендів. Як зазначено у Примітці 13, у
березні 2022 року Компанія здійснила авансовий платіж
дивідендів на суму 2 313 млн грн до Державного бюджету.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25 березня 2022 року № 244-р базова ставка розподілу
встановлена на рівні 95% чистого прибутку Компанії за
2021 рік.

Чим вища середньозважена
вартість капіталу, тим менша
справедлива вартість

Протягом періоду не відбулося змін у методах визначення справедливої вартості. Протягом періоду не було переміщень
між Рівнем 2 та Рівнем 3.
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29. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ливою вартістю, яка розраховується як сума справедливої
вартості на дату придбання активів, переданих Групою,
зобов’язань Групи перед колишніми власниками об’єкта
придбання та часток власного капіталу, наданих Групою в
обмін на отриманий контроль над відповідним об’єктом
придбання. Витрати, пов’язані з операцією придбання,
як правило, визнаються у складі прибутку або збитку того
періоду, в якому вони були понесені.
На дату придбання ідентифіковані придбані активи та
прийняті зобов’язання визнаються за їхньою справедливою вартістю, за виключенням випадків коли:

Заява про відповідність. Ця консолідована фінансова
звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа підготовки консолідованої фінансової звітності. Ця консолідована фінансова звітність підготовлена
на основі принципу історичної вартості, за виключенням
об’єктів основних засобів, які оцінюються за переоціненою
вартістю на кінець кожного звітного періоду, а також певних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, як пояснюється у положеннях облікової
політики нижче.
Історична вартість зазвичай визначається на основі
справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на
товари та послуги.
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була
б отримана за продаж активу або сплачена за передачу
зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку
на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна
безпосередньому спостереженню або оцінці з використанням іншої методики оцінки.
Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих
періодів, якщо не зазначено інше.
Відповідно до п.5 ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні», підприємства, які
згідно з законодавством зобов’язані готувати фінансову
звітність за МСФЗ, повинні складати та подавати свою
фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (див. як
«iXBRL»). На дату випуску цієї консолідованої фінансової
звітності таксономія UA XBRL за МСФЗ за 2021 рік ще не
опублікована, а процес подання фінансової звітності за
2021 рік в єдиному електронному форматі ще не розпочато Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Керівництво Групи планує підготувати звіт iXBRL та
подати його протягом 2022 року.
Функціональна валюта і валюта подання. Статті,
включені до фінансових звітностей кожного з підприємств
Групи, оцінюються із використанням валюти основного
економічного середовища, в якому провадить свою операційну діяльність Група («функціональної валюти»). Ця
консолідована фінансова звітність подається у гривні, яка
є функціональною валютою Компанії і валютою подання
Групи. Усі суми, відображені у консолідованій фінансовій
звітності, подаються у гривнях, округлених до найближчого млн, 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 і зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті на кінець року, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки. Перерахунок на кінець
року не застосовується до немонетарних статей, включно
з інвестиціями у власний капітал.
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані
для перерахунку залишків в іноземній валюті, були представлені таким чином:
У гривнях
1,00 дол. США
1,00 євро
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27,28
30,92

28,27
34,74

Середні курси обміну валют за рік, що закінчився
31 грудня, були представлені таким чином:
У гривнях
1,00 дол. США
1,00 євро

2021 рік

2020 рік

28,28
32,30

26,96
30,79

Протягом 2021 та 2020 років в Україні діяли валютні
обмеження, затверджені Національним банком України.
Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом,
наближеним до курсу обміну, встановленого Національним банком України. У теперішній час гривня не є вільно
конвертованою валютою за межами України.
Основа консолідації. Дочірніми підприємствами називаються компанії, над якими Група має контроль. Контроль
досягається тоді, коли Група має владні повноваження
щодо об’єкта інвестування, зазнає ризиків або має права
щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування
та має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта інвестування для впливу на результати
його діяльності. Дочірні підприємства консолідуються
із дати, коли контроль переходить до Групи (на дату
придбання), і припиняють консолідуватися із дати, коли
контроль втрачається.
Операції між компаніями Групи, залишки за операціями
та нереалізовані прибутки або збитки від таких операцій
виключаються повністю під час консолідації. В облікову
політику дочірніх підприємств, за необхідності, вносяться зміни для забезпечення їхньої відповідності політиці,
прийнятій Групою.
Компанія переоцінює наявність чи відсутність контролю,
якщо факти чи обставини вказують на зміну одного чи
декількох елементів контролю, вказаних вище.
У випадку коли Група має переважну більшість прав голосу в об’єкті інвестування, вона продовжує оцінювати, чи
достатньо цих прав голосу для забезпечення її практичної
здатності керувати значущими видами його діяльності одноосібно і чи є права голосу Групи достатніми для надання
їй владних повноважень щодо об’єкта інвестування.
Група враховує усі відповідні факти та обставини під час
оцінки того, чи є права голосу Групи в об’єкті інвестування
достатніми для надання їй владних повноважень щодо
нього, у тому числі:
• розмір утримуваного Групою пакету голосів порівняно із
розміром та ступенем розосередженості пакетів інших
утримувачів прав голосу;
• потенційні права голосу, утримувані Групою, інших утримувачів голосів або інших сторін;
• права, які виникають внаслідок інших контрактних угод;
та
• будь-які додаткові факти та обставини, які вказують на
те, що Група має або не має можливості керувати значущими видами діяльності у період часу, коли необхідно
прийняти рішення, включно з порядком розподілу
голосів під час голосування на попередніх зборах акціонерів.
Об’єднання підприємств. Операції придбання
підприємств обліковуються із використанням методу
придбання. Сума компенсації, яка передається під час
операції об’єднання підприємств, оцінюється за справед-

• відстрочені податкові активи або зобов’язання та активи
або зобов’язання, пов’язані з угодами на виплати
працівникам, визнаються та оцінюються у відповідності
до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток» та МСБО 19
«Виплати працівникам», відповідно;
• зобов’язання або інструменти власного капіталу, пов’язані з угодами об’єкта придбання щодо платежів на
основі акцій або угодами Групи про платежі на основі
акцій, укладеними для заміни угод об’єкта придбання
щодо платежів на основі акцій, оцінюються у відповідності до вимог МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» на дату
придбання;
• та активи (або групи вибуття), які класифікуються як
утримувані для продажу у відповідності до МСФЗ 5
«Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», оцінюються у відповідності до цього
стандарту.
Гудвіл оцінюється як перевищення суми переданої
компенсації, суми будь-яких неконтрольованих часток в
об’єкті придбання та справедливої вартості раніше утримуваних покупцем часток власного капіталу в об’єкті придбання (якщо такі є) над чистою сумою на дату придбання
вартості придбаних ідентифікованих активів і прийнятих
на себе зобов’язань. Якщо після переоцінки чиста сума,
на дату придбання, вартості придбаних ідентифікованих
активів і прийнятих на себе зобов’язань перевищує суму
переданої компенсації, суми будь-яких неконтрольованих часток в об’єкті придбання та справедливої вартості
раніше утримуваних покупцем часток власного капіталу
в об’єкті придбання (якщо такі є), то таке перевищення
визнається негайно у складі прибутку або збитку як прибуток від придбання зі знижкою.
Неконтрольовані частки, які є поточними частками
володіння і дають право їхнім власникам на пропорційну
частку чистих активів підприємства у випадку його ліквідації, первісно можуть оцінюватися або за справедливою
вартістю, або пропорційно до частки неконтрольованих
часток у визнаній вартості ідентифікованих чистих активів
об’єкта придбання. Вибір методу оцінки здійснюється
для кожної операції окремо. Інші види неконтрольованих
часток оцінюються за справедливою вартістю або, коли
застосовується, згідно із методом, визначеним в іншому
МСФЗ.
У випадку коли компенсація, яку Група передала в операції об’єднання підприємств, містить в собі активи або
зобов’язання, які виникли у результаті угоди про умовну компенсацію, то умовна компенсація оцінюється за
справедливою вартістю на дату придбання і включається
до складу компенсації, яка була передана під час операції
об’єднання підприємств. У зміни справедливої вартості
умовного зобов’язання, які кваліфікуються як коригування
періоду оцінки, вносяться коригування ретроспективно, із

відповідними коригуваннями за рахунок гудвілу. Коригування періоду оцінки являють собою коригування, які
виникають у результаті отримання додаткової інформації
протягом періоду оцінки (який не може перевищувати
одного року від дати придбання) щодо фактів та обставин,
які існували на дату придбання.
Подальший облік змін справедливої вартості умовної
компенсації, які не кваліфікуються як коригування періоду
оцінки, залежить від класифікації умовної компенсації.
Умовна компенсація, яка була класифікована як власний
капітал, не переоцінюється на подальші звітні дати, а її
подальше врегулювання обліковується у складі власного
капіталу. Умовна компенсація, класифікована як актив або
зобов’язання, переоцінюється на подальші звітні дати у
відповідності до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
або МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи», відповідно, причому відповідні прибуток
або збиток, які виникають при цьому, визнаються у складі
прибутку або збитку.
У випадку коли операція об’єднання підприємств
здійснюється поетапно, раніше утримувана Групою частка
у власному капіталі об’єкта придбання переоцінюється
за справедливою вартістю на дату придбання, а прибуток або збиток, який виникає при цьому, якщо такий є,
визнається у складі прибутку або збитку. Суми переоцінки,
які виникають із часток володіння в об’єкті придбання до
дати придбання і які були раніше визнані у складі інших
сукупних доходів, змінюють свою класифікацію на прибуток або збиток, якби такий підхід вимагався для відображення вибуття такої частки.
Якщо первісний облік операції об’єднання підприємств
не завершився на кінець звітного періоду, в якому відбувається об’єднання, Група відображає у консолідованій
звітності попередні суми за статтями, стосовно яких облік
не було завершено. У ці попередні суми вносяться коригування під час періоду оцінки (див. вище) або визнаються
додаткові активи або зобов’язання для відображення
нової отриманої інформації щодо фактів та обставин, які
існували на дату придбання, які, якби про них було відомо,
могли вплинути на суми, визнані на цю дату.
Об’єднання бізнесу з суб’єктами господарювання, що
перебувають під загальним контролем, обліковуються за
методом придбання, як описано вище, або за методом
обліку попередника.
Гудвіл. Гудвіл, який виникає у результаті придбання
підприємств, відображається за первісною вартістю,
визначеною на дату придбання таких підприємств, за
вирахуванням накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є.
Для цілей перевірки на предмет зменшення корисності
гудвіл розподіляється на кожну з одиниць Групи, яка
генерує грошові кошти (або групи одиниць, які генерують
грошові кошти), які, як очікується, отримають вигоди за
рахунок синергії від об’єднання підприємств.
Одиниця, яка генерує грошові кошти, на яку був
розподілений гудвіл, перевіряється на предмет зменшення корисності щороку або частіше, якщо існують ознаки
зменшення корисності такої одиниці. Якщо сума відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, виявиться
меншою за її балансову вартість, то збиток від зменшення
корисності розподіляється спершу на зменшення балансової вартості будь-якого гудвілу, розподіленого на відповідну одиницю, а потім на інші активи одиниці пропорційно
до балансової вартості кожного активу такої одиниці.
Будь-який збиток від зменшення корисності гудвілу
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визнається безпосередньо у складі прибутку або збитку.
Збиток від зменшення корисності, визнаний щодо гудвілу,
не сторнується у подальші періоди.
Після вибуття відповідної одиниці, яка генерує грошові
кошти, належна їй сума гудвілу враховується під час визначення прибутку або збитку у результаті вибуття.
Операції із неконтрольованими частками. Група
відображає операції із неконтрольованими частками
як операції із власниками капіталу Групи. Для операцій
придбання неконтрольованих часток різниця між будь-якою сплаченою компенсацією та відповідною часткою
балансової вартості придбаних чистих активів дочірнього
підприємства відображається у складі власного капіталу.
Прибутки або збитки у результаті продажу неконтрольованих часток також відображаються у складі власного
капіталу.
Коли Група втрачає контроль або істотний вплив над
підприємством, то збережена частка володіння у ньому
переоцінюється до її справедливої вартості, причому
зміна балансової вартості визнається у складі прибутку
або збитку. Справедлива вартість є первісною балансовою
вартістю для цілей подальшого обліку збереженої частки
в асоційованому, спільному підприємстві або фінансовому
активі. Окрім того, будь-які суми, раніше визнані у складі
інших сукупних доходів щодо такого підприємства, обліковуються таким чином, ніби Група сама продала відповідні
активи або зобов’язання. Це може означати, що суми,
визнані раніше у складі інших сукупних доходів, змінюють
свою класифікацію на прибуток або збиток.
Якщо частка участі в асоційованому підприємстві знижується, але істотний вплив зберігається, лише пропорційна частка сум, раніше визнана у складі інших сукупних
доходів, змінює свою класифікацію на прибуток або
збиток, коли доцільно.
Інвестиції в асоційовані підприємства. Асоційованим називається підприємство, на яке Група має істотний
вплив, а не контроль. Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із використанням методу участі в
капіталі. Інвестиція Групи в асоційоване підприємство
включає гудвіл, визначений на момент придбання, за вирахуванням будь-якого накопиченого збитку від зменшення корисності.
Частка Групи у прибутках або збитках асоційованих підприємств після придбання визнається у консолідованому
звіті про прибутки або збитки, а частка у змінах інших сукупних доходів після придбання визнається у складі інших
сукупних доходів. Сукупні зміни після придбання коригуються за рахунок балансової вартості інвестиції. У випадку
коли частка Групи у збитках асоційованого підприємства
дорівнює або перевищує її частку у цьому асоційованому
підприємстві, включно з будь-якою іншою незабезпеченою дебіторською заборгованістю, Група не визнає
подальших збитків, за виключенням випадків, коли вона
має зобов’язання або зробила виплати від імені цього
асоційованого підприємства. Нереалізовані прибутки від
операцій між Групою та її асоційованими підприємствами
виключаються повністю.
В облікову політику асоційованих підприємств, за
необхідності, вносяться зміни для забезпечення їхньої
відповідності із політикою, прийнятою Групою.
Прибутки та збитки від розбавлення акцій, які виникають за інвестиціями в асоційовані підприємства, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки.
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Частка у спільних підприємствах. Спільним підприємством називається угода про спільну діяльність, за
якою сторони, які володіють спільним контролем у такій
спільній діяльності, мають права на чисті активи відповідної спільної діяльності. Спільний контроль являє собою
узгоджений на основі договору розподіл контролю над
спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення
стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної
згоди сторін, які спільно володіють контролем.
Група визнає свою частку у спільному підприємстві із
використанням методу участі в капіталі, який застосовується так, як описано у параграфі «Інвестиції в асоційовані
підприємства».
Частка у спільних операціях. Спільною операцією
називається угода про спільну діяльність, за якою сторони,
які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на активи, а також на зобов’язання, які
стосуються відповідної угоди. Спільний контроль являє
собою узгоджений на основі договору розподіл контролю
над спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної
згоди сторін, які спільно володіють контролем.
Коли підприємство Групи провадить свою діяльність у
рамках спільних операцій, Група, як спільний оператор,
визнає стосовно своєї частки у спільній операції:
• свої активи, включно із часткою у будь-яких спільно
утримуваних активах;
• свої зобов’язання, включно із часткою у будь-яких спільно понесених зобов’язаннях;
• свою частку доходів від реалізації продукції спільної
операції; та
• свої витрати, включно із часткою будь-яких понесених
спільно витрат.
Група обліковує активи, зобов’язання, доходи і витрати,
які стосуються її частки у спільній операції, у відповідності
до вимог МСФЗ, які застосовуються до конкретних активів,
зобов’язань, доходів і витрат.
У випадку коли підприємство Групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство Групи є спільним
оператором (наприклад, в операції продажу або внесення
активів), вважається, що Група здійснює операції з іншими
сторонами спільної операції, і прибутки та збитки, які виникають у результаті цих операцій, визнаються у консолідованій фінансовій звітності Групи лише у розмірі часток
цих інших сторін у спільній операції.
Коли підприємство Групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство Групи є спільним оператором (наприклад, в операції придбання активів), Група не
визнає своєї частки прибутків та збитків до тих пір, поки
вона не перепродасть ці активи третій стороні.
Концесійна угода (угода про розподіл продукції).
Компанія уклала концесійну угоду на розвідку і розробку
нафти («Концесійна угода») з 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
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витрат»). Нафтопродукти за Концесійною угодою включають сиру нафту або газ та зріджений нафтовий газ
(«ЗНГ»).
• 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 з операціями, які виконала Компанія: земля стає
майном ЄГНК одразу після її придбання; право власності
на рухомі і нерухомі активи буде передаватися автоматично і поступово від Компанії до ЄГНК, як тільки вони
включатимуться до статті відшкодування витрат.
Період розробки за Концесійною угодою обмежений
максимальним строком у 25 років від дати відкриття
комерційних запасів нафти або від дати перших постачань
газу та розпочався у 2010 році.
Звітність за сегментами. Операційні сегменти
відображаються у порядку, який відповідає внутрішній
звітності, яка подається керівній особі Групи, відповідальній за прийняття операційних рішень. Сегменти, доходи,
результати діяльності або активи яких становлять десять відсотків або більше від результатів усіх сегментів,
відображаються окремо. Сегменти, результати діяльності
яких не перевищують цього порогу, можуть відображатися
окремо за рішенням керівництва.
Основні засоби. Група використовує модель переоцінки для оцінки основних засобів, за виключенням інших
основних засобів і незавершеного будівництва, яке обліковується за первісною вартістю. Справедлива вартість
базувалась на результатах оцінок, проведених зовнішніми
незалежними оцінювачами. Частота проведення переоцінок залежить від зміни справедливої вартості активів,
які оцінюються. Група використовує підхід коригування
балансової вартості активу при переоцінці на нетто-основі,
згідно з яким виключає накопичену амортизацію проти
балансової вартості активу, а потім переоцінює чисту балансову вартість. 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 кваліфікаційних активів, включає витрати на
позики.
Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає
у результаті переоцінок, відображається у складі резерву
переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні
доходи. Зменшення, які взаємно зараховують раніше
визнані збільшення того самого активу, відображаються у
складі резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи; а всі інші зменшення включаються
до консолідованого звіту про прибутки або збитки. У тій
мірі, в якій збиток від зменшення корисності того самого
знеціненого активу був визнаний раніше у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки, сторнування
цього збитку від зменшення корисності також визнається у
консолідованому звіті про прибутки або збитки.

Витрати, понесені для заміни компонента об’єкту основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються
за балансовою вартістю заміненого компонента, який
припиняє визнаватись. Подальші витрати включаються у
балансову вартість активу або визнаються як окремий актив, залежно від обставин, тоді, коли існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигід, пов’язаних
із об’єктом, і вартість об’єкту можна визначити достовірно.
Усі інші витрати на ремонт і обслуговування включаються
до консолідованого звіту про прибутки або збитки протягом того фінансового періоду, в якому вони були понесені.
Основні засоби припиняють визнаватися після вибуття або
коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання активу. Прибутки
та збитки від вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень із балансовою вартістю основних засобів,
визнаються у консолідованому звіті про прибутки або
збитки. Після продажу або списання переоцінених активів
суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до складу нерозподіленого прибутку.
Основні засоби включають буферний газ, який необхідно утримувати у сховищах для того, щоб дочірня компанія
Групи із сегменту зберігання природного газу могла провадити свою операційну діяльність.
Буферний газ призначений для підтримання тиску у
підземних сховищах Групи і захисту їх від затоплення.
Буферний газ переоцінюються тоді, коли існують ознаки
того, що його балансова вартість станом на звітну дату
суттєво відрізняється від його справедливої вартості.
Незавершене будівництво включає також суми передоплат 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 істотним вдосконаленням продуктів,
послуг і процесів і у зв’язку із дослідницькою діяльністю.
Витрати, пов’язані із дослідницькою діяльністю, відображаються у складі витрат на дослідження і розробку того
періоду, в якому вони були понесені. Витрати на розробку
капіталізуються у випадку виконання критеріїв до визнання згідно з вимогами МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Активи розвідки й оцінки. Витрати на розвідку та
оцінку запасів нафти і газу обліковуються із використанням
методу успішних зусиль.
Витрати, понесені на передрозвідувальній стадії розвідки й оцінки запасів вуглеводнів, у тому числі техніко-економічне обґрунтування дослідної розробки родовищ
та консультаційні послуги, визнаються видатками того
періоду, в якому вони були понесені.
Витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням
спеціальних дозволів на користування надрами, капіталізуються у вартості ліцензії на розвідку та визнаються
нематеріальним активом з дати дії спецдозволу. Подаль-
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ший облік відповідних активів здійснюється відповідно до
вимог МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Витрати, що виникають на етапі розробки родовищ,
включаючи витрати на буріння та риття котлованів, оренду
та амортизацію основних засобів, капіталізуються у складі
незавершеного будівництва як активи розвідки та оцінки.
Сформовані активи щорічно перевіряються на предмет
знецінення. Якщо розвідувальне буріння не дало результату або існує ймовірність того, що понесені витрати не
призведуть до отримання доходу, то актив частково або
повністю списують на витрати періоду.
У разі прийняття рішення про подальшу розробку території родовища, та з моменту вводу в експлуатацію першої
промислової свердловини, Група класифікує капіталізовані
витрати на розвідку та оцінку, пов’язані з цією свердловиною, як нафтогазовидобувні активи у складі основних
засобів у консолідованому звіті про фінансовий стан.
Знос та виснаження. Знос нараховується в консолідованому звіті про прибутки або збитки на систематичній
основі для розподілу вартості окремих активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості протягом очікуваних
строків корисного використання активів. Нарахування
зносу починається із моменту придбання або, у випадку зі
створеними власними силами активами, з моменту, коли
актив завершений і готовий до використання.
Виснаження свердловин, що пов’язані з видобутком
вуглеводнів, нараховується із використанням методу суми
одиниці продукції протягом існування підтверджених
достовірних запасів вуглеводнів. Спеціалізований буровий
інструмент та інші основні засоби, що використовуються
для виконання будь-яких робіт на свердловинах, амортизуються з використанням методу суми одиниць продукції,
базою розрахунку є відповідні норми виробітку, встановлені Групою.
Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній
основі протягом очікуваних строків їхнього корисного
використання. Cтроки корисного використання інших
основних засобів Групи представлені таким чином:
Строки корисного
використання у роках
Активи буріння
Нафтогазовидобувні активи
Обладнання підземних сховищ газу
Нафтотранспортна система
Нафтогазопереробні активи
Автозаправні станції
Активи з розподілу природного газу
Транспортування скрапленого газу
Інші основні засоби

2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
2-60
3-30

Незавершене будівництво, а також буферний газ не
амортизуються.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи мають
визначені строки корисного використання і включають,
головним чином, ліцензії на розвідку та видобуток корисних копалин та капіталізоване програмне забезпечення.
Придбане програмне забезпечення капіталізується на
основі витрат, понесених для придбання та доведення їх
до використання. Нематеріальні активи відображаються за
первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності, якщо такі
є. У випадку зменшення корисності, балансова вартість
нематеріальних активів списується до більшої з величин:
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вартості під час використання та справедливої вартості,
за вирахуванням витрат на продаж. Нематеріальні активи
амортизуються прямолінійно для розподілу витрат
окремих активів протягом їх очікуваного строку корисного
використання.
Оренда. Відповідно до МСФЗ 16 Група відображає
активи у формі права користування та зобов’язання за
орендою в консолідованому звіті про фінансовий стан, які
оцінюються за теперішньою вартістю майбутніх орендних
платежів, які не були виплачені на дату початку оренди,
дисконтованих із використанням розрахункової відсоткової ставки за договорами оренди. Якщо цю ставку
неможливо одразу визначити, Група використовує ставку
додаткових запозичень. Група відображає амортизацію активів в формі права користування та відсотків за зобов’язаннями з оренди в консолідованому звіті про фінансові
результати. Загальна сума сплачених грошових коштів на
основну суму представляється в складі фінансової діяльності в консолідованому звіті про рух грошових коштів, а
відсотки представляються в складі фінансової діяльності.
Стосовно короткострокової оренди (термін оренди
12 місяців або менше) і оренди активів з низькою вартістю
(таких як персональні комп’ютери й офісні меблі) Група
відображає орендні виплати як операційні витрати на
прямолінійній основі протягом строку дії оренди згідно
з вимогами МСФЗ 16.
Оренда в обліку орендаря, за умовами якої істотна
частка ризиків і винагород залишається у орендодавця,
класифікується як операційна. Виплати, здійснені за договорами операційної оренди (за вирахуванням будь-яких
заохочень, отриманих від орендодавця), включаються до
консолідованого звіту про прибутки або збитки на прямолінійній основі протягом строку дії оренди.
Забезпечення на виведення активів з експлуатації. Оцінка Групою забезпечення на виведення активів з
експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах,
які передбачається понести у результаті виведення з
експлуатації об’єктів та відновлення території, на якій вони
знаходились, з урахуванням впливу прогнозної інфляції
для наступних періодів та дисконтування із використанням відсоткових ставок, які застосовуються до відповідного резерву. Очікувані витрати на демонтаж і видалення
об’єкту основних засобів додаються до вартості об’єкту
основних засобів тоді, коли відбувається його придбання і
визнається відповідне зобов’язання. Зміни в оцінці чинного зобов’язання із виведення з експлуатації, які випливають зі змін в очікуваних строках або сумі виплат, чи зі змін
у ставці дисконтування, яка використовується для оцінки,
визнаються у консолідованому звіті про прибутки або
збитки або, у разі існування будь-якого залишку від переоцінки стосовно відповідного активу, у резерві переоцінки
у складі іншого сукупного доходу або збитку. Забезпечення стосовно діяльності із виведення з експлуатації
оцінюються та переоцінюються щороку і включаються до
консолідованої фінансової звітності на кожну звітну дату
за їхньою очікуваною теперішньою вартістю із використанням ставок дисконтування, які відображають економічне
середовище, в якому провадить свою діяльність Група.
Витрати на виплату відсотків, які стосуються забезпечення, включаються до фінансових витрат у складі консолідованого прибутку або збитку.
Зменшення корисності нефінансових активів. Активи переглядаються на предмет зменшення корисності
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тоді, коли події і обставини вказують на те, що балансову вартість не буде можливо відшкодувати. Збиток від
зменшення корисності визнається у сумі, на яку балансова
вартість активів перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з двох величин:
справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж,
та вартості використання. Для цілей оцінки зменшення
корисності активи групуються за найменшими рівнями,
для яких існують окремі потоки грошових коштів, які
можна визначити (одиниці, які генерують грошові кошти).
Нефінансові активи, які зазнали зменшення корисності,
переглядаються на предмет можливого сторнування зменшення корисності на кожну звітну дату.
Збиток від зменшення корисності визнається негайно
у складі прибутку або збитку, якщо відповідний актив не
відображається за переоціненою вартістю. Якщо актив відображається за переоціненою вартістю, збиток від зменшення корисності відображається аналогічно зменшенню
у результаті переоцінки.
У випадку коли збиток від зменшення корисності у
подальшому сторнується, балансова вартість активу
(або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується
до переглянутої оцінки її вартості відшкодування, таким
чином щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби не було
визнано жодного збитку від зменшення корисності для
активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності
визнається негайно у складі консолідованого звіту про
прибутки або збитки, якщо відповідний актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку сторнування збитку від зменшення корисності відображається
аналогічно збільшенню у результаті переоцінки.
Фінансові інструменти. Основні фінансові інструменти Групи включають позики, грошові кошти та залишки
на банківських рахунках, дебіторську та кредиторську
заборгованість, облігації внутрішньої державної позики,
дебіторську заборгованість за договором купівлі-продажу
та компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу (Примітка 8).
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 на дату, на яку Група приймає зобов’язання
доставити фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і продажу визнаються на дату розрахунків.
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів.
Фінансові активи у подальшому оцінюються за амортизованою або справедливою вартістю. При цьому інвестиції у
боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є збір потоків грошових коштів за договорами і які мають потоки грошових коштів за договорами,
які складаються виключно із виплати основної суми та
відсотків за основною сумою заборгованості, зазвичай оцінюються за амортизованою вартістю на кінець подальших
звітних періодів. Боргові інструменти, які утримуються у
рамках бізнес-моделі, мета якої досягається за рахунок
як збору потоків грошових коштів за договорами, так і
продажу активів, і які мають контрактні умови фінансових
активів, які на визначені дати генерують потоки грошових
коштів, які являють собою виключно виплати основної
суми та відсотків за основною сумою заборгованості,

оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням
переоцінки у складі інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у боргові інструменти та інструменти капіталу оцінюються за їхньою справедливою вартістю через прибутки та
збитки на кінець подальших звітних періодів.
Амортизована собівартість розраховується із використанням методу ефективної ставки відсотка та визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення
корисності. Премії і дисконти, включно із первісними
витратами на проведення операцій, включаються до
балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються на основі ефективної ставки відсотка для відповідного інструменту.
Група використовує практичний прийом, згідно з яким
амортизована собівартість фінансових активів із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних
кредитних збитків, дорівнює їхній номінальній вартості.
Зменшення корисності фінансових активів. Група
відображає очікувані кредитні збитки («ECL») та зміни
очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб
відобразити зміни в кредитному ризику після первісного
визнання. Група застосовує спрощений підхід до зменшення корисності торгової дебіторської заборгованості та
заборгованості за орендою. Підхід побудований на основі
тристадійної моделі для оцінки знецінення, що базується
на змінах кредитної якості після первісного визнання.
Для фінансового інструменту, який не знецінився при
первісному визнанні, і його кредитний ризик не зріс суттєво з моменту первісного визнання, створюється резерв
під кредитні збитки у розмірі, що дорівнюють 12-місячним
очікуваним кредитним збиткам (Стадія 1). Якщо Група
виявить значне підвищення кредитного ризику («SICR») з
моменту первісного визнання, фінансовий інструмент переміщується на Стадію 2, але ще не вважається кредитно
знеціненим, а сума резерву буде базуватися на основі ELC
за весь період строку дії такого фінансового інструменту (Примітка 30). Якщо Група визначить що фінансовий
інструмент кредитно знецінений, фінансовий інструмент
переміщується на Стадію 3, і сума резерву буде базуватися
на основі ELC за весь період строку його дії.
Балансова вартість активу зменшується за рахунок
резерву, а сума збитку визнається у консолідованому звіті
про прибутки або збитки та входить в окремий рядок руху
у резерві на знецінення фінансових активів. У випадку
якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона
списується за рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування раніше списаних сум
включається до складу консолідованого звіту про прибутки або збитки.
Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються
за амортизованою собівартістю або за справедливою
вартістю через доходи та збитки.
Фінансові зобов’язання, які не є а) умовною компенсацією покупця при об’єднанні бізнесу, б) утримуваними для
торгівлі, або в) визначеними за справедливою вартістю
через прибутки або збитки, в подальшому оцінюються
за амортизованою собівартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотка. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка приводить майбутні грошові виплати
(включаючи всі гонорари та додаткові збори, сплачені або
отримані, витрати на транзакції та інші премії або знижки)
протягом очікуваного строку дії фінансового зобов’язання
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або (де доречно) більш коротшого періоду до амортизованої собівартості фінансового зобов’язання.
Припинення визнання фінансових інструментів.
Група припиняє визнавати фінансові активи, коли а) активи
погашені або права на потоки грошових коштів від активів
втратили свою силу, або б) Група передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала кваліфікаційну перехідну угоду, при цьому (і) також передала
практично всі винагороди від володіння активами, або (іі)
не передала і не зберегла усі істотні права та винагороди
від володіння, але втратила контроль.
Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної здатності продати актив повністю непов’язаній третій
стороні без потреби накладання додаткових обмежень на
операцію продажу. Фінансові зобов’язання припиняють
визнаватись Групою тоді, і тільки тоді, коли зобов’язання
Групи виконані, скасовані чи строк їх виконання закінчився. Різниця між балансовою вартістю фінансового
зобов’язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою
компенсацією визнається у складі консолідованого звіту
про прибутки або збитки.
Податок на прибуток. Податок на прибуток нараховується у консолідованій фінансовій звітності у відповідності до українського законодавства, яке діяло або фактично діяло на звітну дату. Податок на прибуток включає
нарахування поточного податку та відстроченого податку і
визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки, якщо він не стосується операцій, які вже були визнані
у тому самому або інших періодах у складі інших сукупних
доходів або безпосередньо у складі власного капіталу.
Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових органів стосовно
оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки, крім податку на прибуток,
відображаються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток нараховується із
використанням методу балансових зобов’язань на перенесені на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові
різниці, які виникають між податковими базами активів
та зобов’язань і їхньою балансовою вартістю для цілей
складання фінансової звітності. Згідно із виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки не
відображаються щодо тимчасових різниць на момент
первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням підприємств, якщо операція
на момент первісного відображення не впливає ані на
фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені
податкові зобов’язання не відображаються щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу та в
подальшому щодо гудвілу, який не відноситься на валові
витрати у цілях оподаткування. Залишки відстроченого
податку оцінюються за ставками оподаткування, які діяли
або фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть
застосовуватись до періоду, в якому передбачається
сторнування тимчасових різниць або реалізація перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені
податкові активи та зобов’язання взаємно зараховуються
лише в окремих компаніях Групи. Відстрочені податкові
активи щодо тимчасових різниць, які відносяться на валові
витрати, та перенесених на майбутні періоди податкових збитків відображаються лише у тій мірі, в якій існує
ймовірність отримання достатніх майбутніх оподатковуваних прибутків, за рахунок яких передбачається реалізувати
ці вирахування.
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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 їхнього поточного місця
розташування та стану. Первісна вартість вироблених
запасів включає відповідну частку виробничих накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності.
Вартість запасів визначається на основі методу «перше надходження – перше вибуття» для всіх запасів, за
виключенням природного газу, нафти та нафтопродуктів.
Метод середньозваженої вартості використовується для
природного газу, нафти та нафтопродуктів. Чиста вартість
реалізації являє собою очікувану ціну реалізації під час
звичайної господарської діяльності, за вирахуванням вартості завершення та витрат на продаж.
Торгова дебіторська заборгованість. Торгова та
інша дебіторська заборгованість первісно визнається за
справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за
амортизованою собівартістю із використанням методу
ефективної ставки відсотка, за вирахуванням резерву на
знецінення.
Передоплати видані та інші оборотні активи.
Передоплати відображаються за первісною вартістю без
ПДВ, за вирахуванням резерву на знецінення. Передоплата класифікується як необоротний актив, коли товари або
послуги, які стосуються цієї передоплати, передбачається
отримати після одного року або коли передоплата стосується активу, який сам класифікується як необоротний
після первісного визнання.
Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги,
які стосуються передоплати, не будуть отримані, то Група
нараховує резерв знецінення на відповідну передоплату
з одночасним визнанням витрат у консолідованому звіті
про прибутки або збитки.
Векселі. Деякі операції придбання можуть погашатися
простими або переказними векселями, які є ринковими
борговими інструментами. Операції придбання, за якими
розраховуються векселями, визнаються на основі оцінки
керівництвом справедливої вартості, яка буде визначена
під час таких погашень. Справедлива вартість визначається з урахуванням ринкової інформації, яка піддається
спостереженню.
Облігації внутрішньої державної позики («ОВДП»).
Під час первісного визнання облігації внутрішньої державної позики оцінюються за справедливою вартістю,
які прямо відносяться до придбання таких фінансових
активів. ОВДП в подальшому обліковуються за справедливою вартістю з відображенням результату у прибутку або
збитку.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та
їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, депозити
на вимогу у банках та інші короткострокові високоліквідні
інвестиції із первісними термінами погашення три місяці
або менше. Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю із використанням
методу ефективної ставки відсотка. Обмежені до використання залишки виключаються зі складу грошових коштів
та їх еквівалентів для цілей консолідованого звіту про
рух грошових коштів. Залишки, обмежені для обміну або
використання на погашення зобов’язання протягом від
трьох до дванадцяти місяців від звітної дати, включаються
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до складу інших оборотних активів. Залишки, обмежені
для обміну або використання на погашення зобов’язання
протягом, як мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати,
включаються до складу інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як
власний капітал. Додаткові витрати, які безпосередньо
стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі
власного капіталу як вирахування із надходжень, за
виключенням податку.
Дивіденди і обов’язковий внесок частки прибутку
до державного бюджету. Дивіденди відображаються
як зобов’язання та вираховуються із власного капіталу
в періоді, в якому вони були оголошені та затверджені.
Будь-які дивіденди, оголошені після звітного періоду та до
того, як консолідована фінансова звітність буде затверджена до випуску, розкриваються в примітці про події після
звітної дати. Основою для розподілу прибутку та інших
асигнувань є обов’язкова фінансова звітність Компанії.
Українське законодавство визначає базу розподілу як
чистий прибуток поточного року. У разі неоголошення
дивідендів обов’язковий бюджетний внесок з частки
прибутку визнається як зобов’язання у розмірі мінімально
необхідного рівня відповідно до законодавства України.
Податок на додану вартість («ПДВ»). В Україні ПДВ
стягується за двома ставками: 20% за операціями продажу
та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та
0% за операціями експорту товарів і надання обмеженого
переліку послуг (наприклад міжнародне транспортування). Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованого протягом звітного періоду,
і виникає на першу з двох дат: постачання товарів клієнту
або отримання платежу від клієнта. Кредит з ПДВ являє
собою суму, яку платник податків має право взаємно зарахувати за рахунок власного зобов’язання з ПДВ протягом
звітного періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після
отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на одну
із двох дат, яка наступає раніше: оплати постачальнику або
отримання товарів чи надання послуг. ПДВ, який стосується операцій продажу та придбання, визнається у консолідованому звіті про фінансовий стан на валовій основі і
розкривається окремо як актив та зобов’язання. У випадку
формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості, збиток від знецінення відображається щодо
валової суми дебітора, включно з ПДВ, за виключенням
резерву на знецінення на передоплати видані.
Позики. Позики включають банківські позики та облігації. Позики первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на здійснення
операцій. Позики у подальшому відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
ставки відсотка. Банківські овердрафти включаються до
складу позик у консолідованому звіті про фінансовий стан.
Витрати на позики. Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційних 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 кваліфікаційного
активу до його передбаченого використання або продажу,
завершена. Усі інші витрати на позики визнаються у складі

консолідованого звіту про прибутки або збитки у тому
періоді, в якому вони виникають.
Торгова кредиторська заборгованість. Торгова кредиторська заборгованість визнається і первісно оцінюється згідно з викладеною вище політикою щодо фінансових
інструментів. У подальшому інструменти із фіксованими
термінами погашення переоцінюються за амортизованою
собівартістю із використанням методу ефективної ставки
відсотка. Амортизована собівартість розраховується з
урахуванням будь-яких витрат на операції та будь-якого
дисконту або премії на момент погашення.
Аванси отримані. Аванси отримані відображаються
у розмірі первісно отриманих сум за виключенням ПДВ.
Суми отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної діяльності Групи.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Група
має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне),
яке витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує
ймовірність, що для погашення зобов’язання знадобиться
вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і
можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. У
випадках коли Група очікує відшкодувати частину або усю
суму забезпечення, наприклад, за договором страхування, то таке відшкодування визнається як окремий актив,
тільки коли існує достатня впевненість у тому, що таке
відшкодування буде отримане.
Витрати на будь-яке забезпечення подаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки, за вирахуванням будь-якого відшкодування. Якщо вплив вартості
грошей у часі є суттєвим, то забезпечення дисконтуються
із використанням поточної ставки до оподаткування, яка
відображає, якщо це доцільно, ризики, характерні для відповідного зобов’язання. Якщо використовується дисконтування, то збільшення забезпечення у результаті плину часу
визнається як фінансові витрати.
Інші зобов’язання. Інші фінансові зобов’язання
первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням понесених витрат на здійснення операцій, і у
подальшому відображаються за амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка.
Інші нефінансові зобов’язання оцінюються за первісною
вартістю.
Умовні активи та зобов’язання. Умовні активи не
визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але
розкриваються у примітках, коли існує ймовірність надходження економічних вигід.
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, окрім випадків, коли вибуття
економічних ресурсів для врегулювання зобов’язання
є ймовірним і їхню суму можна достовірно визначити.
Інформація про умовні зобов’язання розкривається, окрім
випадків, коли можливість вибуття ресурсів, які втілюють у
собі економічні вигоди, є малоймовірною.
Визнання доходів. Група визнає доходи від реалізації
тоді, коли (або як тільки) врегульоване виконання зобов’язань, тобто коли контроль над товарами або послугами,
який супроводжує виконання конкретних зобов’язань,
був переданий клієнту. Дохід від реалізації газу, який
транспортується через газотранспортну систему, відображається в момент доставки газу клієнту в точці виходу.
Дохід від реалізації нафтопродуктів визнається тоді, коли
право власності переходить до клієнта. Доставка відбулася
321

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
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.

тоді, коли товари були відвантажені до конкретного місця,
ризики псування та втрати передані клієнту та/або клієнт
прийняв товар відповідно до контракту, або умови про
прийняття втратили чинність, чи Компанія має об’єктивні
докази того, що всі критерії прийняття були виконані.
Подання доходів від реалізації валовою сумою чи
на нетто-основі. Коли Група діє як принципал, доходи
від реалізації, виробничі витрати та закупівлі відображаються на валовій основі. Якщо Група продає товари або
послуги як агент, доходи від реалізації відображаються на
нетто-основі, яка являє собою зароблені маржу/комісії.
Чи вважається Група принципалом або агентом в операції
залежить від аналізу як юридичної форми, так і сутності
угоди, яку укладає Група.

Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами. Група здійснює виплати одноразових
сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати,
визначені у колективній угоді. Зобов’язання, визнане у
консолідованому звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного плану із визначеними виплатами, є теперішньою
вартістю зобов’язання за пенсійним планом із визначеними виплатами на звітну дату. Зобов’язання за пенсійним
планом із визначеними виплатами розраховується щороку
із використанням методу прогнозної кредитної одиниці.
Теперішня вартість зобов’язання за пенсійним планом
із визначеними виплатами визначається шляхом дисконтування очікуваного майбутнього вибуття грошових коштів
із використанням відсоткових ставок за високоліквідними
корпоративними облігаціями, деномінованими у валюті, у
якій здійснюються виплати, і які мають терміни погашення,
які приблизно відповідають умовам відповідного пенсійного зобов’язання.
Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті
досвіду внесення коригувань та змін в актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у
якому вони виникають. Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі консолідованого
звіту про прибутки або збитки.

Визнання витрат. Витрати відображаються за методом нарахування. Витрати, понесені в процесі виробництва, зберігання, розподілу та транспортування вуглеводнів, класифікуються як виробничі витрати. Закупівлі
включають вартість послуг з організації транзиту газу,
собівартість газу та інші подібні витрати.
Компенсація за виконання спеціальних обов’язків. Як
зазначено в Примітці 2, Компанія має право на компенсацію за виконання спеціальних обов’язків. Керівництво
розглядає таку компенсацію як державну допомогу та
враховує її як державний грант, що відноситься до доходу.
Компанія визнає державну допомогу, якщо є обґрунтована впевненість у тому, що допомога буде отримана,
і всі відповідні умови будуть дотримані, як передбачено
МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації
про державну допомогу».
Компанія представляє компенсацію за виконання
спеціальних обов’язків окремим рядком у консолідованому звіті про прибутки або збитки у періоді.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та
витрати включають витрати на виплату відсотків за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи
з відсотків за депозитними та поточними рахунками,
доходи або збитки від випуску фінансових інструментів та
амортизованого дисконту за пенсійними зобов’язаннями
та забезпеченнями.
Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування з
урахуванням фактичної дохідності відповідного активу.

Презентація консолідованого звіту про фінансовий
стан. У 2021 році Група змінила презентацію консолідованого звіту про фінансовий стан. Метою цих змін було
покращення відображення значних активів та узгодження
презентації Групи з іншими провідними компаніями в
галузі. Внаслідок цього відбулися такі ключові суттєві зміни
консолідованого звіту про фінансовий стан:
– Додана нова окрема стаття «Нематеріальні активи»,
в яку були перенесені суми зі статті «Інші необоротні
активи».

Вплив ретроспективної зміни презентації консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року
представлений нижче:
У млн українських грн
Нематеріальні активи
Інші необоротні активи

31 грудня 2020 року,
відображено раніше

Вплив зміни
презентації

31 грудня 2020 року,
скориговано

6 039

3 147
(3 147)

3 147
2 892

Група змінила презентацію сегментної інформації за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, як описано в Примітці 3.
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30. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Застосування облікової політики Групи вимагає від керівництва використання професійних суджень, оцінок і припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань,
інформація про які не є такою очевидною в 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:
Транзит газу. Як зазначено у Примітці 3, наприкінці
2019 року Компанія та АТ «Газпром» підписали договір про
організацію транзиту газу територією України. У свою чергу,
Нафтогаз України підписав договір на послуги з транспортування газу з ТОВ «Оператор газотранспортної системи
України». Компанія вважається принципалом у цій операції
на основі наступних критеріїв:
• є основною відповідальною стороною за виконання
обіцянки надати зазначену послугу;
• несе ризик зміни ціни на послуги передачі через територію України.
Державне майно, що не підлягає приватизації. Як
зазначено у Примітці 25, у 1998 році Компанія уклала
договір «Про користування державним майном, що не
підлягає приватизації» ( «Договір») з Фондом державного
майна України, та отримала системи транспортування та
зберігання нафти і газу в оперативний контроль. Керівництво вважає, що умови угоди надають Групі контроль над
визначеними об’єктами нерухомості, отже, це майно відповідає визначенню активу, а саме об’єкта основних засобів
відповідно до визначення МСБО 16. Таким чином, майно,
отримане в управління, відображається на балансі Групи за
справедливою вартістю у складі основних засобів.
Визнання доходів. У рамках своєї операційної діяльності Група постачає газ різним споживачам, у тому числі
теплогенеруючим підприємствам. Фінансовий стан цих
підприємств та законодавча база, в якій працюють ці
споживачі, припускають, що джерелом фінансування їх
собівартості продукції є не лише надходження від тарифів,
а й інші механізми субсидій та компенсацій, передбачені
українським законодавством. Керівництво Групи вважає,
що теплогенеруючі підприємства мають достатні джерела
доходу, щоб зробити висновок про ймовірність стягнення Групою винагороди в повному обсязі за договорами
купівлі-продажу. Таким чином, керівництво дійшло висновку, що критерії визнання доходу виконуються, коли газ
поставляється споживачеві.

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 і зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Знецінення фінансових активів (Примітка 11). Керівництво оцінює ймовірність стягнення торгової та іншої
дебіторської заборгованості на основі аналізу як окремих
статей заборгованості, так і груп клієнтів зі схожими характеристиками. Фактори, які враховуються, включають аналіз
торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками з
урахуванням історії платежів, очікуваних подій, які можуть
суттєво вплинути на майбутні платежі, умов кредитування
контрагентів та наявної ринкової інформації щодо платоспроможності контрагента. Очікувані кредитні збитки по
дебіторській заборгованості за природний газ розраховані
із використанням індивідуального та портфельного підходів
(Примітка 11).
Група розрізняє такі портфелі клієнтів з дебіторською
заборгованістю за газ:
• Регіональні газопостачальні підприємства, представлені
суб’єктами газопостачання, які купують газ для подальшого перепродажу різним групам споживачів, та балансуюча група (Примітка 2),
• Теплогенеруючі підприємства, представлені муніципальними та іншими підприємствами, що виробляють
тепло- та електроенергію, та промисловими суб’єктами,
які купують газ для виробництва теплової та електричної енергії як в рамках ПСО, так і за його межами. ПСО
було скасовано для цього портфеля клієнтів 21 травня
2021 року, та в травні 2021 року Група уклала 3-річні
договори на постачання природного газу для теплогенеруючих підприємств із фіксованою ціною за перший рік
постачання (Примітка 2),
• Побутові споживачі (Примітка 2),
• Інші суб’єкти, переважно представлені промисловими
суб’єктами, які купують газ для різних цілей за межами
ПСО.
Кожна група клієнтів має власну процедуру встановлення
ціни продажу та свої економічні особливості, такі як продукти, поставлені кінцевим споживачам, їх кредитні ризики
тощо.
Станом на 31 грудня 2020 року Група нарахувала резерв
на зменшення корисності дебіторської заборгованості за
газ регіональних газопостачальних підприємств у повній
сумі, оскільки очікувані кредитні збитки для цих підприємств оцінюються у 100%. Таку оцінку було зроблено
керівництвом у зв’язку з відсутністю розрахунків за непогашеною заборгованістю за газ.
Станом на 31 грудня 2020 року очікувані кредитні збитки
для теплогенеруючих підприємств були оцінені за допомогою матриці міграції дебіторської заборгованості за газ за
строками та минулого досвіду дефолту боржників.
Виходячи з матриці міграції, коефіцієнт дефолту за непростроченою торговою дебіторською заборгованістю теплогенеруючих підприємств та дебіторською заборгованістю
з простроченням до 90 днів був оцінений на рівні 17% та
33%, відповідно, станом на 31 грудня 2020 року порівняно з
історичним рівнем несплати 40%.
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Керівництво також вважає, що при оцінці очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 2020 року для теплогенеруючих підприємств можна було обґрунтовано очікувати,
що будуть враховані наступні фактори:

фінансовий інструмент відносять до Стадії 2, але ще не
вважають кредитно знеціненим, а сума резерву для такого
фінансового інструменту буде базуватися на основі ELC за
весь період строку його дії. Якщо фінансовий інструмент
кредитно знецінений, фінансовий інструмент переміщується на Стадію 3, і сума резерву буде базуватися на основі ELC
за весь період строку його дії. Подія дефолту визначається
як подія, яка призводить до об’єктивних ознак знецінення
активу та/або зобов’язання, простроченого більш ніж на
90 днів.
Очікувані збитки не дисконтуються до теперішньої вартості на кінець звітного періоду.
Компоненти кредитного ризику, що використовуються
при оцінці ECL, оцінюються на щорічній основі станом на
30 вересня кожного звітного року перед початком нового
опалювального сезону.
Під час оцінки забезпечення для цього портфелю клієнтів
станом на 31 грудня 2021 року керівництво розглядало
можливі розрахунки за Антикризовим законом, який передбачає механізм розрахунків для регіональних газопостачальних та газорозподільчих підприємств, аналогічний розрахунку для комунальних теплогенеруючих підприємств, як
описано нижче.
Як зазначено у Примітці 2, у грудні 2021 року Група стягнула 22 млрд грн простроченої дебіторської заборгованості
з теплогенеруючих підприємств відповідно до Антикризового закону. Компанія є ключовим гравцем енергетичного
ринку України, і керівництво вважає, що механізм врегулювання заборгованості між учасниками газового ринку, передбачений Антикризовим законом, можна розглядати як
можливість для Групи забезпечити врегулювання простроченої заборгованості, накопиченої регіональними газопостачальними підприємствами, що допоможе Групі підтримувати свої функції і в майбутньому. Таким чином, Група
вважає, що розрахунки з регіональними газопостачальними
підприємствами, ймовірно, відбудуться, і бере до уваги такі
розрахунки при оцінці резерву дебіторської заборгованості
станом на 31 грудня 2021 року.
Як наслідок, щодо непогашеної торгової дебіторської заборгованості за газ, що проданий регіональним газопостачальним та газорозподільчим підприємствам, керівництво
розробило два сценарії. Один сценарій передбачає, що
регіональні газопостачальні та газорозподільчі підприємства не зможуть повністю розрахуватися зі своїми боргами
за газ. Таким чином, відповідно до цього сценарію керівництво оцінило збитки в розмірі 100% резерву на 31 грудня
2021 року для дебіторської заборгованості, накопиченої
до 1 січня 2021 року. Керівництво застосовує судження,
що ймовірність реалізації першого сценарію в 2022 році
становить 75%.
У другому сценарії керівництво розглянуло можливі
розрахунки за Антикризовим законом. Антикризовий закон
передбачає, зокрема, одержання компенсацій регіональними газопостачальними та газорозподільчими підприємствами та подальше погашення заборгованості перед Групою.
Орієнтовна сума загальної компенсації регіональним
газопостачальним та газорозподільчим підприємствам за
попередньою інформацією, що базується на оцінках таких
підприємств, становить близько 76 млрд грн: 44,1 млрд
грн стосується компенсації за періоди до 1 січня 2021 року
і вже підпадає під дію прийнятого Антикризового закону; і
31,9 млрд грн – це компенсація, що відноситься до періодів
після цієї дати і вимагає прийняття окремих нормативних
актів у 2022 році.

(а) Тарифи на тепло та інші комунальні послуги, які виробляються цією групою споживачів, регулюються, цих
тарифів недостатньо для покриття їхніх витрат, а робочі
домовленості з урядом України щодо компенсації такої
негативної різниці між фактичними тарифами та їх
економічно обґрунтованим рівнем відсутні.
(b) Постанови, прийняті у 2020-2021 роках, обмежували
можливості теплогенеруючих підприємств підвищувати свої тарифи та забезпечувати більш високий рівень
стягнення заборгованості.
Зокрема, 17 березня 2020 року в рамках заходів
щодо COVID-19, запроваджених Законом України №
540-IX, теплогенеруючим підприємствам було заборонено припиняти постачання тепла та інших комунальних послуг або застосовувати будь-які штрафи чи пеню
у разі несплати клієнтами.
9 лютого 2021 року уряд України, місцева влада,
НКРЕКП та Нафтогаз України підписали меморандум,
згідно з яким (i) тарифи на тепло та гарячу воду не
підвищуються до кінця опалювального сезону 20202021 років; (ii) теплогенеруючі підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла для
потреб населення до кінця опалювального сезону
2020-2021 років; та (iii) теплогенеруючим підприємствам на їх запит надається відстрочка платежу за газ,
придбаний для виробництва теплової та електричної
енергії для потреб населення у січні-квітні 2021 року,
до 30 вересня 2021 року. Відстрочені суми стосуються
різниці між ринковою ціною та цінами на газ, включеними до тарифу на тепло.
(c) Історично склалося так, що теплогенеруючі підприємства ніколи не могли стягувати плату за тепло та інші
комунальні послуги від своїх кінцевих споживачів у
повному обсязі.
(d) За таких умов у теплогенеруючих підприємств не було
коштів для повної оплати поставок газу, що призвело
до подальшого накопичення їх боргів. Існує ризик того,
що в тарифах на тепло не будуть повністю враховуватися їх поточні витрати у найближчому майбутньому,
що не дозволить погасити як поточну, так і прострочену
кредиторську заборгованість за постачання газу.
Згідно з підходом матриці міграції, резерв на знецінення
простроченої дебіторської заборгованості формується протягом більш тривалого періоду часу порівняно з оцінкою на
індивідуальній основі.
Враховуючи все вищесказане, у 2021 року керівництво
дійшло висновку, що застосовуваний Групою коефіцієнт
дефолту був заниженим. Водночас керівництво вважає,
що практично недоцільно проводити відмінність між
інформацією, яка була доступною, коли фінансова звітність
станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була
затверджена до випуску, та яка надає додаткові докази
обставин, що існували станом на 31 грудня 2020 року, та
інформацією, що стосується зміни обставин після цієї дати
та відповідних змін очікуваних кредитних збитків у подальшому.
Таким чином, керівництво дійшло висновку, що ретроспективні коригування резерву під дебіторську заборго-
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ваність здійснювати не потрібно і натомість визнало переоцінку резерву для цієї групи клієнтів у першому кварталі
2021 року.
Станом на 31 грудня 2021 року Група прийняла нову методологію для оцінки очікуваних кредитних збитків («ECL»)
торгової дебіторської заборгованості за газ. ECL оцінюється
Групою як результат таких параметрів кредитного ризику:
ймовірність настання дефолту ( «PD»), сума заборгованості
на момент дефолту («EAD») та очікуваний рівень втрат у
разі настання дефолту («LGD»).
EAD- це оцінка ризику на майбутню дату дефолту з урахуванням очікуваних змін у сумі заборгованості після звітного
періоду. Враховуючи специфіку українського газового ринку,
EAD сильно залежить від державних програм фінансування,
спрямованих на погашення боргів, спричинених державним регулюванням газового ринку. Таким чином, оцінка
керівництва потенційних обсягів та ймовірності державного фінансування є ключовим і суттєвим елементом EAD і,
відповідно, розрахунку ECL.
PD- оцінка ймовірності невиконання зобов’язань за
певний період часу. Група оцінює кредитну якість клієнта та
пов’язаного з ним PD, враховуючи його фінансове становище, минулий досвід та інші фактори. Кредитний ризик Групи
відстежується та аналізується в кожному окремому випадку
на кожну звітну дату.
Група також використовувала допоміжну прогнозну
інформацію для вимірювання ECL, насамперед з власної
моделі макроекономічного прогнозування. Щоб врахувати
перспективну макроекономічну інформацію при вимірюванні ECL, Група аналізує чутливість рівнів дефолту до
макроекономічних, політичних і регуляторних факторів. Для
цього аналізу Група використовує PD за групами контрагентів та загальним портфелем.
Група оцінює наступні ключові умови контрактів на
постачання природного газу, що спричиняють виникнення
дебіторської заборгованості в розрахунках з контрагентами
перед компаніями Групи:
• термін дії договору;
• умови постачання;
• умови оплати (порядок і терміни оплати, наявність і тривалість будь-якого пільгового періоду);
• наявність та вид забезпечення за договором (без забезпечення, банківська гарантія, договірне пряме списання з
розрахункового рахунку контрагента).
Група також класифікує контрагентів між групами контрагентів для аналізу кредитного ризику. Групи контрагентів
визначаються відповідно до внутрішньої політики Групи.
LGD- це оцінка збитків, що виникли через невиконання
зобов’язань, і залежить від типу контрагента та наявності
застави чи іншої кредитної підтримки. Цей показник ґрунтується на різниці між договірними грошовими потоками,
що підлягають сплаті, та тими, які Група очікує отримати
після невиконання зобов’язань (події дефолту).
Згідно з методологією, дебіторська заборгованість
розподіляється на три стадії знецінення на основі кредитного ризику, присвоєного клієнту. Для фінансового
інструменту, який не знецінився при первісному визнанні
і для якого кредитний ризик не зріс суттєво з моменту
первісного визнання, створюється резерв під кредитні
збитки у розмірі, що дорівнюють 12-місячним очікуваним
кредитним збиткам (Стадія 1). Якщо виявлено значне підвищення кредитного ризику з моменту первісного визнання,

Керівництво очікує, що 44,1 млрд грн із загальної компенсації можна буде використати у 2022 році для погашення
дебіторської заборгованості перед Групою (41,0 млрд грн за
вирахуванням внутрішньогрупової елімінації), накопиченої
до 1 січня 2021 року. Антикризовий закон передбачає, що
перевірка сум, які підлягають відшкодуванню, має бути
завершена до здійснення будь-яких розрахунків. Беручи до
уваги невизначеність щодо періоду розрахунків, керівництво застосовує судження щодо ймовірності реалізації
другого сценарію за умови, що розрахунки за Антикризовим законодавством відбудуться у 2022 році, на рівні 25%
для дебіторської заборгованості, накопиченої до 1 січня
2021 року.
Якби оцінка керівництва щодо ймовірності другого сценарію була нижчою/вищою на 10%, Група мала б зафіксувати додатковий резерв або сторнування резерву у розмірі
4 098 млн грн.
В результаті застосування середньозважених сценаріїв,
керівництво визнало сторнування на суму 10 246 млн
грн резерву під дебіторську заборгованість регіональних
газопостачальних підприємств за природний газ за рік, що
закінчився 31 грудня 2021 року. Щодо компенсації регіональним газопостачальним підприємствам за періоди після
1 січня 2021 року, враховуючи невизначеність, пов’язану
із внесеними змінами до Антикризового закону щодо цих
боргів, керівництво вважає, що ймовірність здійснення розрахунків у 2022 році становить 5% і, таким чином, вирішило
не сторнувати жодного із раніше зафіксованих резервів
під торгову дебіторську заборгованість від регіональних
газопостачальних підприємств, накопичену після 1 січня
2021 року.
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості за газ розраховані з використанням індивідуального
та портфельного підходів (Примітка 11). Щодо торгової
дебіторської заборгованості, іншої ніж за газ, Група оцінює
ймовірність стягнення дебіторської заборгованості на
основі аналізу як індивідуальних окремих статей заборгованості, так і груп клієнтів зі схожими характеристиками.
Зобов’язання із виплат працівникам. Група оцінює
зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та
іншими виплатами працівникам із використанням методу прогнозної кредитної одиниці на основі актуарних
припущень, які відображають найкращі оцінки керівництва
щодо змінних величин, які визначають кінцеву вартість
виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам. Теперішня вартість пенсійних зобов’язань залежить
від низки факторів, які визначаються на актуарній основі із
використанням низки припущень. Основні припущення, які
використовуються під час визначення чистої вартості витрат
(доходів) для пенсій, включають ставку дисконтування
та очікуване збільшення рівня заробітної плати. Будь-які
зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість
пенсійних зобов’язань. Оскільки не існує довгострокових
високоліквідних корпоративних облігацій або облігацій внутрішньої державної позики, випущених у гривнях, необхідні
істотні професійні судження для оцінки відповідної ставки
дисконтування. Основні припущення подано у Примітці 14.
Витрати на виведення об’єктів з експлуатації. Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє собою
теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових
об’єктів з експлуатації, які очікується понести у майбутньому (Примітка 15). Ці забезпечення були визнані на основі
внутрішніх оцінок Групи.
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на
необхідні витрати із виведення об’єктів з експлуатації і базуються на ринкових умовах та факторах. Додаткова невизначеність стосується строків витрат на виведення об’єктів з експлуатації, які залежать від виснаження родовищ, майбутніх
цін на нафту і газ і, як результат, очікуваного моменту у часі,
коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід
у виробництві.
Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих
змін у резервах, визнаних у консолідованому звіті про
фінансовий стан.
Виснаження нафтогазових активів. Нафтогазові активи
амортизуються з використанням методу суми одиниць
продукції. Вартість свердловин амортизується базуючись
на підтверджених обсягах наявних запасів вуглеводнів,
оцінених відповідно до стандартів Системи управління
ресурсами вуглеводнів (PRMS), підготовлених Комітетом з
нафтових і газових резервів Спілки інженерів нафтогазової
галузі (SPE). Оцінка запасів вуглеводнів здійснюється загалом по родовищу. Відповідно, усі свердловини родовища
амортизуються виходячи з загального обсягу видобутку
вуглеводнів по родовищу за період та залишків запасів
відповідних вуглеводнів на початок періоду. Зміни в оцінках
підтверджених обсягів запасів вуглеводнів у сторону зменшення або збільшення призведе до зміни витрат на знос та
виснаження.
Оцінка запасів нафти і газу. Комерційні запаси – це
очікувана кількість сирої нафти, природного газу та газового
конденсату, геологічні, фізичні й інженерні властивості яких
достовірно свідчать про те, що такі запаси можуть бути
видобуті з відомих покладів протягом майбутніх років за
існуючих умов. Комерційні запаси, що використовуються
під час розрахунку виснаження, для цілей тестування на
предмет зменшення корисності активів визначаються за
допомогою оцінки існуючих запасів нафти та газу, коефіцієнтів видобутку, операційних умов, майбутніх цін на
газ та нафту і державного регулювання. Остання оцінка
запасів газу проводилася станом на 1 січня 2021 року, а
остання оцінка запасів нафти була проведена станом на
30 вересня 2019 року. Оцінка запасів нафти і газу за своєю
суттю характеризується непевністю та потребує перегляду з
появою нової геологічної та інженерної інформації або змін
в економічних факторах. Відповідно, оцінка амортизаційних
відрахувань і дисконтованих грошових потоків для проведення переоцінки та знецінення основних засобів також
можуть бути переглянуті.
Переоцінка та знецінення основних засобів. Керівництво проводить аналіз, щоб оцінити, чи балансова вартість
основних засобів, що обліковуються за переоціненою
вартістю, суттєво відрізняється від їх справедливої вартості
станом на кінець звітного періоду (Примітка 27). Така оцінка
проводиться щорічно та ґрунтується на аналізі цін, цінових
індексів, технологічних змінах, змінах валютних курсів та
інших релевантних факторах. У випадку, коли результати
аналізу свідчать про те, що балансова вартість основних
засобів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості,
керівництво залучає незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості основних засобів.
Група залучила незалежних оцінювачів для визначення
справедливої вартості основних груп основних засобів станом на 1 жовтня, 31 грудня 2021 року та станом на 1 грудня
2021 року. Основні судження, використані для розрахунку
вартості очікуваного відшкодування, включають судження
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стосовно цін продажу на газ, нафту, конденсат та нафтопродукти, ставок дисконтування та інших факторів, що наведені
в Примітці 27. Керівництво визначило ставку дисконтування, використовуючи ставку після оподаткування, що відображає поточні ринкові ставки інвестування з аналогічним
рівнем ризику. Для прогнозу цін продажу використовувалися консенсус-прогнози аналітичних агентств.
Цифрові значення ключових суджень керівництва
Групи відображають його оцінку майбутніх трендів бізнесу; вони базуються як на внутрішніх, так і на зовнішніх
джерелах Групи.
Під час оцінки загального зменшення корисності активи,
які не генерують окремих потоків грошових коштів, включаються до відповідних одиниць, які генерують грошові
кошти. Ознаки зменшення корисності основних засобів
включають аналіз ринкових умов, утилізацію активів і здатність використати актив для альтернативних цілей. Якщо існують ознаки зменшення корисності, Група здійснює оцінку
суми відшкодування (більшої з двох величин: справедливої
вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під
час використання), порівнює її з балансовою вартістю і відображає зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова
вартість перевищує суму відшкодування.
Строки корисного використання інших основних засобів. Основні засоби Групи, за виключенням нафтогазових
активів, амортизуються із використанням прямолінійного
методу протягом очікуваних строків їхнього корисного
використання, які базуються на бізнес-планах керівництва
та операційних оцінках.
Група переглядає очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного
періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та
очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Групи. Будь-які зміни
очікуваних строків корисного використання або залишкової
вартості відображаються на перспективній основі від дати
зміни.
Оцінка запасів. Запаси відображаються за меншою з двох
величин: первісної вартості або чистої вартості реалізації.
Під час оцінки чистої вартості реалізації своїх запасів керівництво базує свої оцінки на різних припущеннях, включно
з поточними ринковими цінами. На кожну звітну дату Група
здійснює оцінку своїх запасів на предмет надлишкової
кількості та старіння і, у випадку необхідності, відображає резерв на зменшення запасів стосовно застарілих
та неходових товарів. Цей резерв вимагає використання
припущень стосовно майбутнього використання запасів.
Ці припущення базуються на інформації про віковий аналіз
запасів та прогнозний попит. Будь-які зміни в оцінках
можуть вплинути на суму резервів на запаси, які можуть
знадобитися.
Оцінка справедливої вартості дебіторської заборгованості за договором відшкодування коригування
необхідного доходу від транспортування газу. Станом на
31 грудня 2021 року Група має значну дебіторську заборгованість за угодою про компенсацію недоотриманого
доходу від транспортування газу, яка відображається за
справедливою вартістю через прибутки та збитки (Примітка
8). Керівництво оцінило справедливу вартість дебіторської
заборгованості як загальні дисконтовані грошові потоки, які
очікується отримати Компанією за цією угодою як компенсацію недоотриманого доходу від транспортування газу за
регуляторний період 2020-2024 років (Примітка 27).
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31. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності. Наступні
стандарти були прийняті Групою до застосування вперше стосовно фінансового року, який починається 1 січня 2021 року
або після цієї дати:

Стандарти/тлумачення

Набувають чинності стосовно
річних облікових періодів, які
починаються на або після:

Пільгові умови сплати орендної плати у зв’язку з COVID-19 – зміни МСФЗ 16 «Оренда»
(опубліковані 28 травня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються
з 1 червня 2020 року або після цієї дати). Зміни надають орендарям (але не орендодавцям)
можливість використати звільнення від оцінки того, чи становлять пільгові умови сплати
орендної плати у зв’язку з Covid-19 модифікацію договору оренди. Орендарі можуть за
вибором обліковувати пільгові умови сплати орендної плати так, як вони обліковувалися
б, якби не були модифікацією договору оренди. Ці зміни стандарту застосовуються
ретроспективно у відповідності до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки», але від орендарів не вимагається трансформувати дані за попередній період або
розкривати інформацію, передбачену параграфом 28(д) МСБО 8.

1 червня 2020 року

Реформа базової процентної ставки (IBOR) – зміни МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації», МСФЗ 4 «Договори страхування» та МСФЗ 16 «Оренда» – поправки
стосовно питань заміни у контексті реформи міжбанківської ставки пропозиції

1 січня 2021 року

Нові та переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності. На дату затвердження цієї консолідованої фінансової
звітності такі стандарти та тлумачення, а також поправки до стандартів були випущені, але ще не набули чинності:

Стандарти/тлумачення

Набувають чинності стосовно
річних облікових періодів, які
починаються на або після:

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані та спільні підприємства» – поправки усувають невідповідність між вимогами
МСФЗ 10 і МСБО 28, що стосуються продажу чи внеску активів в асоційовану компанію або
спільне підприємство інвестором.

Буде визначено

Пільгові умови сплати орендної плати у зв’язку з COVID-19 – зміни МСФЗ 16 (опубліковані
31 березня 2021 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 квітня
2021 року або після цієї дати). У травні 2020 року були опубліковані зміни МСФЗ 16, які
надають орендарям необов’язкове спрощення практичного характеру щодо оцінки того,
чи є пільгові умови сплати орендної плати, надані у зв’язку з COVID-19, які призводять до
зменшення орендних платежів до сплати 30 червня 2021 року або до цієї дати, модифікацією
оренди. Зміни МСФЗ 16, опубліковані 31 березня 2021 року, подовжують строк застосування
спрощення практичного характеру з 30 червня 2021 року до 30 червня 2022 року.

1 квітня 2021 року

Надходження до запланованого використання, Обтяжливі контракти – вартість виконання
контракту, Посилання на Концептуальну основу – зміни обмеженої сфери застосування до
МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3 і Щорічні удосконалення МСФЗ 2018-2020 років – зміни
МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (опубліковані 14 травня 2020 року і вступають у силу
для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати).
Зміни МСБО 16 забороняють суб’єкту господарювання вираховувати з первісної вартості
об’єкта основних засобів будь-які надходження від реалізації вироблених виробів тоді, коли
суб’єкт господарювання готує актив до його запланованого використання. Надходження від
реалізації таких виробів разом із витратами на їх виробництво наразі визнаються у складі
прибутку чи збитку. Для оцінки собівартості цих виробів суб’єкт господарювання застосовує
МСБО 2. Собівартість не включатиме амортизацію активу, який тестується, оскільки він не
готовий до його запланованого використання. Зміни МСБО 16 також роз’яснюють, що
суб’єкт господарювання «тестує актив на предмет його належного функціонування», коли
він оцінює технічну та фізичну результативність активу. Фінансові показники активу не
мають відношення до цієї оцінки. Отже, актив може бути спроможним функціонувати, як
заплановано управлінським персоналом, та підлягати амортизації до того, як він досягнув
рівня операційної ефективності, очікуваної управлінським персоналом.

1 січня 2022 року
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Стандарти/тлумачення

Набувають чинності стосовно
річних облікових періодів, які
починаються на або після:

Зміни МСБО 37 роз’яснюють значення «витрати на виконання контракту». Зміни
пояснюють, що прямі витрати на виконання контракту включають прирісні (додаткові)
витрати на виконання цього контракту; та розподіл інших витрат, безпосередньо пов’язаних
із виконанням. Зміни також роз’яснюють, що до фіксації окремого положення щодо
обтяжливого контракту суб’єкт господарювання визнає збиток від знецінення, понесеного
від активів, які використовуються у процесі виконання контракту, а не від активів, спеціально
призначених для цього контракту.
Зміни МСФЗ 3 посилаються на Концептуальну основу фінансової звітності в редакції
2018 року для визначення того, що складає актив або зобов’язання в операції з об’єднання
бізнесу. До цих змін МСФЗ 3 посилався на Концептуальну основу фінансової звітності в
редакції 2001 року. Крім того, в МСФЗ 3 для зобов’язань та умовних зобов’язань було
додано новий виняток. Цей виняток визначає, що для певних категорій зобов’язань та
умовних зобов’язань суб’єкт господарювання повинен посилатися на МСБО 37 або КІМФЗ
21 замість Концептуальної основи в редакції 2018 року. Без цього нового винятку суб’єкт
господарювання визнавав би певні зобов’язання в операції з об’єднання бізнесу, які він не
визнавав би за МСБО 37. Отже, безпосередньо перед придбанням суб’єкт господарювання
мав би припинити визнання таких зобов’язань та визнати прибуток, який не відображає
економічний прибуток. Також було роз’яснено, що покупець не повинен визнавати умовні
активи, як визначено в МСБО 37, на дату придбання.

1 січня 2022 року

Зміни МСФЗ 9 визначають, які комісійні мають бути включені до тесту 10%-ї різниці для
припинення визнання фінансових зобов’язань. Витрати чи комісійні могли сплачуватися
або третім сторонам, або кредитору. Відповідно до цих змін, витрати чи комісійні, сплачені
третім сторонам, не включатимуться до тесту 10%-ї різниці.
Ілюстративний приклад 13, що додається до МСФЗ 16, було змінено з метою виключення
пояснювального прикладу платежів від орендодавця, які стосуються удосконалень орендованого майна. Причина цих змін полягає в усуненні потенційної непослідовності в частині обліку орендних стимулів.
МСФЗ 1 дозволяє застосовувати звільнення, якщо дочірня компанія починає застосовувати
МСФЗ з пізнішої дати, ніж її материнська компанія. Дочірняи компанія може оцінювати
свої активи та зобов’язання за балансовою вартістю, за якою вони були б включені до
консолідованої фінансової звітності материнської компанії, виходячи з дати переходу
материнської компанії на облік за МСФЗ, якби не було зроблено жодних коригувань для цілей
консолідації та відображення результату об’єднання бізнесу, в межах якого материнська
компанія придбала вказану дочірню компанію. Зміна МСФЗ 1 дозволяє організаціям,
які застосували це звільнення за МСФЗ 1, також оцінювати накопичені курсові різниці із
використанням числових значень показників, відображених материнською компанією, на
основі дати переходу материнської компанії на облік за МСФЗ. Ця зміна МСФЗ 1 поширює
дію цього звільнення на накопичені курсові різниці, щоб скоротити витрати організацій, які
застосовують МСФЗ вперше. Ця зміна також застосовуватиметься до асоційованих компаній
і спільних підприємств, які скористалися цим самим звільненням, передбаченим МСФЗ 1.
Скасовано вимогу, відповідно до якої організації повинні були виключити грошові потоки
для цілей оподаткування у процесі оцінки справедливої вартості згідно з МСБО 41. Ця
зміна має забезпечити відповідність вимозі, яка міститься у стандарті, щодо дисконтування
грошових потоків після оподаткування.
Зміна МСФЗ 17 «Страхові контракти» та МСФЗ 4 «Договори страхування» включають
роз’яснення для полегшення запровадження МСФЗ 17 і спрощення окремих вимог стандарту
та перехідних положень.

1 січня 2023 року

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – Поправки стосовно
визначення облікових оцінок

1 січня 2023 року

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: Зміни вимагають від організацій розкривати
суттєву інформацію про облікову політику, а не основні положення облікової політики.

1 січня 2023 року

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Поправки стосовно класифікації
зобов’язань

1 січня 2023 року

МСБО 12 «Податки на прибуток» стосуються обліку відстроченого податку за такими
операціями, як оренда та зобов’язання з виведення активів з експлуатації
На думку керівництва, прийняття до застосування нових стандартів та тлумачень у майбутніх періодах не матиме суттєвого
впливу на консолідовану фінансову звітність Групи.
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ПРО ЗВІТ
Прозоре та відповідальне розкриття інформації про результати власної діяльності та впливу
на суспільство, довкілля та економічну сферу
в Україні є одним із пріоритетів Групи Нафтогаз. Саме тому, Компанія щорічно готує звіт, в
якому публічно представляє свої фінансові та
нефінансові результати діяльності.
Звіт Групи Нафтогаз за 2021 рік є сьомим
звітом Компанії. Він присвячений основним
викликам та можливостям, що постали перед
Групою у 2021 році як щодо виробничої діяльності, так і в контексті сталого розвитку. У Звіті
відображається та детально описується інформація щодо стратегії та трансформації бізнесу
Компанії, операційних та фінансових результатів діяльності, загальної ситуації на світових
та українському ринках, надаються дані щодо
ключових соціальних та довкільних показників
та їх впливу на співробітників, представників
місцевих громад, а також на навколишнє природне середовище.
Звіт підготовлений згідно з вимогами міжнародного стандарту зі звітності про сталий розвиток GRI (Global Reporting Initiative), варіант
розкриття «Основний» («Core»). При написанні Звіту з метою забезпечення його належної
якості Група враховувала принципами GRI,
які визначають якість звіту, зокрема: точність,
збалансованість, порівнянність, своєчасність,
ясність та надійність.
З метою визначення ключових пріоритетних тем для розкриття у Звіті за 2021 рік було
також враховано принципи GRI щодо визначення змісту звіту. Серед них:
Взаємодія із зацікавленими сторонами
Ключовим принципом визначення змісту звіту
та суттєвих тем для їх подальшого розкриття є
прозора комунікація із зацікавленими сторонами для визначення їх інтересів та занепокоєнь. Група Нафтогаз розуміє усю важливість
взаємодії із зацікавленими сторонами, тому
першочергово враховує думку усіх стейкхолдерів при визначенні змісту звіту.
Контекст сталого розвитку
Досягнення цілей сталого розвитку є одним
із головних пріоритетів Групи Нафтогаз. Саме
тому, задля сприяння їх досягнення, Компанія
щорічно розкриває як позитивний, так і негативний впливи своєї діяльності на три ключові
складові сталого розвитку: економічну, екологічну та соціальні сфери. У Річному звіті Компанії відображені прямі наслідки діяльності, а
також окреслюються та описуються фактичні та
потенційні непрямі впливи на усіх рівнях – від
країни в цілому до місцевих громад в локальному вимірі.
Суттєвість
У Звіті розкриваються суттєві теми – ті питання,
що відображають значні впливи діяльності
Компанії на економічні, соціальні та екологічні аспекти і є важливими для зацікавлених
сторін. Група Нафтогаз використовує струк-
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Суттєві теми та їхні границі
турований підхід для розробки змісту звіту.
Компанія взаємодіє з різними зацікавленими
сторонами щоб виявити та зрозуміти конкретні проблеми, пов’язані з діяльністю Групи та її
впливом, особливу увагу при цьому приділяючи питанням навколишнього середовища
та розвитку суспільства. Група враховує думку
різних зацікавлених сторін, таких як неурядові
організації, клієнти, інвестори, співробітники
та інші. Всі виявлені таким чином теми оцінюються з точки зору їх важливості для діяльності
Групи та їх впливу на економічні, екологічні та
соціальні аспекти. Для оцінки та пріоритезації
тем використовуються наступні інструменти:

Аспект

Тема

Границі теми

Економічна результативність

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Непрямий економічний вплив

Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта, НАК «Нафтогаз України»

Практики закупівель

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Енергія

НАК «Нафтогаз України», Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта, Укравтогаз, Укрспецтрансгаз, Чорноморнафтогаз, Нафтогазобслуговування, Центр метрології та газорозподільних систем

• Аналіз річних звітів та звітів в сфері сталого
розвитку компаній-аналогів в Україні та за
кордоном;

Вода

НАК «Нафтогаз України», Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта, Укравтогаз, Укрспецтрансгаз, Нафтогаз Тепло, Кіровоградгаз

• Анкетування та комунікації з внутрішніми
структурними підрозділами та дочірніми
підприємствами Групи;

Біорізноманіття

Укргазвидобування, Укрнафта, Чорноморнафтогаз

Викиди

НАК «Нафтогаз України», Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртранснафта, Укравтогаз, Укрспецтрансгаз, Кіровоградгаз, Нафтогаз Тепло, Центр
метрології та газорозподільних систем

Відходи

НАК «Нафтогаз України», Укргазвидобування, Укртрансгаз, Укртранснафта, Укравтогаз, Укрспецтрансгаз, Кіровоградгаз, Чорноморнафтогаз, Нафтогаз
Тепло

Відповідність екологічним нормам

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Зайнятість

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Взаємовідносини працівників та керівництва

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Здоров’я і безпека на
робочому місці

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Підготовка і навчання

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Різноманітність і рівні
можливості

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Протидія дискримінації

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Дитяча праця

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Примусова і обов’язкова праця

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Підтримка місцевих
громад

Усі підприємства Групи Нафтогаз

Економічний

• «Укрнафта» не зазначає жодних конкретних обставин щодо набуття НАК «Нафтогаз
України» при
• Аналіз зовнішнього інформаційного поля
Компанії;

• Консультації з представниками вищого
керівництва Компанії;

Екологічний

• Аналіз міжнародних стандартів, угод, резолюцій в галузі сталого розвитку.
Кожна суттєва тема має свої визначені
границі охоплення – перелік структурних і
організаційних одиниць (дочірніх компаній,
спільних підприємств), результати діяльності
яких мають вплив на кожну із суттєвих тем
та були розкриті у Звіті. Суттєві теми та їхні
границі, що були визначені в ході підготовки
Звіту за 2021 рік, винесені в окрему таблицю з
аналогічною назвою далі. Перелік суттєвих тем
переглядається кожного року в ході визначення змісту Звіту і за необхідності коригується,
враховуючи особливості звітного року.
Повнота
З метою надання повного розуміння впливу
діяльності Групи у 2021 році у Звіті детально
розкривається інформація про результати
діяльності Компанії в економічній, соціальній та екологічній сферах в межах охоплення
визначених суттєвих тем. Максимально невикривлене та вичерпне розкриття інформації
щодо цілей, впливів та наслідків діяльності
Групи полегшує процес прийняття рішень для
зацікавлених сторін.
Для належної повноти розкриття інформації, Група Нафтогаз приділяє увагу не лише
поточному звітному періоду (01.01.2021 —
31.12.2021), але й додатково описує важливі
події, що стались після завершення звітного
періоду, історичні та очікувані тенденції
розвитку ринку нафти і газу в Україні та світі,
можливі коротко- та довгострокові впливи
своєї діяльності на суспільство та навколишнє
природне середовище.

Соціальний
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Таблиця показників Стандарту GRI
Суттєва тема

Показник
102-1 Назва організації

252

Фінансова звітність

330

Про звіт

102-3 Розташування головного управління

344

Контакти

102-47 Перелік суттєвих тем

330

Про звіт

102-4 Розташування операційних підрозділів

344

Контакти

102-48 Коригування інформації

Коригувань не було

252

Фінансова звітність

102-49 Зміни у звітності

Істотних змін у звітному періоді не відбулося

102-6 Ринок збуту

252

Фінансова звітність

102-50 Звітний період

2021 календарний рік (01.01.202131.12.2021)

102-7 Масштаб організації

188,
252

Поміняйте місцями:
Управління людським капіталом
Фінансова звітність

102-51 Дата останнього звіту

28 квітня 2021 року

102-52 Цикл звітності

Щорічна звітність

102-8 Інформація про персонал та інших
працівників

188

Управління людським капіталом

102-9 Ланцюг постачання

220

Ефективна закупівельна діяльність

102-11 Принцип або підхід до попереджувальних дій

172,
184,
192,
248

102-12 Зовнішні ініціативи

172,
188

GRI 102: Загальні
показники 2016.
Стратегія

102-14 Заява представника керівництва,
відповідального за прийняття рішень

GRI 102: Загальнi
показники 2016.

102-16 Цінності, принципи, стандарти та
норми поведінки
102-18 Структура корпоративного
управління

4

GRI 102: Загальнi
показники 2016.
Залучення зацікавлених сторін

Кодекс корпоративної етики
Naftogaz-Code-Ethics_UKR.pdf
Корпоративне урядування
Звіт наглядової ради

102-35 Політика винагороди

238

Винагорода правління та наглядової ради
в 2021 році

102-40 Перелік зацікавлених сторін

204

Розвиток місцевих громад

188

Управління людським капіталом
Усі взаємні зобов’язання Компанії та
працівників Компанії щодо регулювання
виробничих, трудових, соціально-економічних відносин зазначені у колективному
договорі, дія якого поширюється на усіх
працівників Компанії
Про звіт
Кодекс корпоративної етики
Naftogaz-Code-Ethics_UKR.pdf

тел.: +380 (44) 586-33-30
+380 (44) 586-335-30 – прес-служба
press@naftogaz.com
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601,
Україна www.naftogaz.com
Звіт підготовлено у відповідності до Стандартів GRI. Рівень розкриття –
«Основний» (Core)

102-54 Заява щодо звітності відповідно до
стандартів GRI

Управління людським капіталом
Компанія є членом таких організацій:
• Міжнародний газовий Союз;
• Європейський енергетичнийфорум;
• Європейський Союз газової промисловості.
• Європейськафедерація енерготрейдерів
Звернення голови правління

Директор з питань взаємодії з зацікавленими сторонами «Групи Нафтогаз»
Світлана Заліщук
102-53 Контактна особа для питань щодо
звіту

Істотних змін за звітний період не
відбулося
Охорона навколишнього середовища
Енергоефективність
Безпека праці та здоров’я працівників
Управління ризиками
Охорона навколишнього середовища

224

102-41 Колективні договори
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102-45 Суб’єкти господарювання, включені до
консолідованої фінансової звітності
102-46 Визначення змісту звіту та меж тем

102-13 Членство в асоціаціях

332

Посилання на розділ
звіту та коментарі

Виробнича діяльність

102-10 Суттєві зміни в організації та її ланцюзі постачання

GRI 102: Загальнi
показники 2016.
Залучення зацікавлених сторін

НАК «Нафтогаз України» (Група Нафтогаз)

Суттєва тема

128

правова форма

GRI 102: Загальнi
показники 2016.
Управління

Сторінка
звіту

Посилання на розділ
звіту та коментарі

102-2 Сфера діяльності, бренди, продукція
та послуги

102-5 Форма власності та організаційно-

GRI 102: Загальні
показники 2016.
Профіль організації

Показник

Сторінка
звіту

102-55 Таблиця показників GRI

332

102-56 Зовнішнє підтвердження

Таблиця показників Стандарту GRI
Зовнішній аудит звіту не проводився

GRI 200: Економічні показники
GRI 201: Економічні результати
2016

GRI 202: Присутність на ринку
2016
GRI 203: Непрямі
економічні впливи 2016
GRI 204: Практики
закупівель 2016

103 Управлінський підхід 2016

224

Корпоративне урядування

201-1 Створена та розподілена пряма економічна цінність

224

Корпоративне урядування

201-4 Фінансова підтримка, отримана від
уряду
103 Управлінський підхід 2016

Група не отримувала фінансової допомоги
від держави у звітному періоді
188

202-1 Співвідношення стандартної заробітної
плати початкового рівня за статтю порівняно
із місцевою заробітною платою

Управління людським капіталом
Інформація про рівень заробітної плати
є конфіденційною і не розкривається
Компанією

103 Управлінський підхід 2016

204

Розвиток місцевих громад

203-1 Інвестиції в інфраструктуру та підтримувані послуги

204

Розвиток місцевих громад

103 Управлінський підхід 2016

220

Ефективна закупівельна діяльність

204-1 Частка витрат на місцевих постачальників

220

Ефективна закупівельна діяльність

103 Управлінський підхід 2016

252

Фінансова звітність

207-1 Підхід до оподаткування

252

Фінансова звітність

207-2 Управління оподаткуванням, контроль
та управління ризиками

252

Фінансова звітність

102-42 Визначення та відбір зацікавлених
сторін

330

102-43 Підхід до залучення зацікавлених
сторін

330

Кодекс корпоративної етики
Naftogaz-Code-Ethics_UKR.pdf

207-3 Залучення зацікавлених сторін та
управління питаннями, пов’язаними з оподаткуванням

252

Фінансова звітність

102-44 Ключові теми та занепокоєння

330

Про звіт

207-4 Звітність по країнам

252

Фінансова звітність

Про звіт

GRI 207: Податки
2019

333

ДОДАТОК

Суттєва тема

Показник

Сторінка
звіту

Посилання на розділ
звіту та коментарі

GRI 300: Показники впливу на довкілля
GRI 302 Енергія
2016

GRI 303 Вода та
стоки 2018

GRI 304
Біорізноманіття
2016

GRI 305 Викиди в
атмосферу 2016

GRI 306 Відходи
2020

GRI 307 Дотримання екологічних норм 2016

Суттєва тема
GRI 402:
Трудові/управлінські відносини
2016

334

Річний звіт
2021

103 Управлінський підхід 2016

103 Управлінський підхід 2016

184

Енергоефективність

302-1 Споживання енергії всередині організації

184

Енергоефективність

302-4 Зниження споживання енергії

184

Енергоефективність

103 Управлінський підхід 2016

172

Охорона навколишнього середовища

303-1 Поводження з водою як зі спільним
ресурсом

172

Охорона навколишнього середовища

303-2 Управління впливами, пов’язаними зі
скидами стічних вод

403-1 Система управління галузевою охороною праці
403-2 Ідентифікація небезпек, оцінка ризиків
та дослідження нещасних випадків

172

Охорона навколишнього середовища

403-3 Заходи з охорони праці

303-3 Відбір води

172

Охорона навколишнього середовища

303-4 Скиди стічних вод

172

Охорона навколишнього середовища

303-5 Споживання води

172

Охорона навколишнього середовища

403-4 Участь, консультування та комунікації
працівників щодо охорони праці
403-5 Навчання робітників з питань галузевої
охорони праці

103 Управлінський підхід 2016

172

Охорона навколишнього середовища

304-1 Операційні дільниці, що знаходяться у
власності, оренді, управління на території або
поруч з ними, охоронні території та території
з високою цінністю біорізноманіття за межами охоронних територій

172

Охорона навколишнього середовища

304-2 Значні впливи діяльності, продуктів або
послуг на різноманіття

172

Охорона навколишнього середовища

103 Управлінський підхід 2016

172

Охорона навколишнього середовища

305-1 Прямі (Сфера охоплення 1) викиди
парникових газів

172

Охорона навколишнього середовища

305-5 Зниження викидів парникових газів

172

Охорона навколишнього середовища

305-7 Викиди оксидів азоту (NOX),оксидів
сірки (SOX), та інші значні викиди в повітря

172

Охорона навколишнього середовища

103 Управлінський підхід 2016

172

Охорона навколишнього середовища

306-1 Утворення відходів та значні впливи,
пов’язані з відходами

172

Охорона навколишнього середовища

306-2 Управління значними впливами, пов’язаними з відходами

172

Охорона навколишнього середовища

306-3 Утворені відходи

172

Охорона навколишнього середовища

306-4 Відходи, відведені від утилізації

172

Охорона навколишнього середовища

306-5 Відходи, що утилізуються

172

Охорона навколишнього середовища

103 Управлінський підхід 2016

172

Охорона навколишнього середовища

307-1 Недотримання екологічних законів та норм

172

Охорона навколишнього середовища

GRI 403: Галузева
охорона праці
2018

103 Управлінський підхід 2016

188

Управління людським капіталом

401-1 Наймання нових співробітників та
плинність кадрів

188

Управління людським капіталом
Показник розкрито частково

188

Управління людським капіталом У більшості підприємств Групи Нафтогаз соціальні
пільги надаються штатним працівникам, а
також непрацюючим пенсіонерам компанії. Проте, працівникам, які працюють на
умовах сумісництва, тимчасової або неповної зайнятості не надаються або надаються не повністю ті соціальні пільги, що
передбачені для штатних працівників

401-2 Пільги, що надаються штатним робітникам та які не надаються тимчасовим або
працівникам з неповним робочим часом

Сторінка
звіту
188

Посилання на розділ
звіту та коментарі
Управління людським капіталом
Управління людським капіталом
Згідно з чинним законодавством Украйни
такий період становить 2 місяці. Відповідна норма закріплена в колективних угодах

402-1 Мінімальні терміни повідомлення про
операційні зміни

188

103 Управлінський підхід 2016

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

403-6 Пропаганда здоров’я робітників
403-7 Запобігання та зменшення впливів на
галузеву охорону праці, прямо пов’язаних з
бізнес-стосунками
403-8 Кількість робітників, покритих системою управління галузевою охороною праці

192

Безпека праці та здоров’я прцівників
Показник розкрито частково
Безпека праці та здоров’я прцівників
Показник розкрито частково

403-9 Професійні травми

192

403-10 Захворювання, пов’язані із виконанням робочих обов’язків

192

Безпека праці та здоров’я прцівників

103 Управлінський підхід 2016

188

Управління людським капіталом

404-1 Середня кількість годин навчання на
одного працівника за рік

188

Управління людським капіталом
Понад 70% співробітників пройшли принаймні одну навчальну програму в 2021,
Співробітники в середньому пройшли 22
годин навчання за рік

404-2 Програми з покращення навичок співробітників та програми допомоги при переході на нову роботу

188

Управління людським капіталом

GRI 405 Різноманіття та рівні можливості 2016

103 Управлінський підхід 2016

188

Управління людським капіталом

405-1 Різноманіття серед органів управління
та робітників

188

Управління людським капіталом

GRI 406 Протидія
дискримінації
2016

103 Управлінський підхід 2016

188

Управління людським капіталом

GRI 404: Тренінги
та навчання 2016

406-1 Випадки дискримінації та прийняті
коригуючі дії
103 Управлінський підхід 2016

GRI 408 Дитяча
праця 2016

GRI 400: Соціальні показники

GRI 401:
Працевлаштування
2016

Показник

GRI 413 Місцеві
громади 2016

188

Протягом звітного періоду не виявлено
випадків дискримінації.
Управління людським капіталом
Не релевантно.
Дитяча праця заборонена в Україні згідно
з чинним законодавством. Компанія не
працює в країнах, де є високий ризик
порушень прав людини, в тому числі щодо
використання дитячої праці.

408-1 Операції та постачальники, які мають
високий ризик випадків дитячої праці
103 Управлінський підхід 2016

GRI 409 Примусова праця 2016

-

188

Управління людським капіталом
Не релевантно.
Примусова праця заборонена в Україні
згідно з чинним законодавством.
Компанія не працює в країнах, де є високий
ризик порушень прав людини, в тому числі
щодо використання примусової праці.

409-1 Операції та постачальники, які мають
високий ризик випадків примусової або насильственної праці
103 Управлінський підхід 2016

204

Розвиток місцевих громад

413-1 Операції із залученням місцевих громад, оцінка впливів та програми розвитку

204

Розвиток місцевих громад
Охорона навколишнього середовища

413-2 Операції із значним фактичним або потенційним негативним впливом на місцеві громади

172

Охорона навколишнього середовища
Показник розкрито частково

335

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ
ДО ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ

ДО ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ЮРІЯ ВІТРЕНКА
ДО ЧИТАЧІВ РІЧНОГО ЗВІТУ КОМПАНІЇ ЗА 2021 РІК
Звернення Юрія Вітренка ґрунтується на низці тверджень, а також даних, що є результатами діяльності Групи. Нижче подано докладне обґрунтування відповідних тез голови
правління, а також посилання, де можна ознайомитися з інформацією у більш розширеному форматі.

− Інформацію про проблеми з корпоративним врядуванням викладено в Річному звіті
НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Корпоративне урядування», стор. 224.

Твердження 1: «У цьому звіті ви можете прочитати про успішний розворот у діяльності
Компанії в 2014-2017 роках, основні результати якого досягли свого піку у 2019 році.
Завдяки цьому зрушенню Нафтогаз став ключовим рушієм модернізації України, що допомогло зробити її більш стійкою».

− У жовтні 2020 року правління НАК «Нафтогаз України» проголосувало за укладення
мирової угоди з фірмами, з якими впродовж тривалого часу вело запеклу боротьбу та відкрито називав шахрайськими. Укртрансгаз у рамках мирової угоди віддав
305 млн кубів «спірного» газу. Угоду затвердили рішеннями суду від 10 та 13 листопада. Таким чином, газ вартістю 2,2 млрд грн отримала компанія «Профі-Газ».

− Даніель Єрґін, лауреат Пулітцеровської премії, один із найбільш впливових в світі авторів на тему енергії, міжнародної політики та економіки у книзі «Нова мапа: енергія,
клімат та зіткнення націй» зазначав: «… несподівано для багатьох, світ дізнався, що
росія та Україна врегулювали те, що до цього здавалося їхньою нескінченно гострою
газової битвою. Це було більше ніж «нічия»; це була угода на яку Україна могла тільки
сподіватися: росія гарантувала на 5 років обсяги природного газу, який має йти в Європу через України, що гарантує рівень транзитної виручки. Ще більше дивовижним
було те, що росія погодилися заплатити Україні 3 млрд дол за арбітражним позовом,
який Україна виграла у Газпрому».
− За висновками звіту ОЕСР «Реформування підприємств державної форми власності в
секторі вуглеводнів в Україні» (2019 р.): «Трансформація НАК «Нафтогаз України» є потенційним прикладом належної практики та може стати важливою рушійною силою
реформування усього сектору підприємств державної форми власності в Україні».
− А також за висновками «Огляду ОЕСР корпоративного управління державних підприємств (УКРАЇНА)» (2021р): У 2019 році НАК «Нафтогаз» була одним із найбільших
українських державних підприємств за вартістю активів і доходом. Протягом останніх
шести років показники підприємства значно покращилися…значна частина доходу
НАК «Нафтогаз» (у 2019 році, – ред.) була отримана з транзиту газу (за яку на той час
відповідав Юрій Вітренко, – ред.).
− Більше про результати роботи НАК «НАфтогаз України» в 2019 році можна прочитати
у відповідному річному звіті Компанії.
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено в публікаціях: «Дивлячись
Путіну у вічі: інсайдерські уроки визначної перемоги» та «Нафтогаз проти Газпрому».
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено у Річному звіті НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Залежність України від російського газу»,
стор 66.

336

Річний звіт
2021

− Інформацію про проблеми з винагородами членів правління Компанії викладено в
Річному звіті НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Винагороди членів
правління», стор. 238.

− ДБР розпочало досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» за
співучасті з іншими особами.
− Транзит був для Нафтогазу основним джерелом прибутку, оскільки інша діяльність
Компанії була або збиткова, або недостатньо прибуткова.
− На основі інформації «ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, підготовленої у 2021 році після
призначення нового керівництва, Нафтогаз розпочав обговорення з органами США
ймовірних випадків корупції та відмивання грошей, пов’язаних з колишнім керівником, який працював у Нафтогазі, Андрієм Фаворовим.
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено в публікації: «Дивлячись
Путіну у вічі: інсайдерські уроки визначної перемоги».
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено у доповіді Юрія Вітренка
для наглядової ради НАК «Нафтогаз України» від 03.2020 року.
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено в Звіті аналітичного
підрозділу Нафтогазу від 2019 року «Measuring Progress of Naftogaz’s Organizational
Transformation: «Isn’t it too little, too late?».

Твердження 3: «Керівництво Нафтогазу стало надто самовдоволене тим, що насправді
було паразитичною поведінкою по відношенню до цінних активів, отриманих від держави фактично безкоштовно. Замість прозорості корпоративну культуру Компанії можна було описати як обман і димова завіса».

− Твердження підкріплюється результатами Групи Нафтогаз, що викладені в Річному
звіті НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Розвідка та видобування вуглеводнів», стор. 128.

− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено у Річному звіті НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «ЩО ТАКЕ ROIC: як аналіз доходності на інвестований капітал допомагає нам бачити виклики фінансовій сталості бізнесів Нафтогазу», стор. 122.

Твердження 2: «У 2020 році, коли я залишив Нафтогаз, багато неупереджених спостерігачів могли бачити проблеми в Компанії».

− 2020 року було опубліковано результати перевірки Нафтогазу Державною аудиторською службою, яка виявила порушень у Нафтогазі на суму більше 180 мільярдів
гривень, наслідком яких стали втрати держбюджету на суму близько 75 мільярдів
гривень. Попри те, що документ був остаточним, керівництво Нафтогазу створювало
враження, що журналісти коментували якісь неостаточні результати.

− Дані про збитки у ІІ кварталі 2020 року та за увесь 2020 рік викладено в Річному звіті
НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Основні досягнення в 2021 році»,
стор. 12.

− Через умови, на яких попереднє керівництво Нафтогазу уклало угоди з постачальниками газу населенню, зокрема, найбільшим гравцем – компанією «Йе Енергія», яку
контролює олігарх Дмитро Фірташ, відповідні компанії отримали можливість пере337
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продавати промисловим підприємствам газ, куплений у Нафтогазу за договорами,
укладеними з пільговими цінами для забезпечення річних контрактів на поставку газу
населенню.
− Фінансовий план на 2021 рік, розроблений попереднім керівництвом Компанії, затверджений попереднім правлінням та наглядовою радою, взагалі не передбачав
імпорт газу.
− Це твердження підтверджується фактами, викладеними в інтерв’ю Юрія Вітренка
агентству «Інтерфакс-Україна» від 15.10.2021 р., зокрема тим, що попереднє керівництво організувало продаж газу для потреб населення на преференційних умовах,
без гарантії, що ці обсяги підуть тільки населенню, навіть без гарантії оплати.
− Попри загальне враження, що Нафтогаз готовий до викликів, детальний аналіз на початку 2020 року показував, що це не так. Зокрема у доповіді Юрія Вітренка наглядовій
раді НАК «Нафтогаз України» у березні 2020 року йшлося про те, що є проблеми з
фінансовими результатами, видобутком природного газу, урядуванням, а також культурою та етикою.
− Лист незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» до Уряду України
від 3 травня 2021 року містив низку викривлених фактів, що могли створити хибне
враження про реальний стан справ Компанії. Це стосувалось інформації про податки,
сплачені Компанією до державного бюджету, причини виникнення збитків тощо.
− Компанія оплачувала PR-кампанії, направлені проти особистих опонентів керівництва
Компанії всередині України та зовні.
− Інформацію про проблеми з корпоративним врядуванням викладено в Річному звіті
НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Корпоративне урядування», стор. 224.
− Інформацію про проблеми з винагородами членів правління викладено в Річному звіті НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, в підрозділі «Винагороди членів правління»,
стор. 238.
− Інформацію про проблеми з видобутком газу викладено в Річному звіті НАК «Нафтогаз
України» за 2021 рік, в підрозділі «Розвідка та видобування вуглеводнів», стор. 128.
− Конкретні приклади smoke and mirror викладено в презентації Юрія Вітренка для наглядової ради НАК «Нафтогаз України» від 03.2020 року.
− Додатковий приклад smoke and mirrors. Починаються закиди в пресі, щодо можливого скандалу з перепродажем газу. Компанія публічно заявила, що перевірить оприлюднені факти, чи був конфлікт інтересів у пана Фаворова. Для цього було залучено
зовнішнього аудитора. Аудитор проводить роботу і повідомляє, що був конфлікт інтересу. Однак в наступному релізі Компанія, замість визнання і вирішення кофлікту інтересів підміняє поняття, що умови за якими продавали газ Еру нічим не відрізняється
від інших умов, за якими продавали іншим трейдерам.
− Нафтогаз програв Лондонський міжнародний арбітражний суд у спорі за позовом міноритарних акціонерів Укрнафти проти Нафтогазу, але при цьому заявив, що виграв
його. Докладно цю ситуацію викладено в інтерв’ю Юрія Вітренка Економічній правді
від 15 серпня 2019 року.
− Нафтогаз зірвав конкурс на CEO Укрнафти, залишивши менеджера, який є комфортним для Ігоря Коломойського, і некоректно звинуватив в цьому Голову номінаційного комітету Андрія Бойцуна та Юрія Вітренка, посилаючись на порушення процедур
(докладно ця ситуація описана в інтерв’ю Андрія Бойцуна «Інтерфакс Україна» від
27 травня 2020 року). При цьому голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України»
Клер Споттісвуд замість того, щоб вплинути на менеджмент Нафтогазу, фактично його
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вигороджувала (зокрема, свідчення цього є в її інтерв’ю для «Інтерфакс Україна» від
15.03.2021).
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено в інтерв’ю Юрія Вітренка
для РБК від 27.07.2021 року.

Твердження 4: «Уряд як єдиний акціонер не погоджується з таким висновком й оцінює
ці результати як незадовільні, звільняє наглядову раду, попереднього голову правління
і призначає мене головою правління Компанії».
− Детальна інформація щодо цього твердження викладена в підрозділі «Корпоративне
врядування».
− Розпорядження КМУ від 28 квітня 2021 р. № 370-р: «Визнати роботу наглядової ради
та правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» у 2020 році незадовільною».
− Відсутність порушень норм закону в ситуації з призначенням Юрія Вітренка підтверджується висновками представництва «Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед», що були
надані Компанії Нафтогаз. У висновках йдеться, що укладення трудового контракту із
Юрієм Вітренком на посаду голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не підпадає під антикорупційні обмеження, встановлені у пункті 1 частини першої статті 26 Закону України «Про запобігання корупції», оскільки він перебуваючи на посаді першого заступника Міністра
енергетики України, а також тимчасово виконуючи обов’язки Міністра енергетики не
був наділений та не здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки
чи прийняття рішень стосовно діяльності НАК «Нафтогаз України». А також науково-правовим висновком провідних фахівців в галузі права Інституту держави і права
ім. В.Корецького.
− Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оскаржив припис НАЗК по голові правління
НАК «Нафтогаз України» Юрію Вітренку – відповідний позов надійшов до Окружного
адміністративного суду міста Києва.
− Суди України не виносили рішення по суті щодо законності призначення Юрія Вітренка, натомість ухвалювалися рішення лише з питань застосування заходів забезпечення позову та юрисдикції.
− Голова НАЗК Олександр Новіков у своєму інтерв’ю від 13.05.2022 визнав, що НАЗК не
має претензій до перепризначення Юрія Вітренка у 2021 році.
Твердження 5: «...вперше за багато років ми законно витіснили олігархів з панівних позицій посередників у секторі роздрібної торгівлі газом».
− НАК «Нафтогаз України» з 1 жовтня 2021 року почав постачати газ компаніям для подальшого його продажу населенню на новій договірній основі – балансуючої групи,
відмовившись, зокрема, від договору з компанією «Йе Енергія» Дмитра Фірташа, що
був укладений попереднім керівництвом. Договір передбачав неправомірні переваги, оскільки давав можливість компанії перепродавати промисловим підприємствам
газ, куплений у Нафтогазу за договорами, укладеними з пільговими цінами для забезпечення річних контрактів на поставку газу населенню.
− 28 травня 2022 року 28 операторів ГРМ (облгазів), що були пов’язані з Дмитром Фірташем, Кабінет Міністрів України передав підприємству «Чорноморнафтогаз», що входить до Групи Нафтогаз.
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− З 1 червня 2022 року газопостачальна компанія, пов’язана з Дмитром Фірташем, більше не змогла забезпечити газом своїх споживачів на передбачених державою умовах. Таким чином 8,8 млн українських домогосподарств почали отримувати газ від
ГК «Нафтогаз України».

Твердження 6: «Це була перша зима в історії України, коли уряд не регулював ціни на
газ для населення напряму. Це була перша зима, відтоді як Україна прийняла закон Європейського Союзу про ринок газу в 2015 році, коли уряд не зловживав так званими
«спеціальними обов’язками» (ПСО)».
− Згідно з правилами ЄС, «покладання спеціальних обов’язків» є інструментом уряду,
який може бути використаний для встановлення цін на газ нижче ринкового рівня,
але потім передбачається компенсація продавцю різниці між регульованою ціною та
ринковим рівнем. В Україні всі уряди 2015-2022 років без жодної компенсації встановлювали регульовані ціни значно нижче ринкових. Зокрема, на цю проблему вказано в
«Огляді ОЕСР корпоративного управління державних підприємств (УКРАЇНА)» (2021р.).
− Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 №867 було затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, яке
визначає умови постачання природного газу та його оплату підприємствами теплопостачання. Воно припинило дію 20 травня 2022 року та не було продовжено Урядом.
− Натомість НАК «Нафтогаз України» запропонувала підприємствам теплопостачання
укласти з Компанією Трирічний договір на постачання газу.

Твердження 7: «...вперше з 2016 року уряд, наш єдиний акціонер, запустив відкритий,
конкурентний конкурс на членів наглядової ради Компанії, в основі якого були професійні та особистісні характеристики претендентів, а процедура відповідала кращим міжнародним практикам».
− Детальніше можна ознайомитися в підрозділі «Корпоративне врядування».
− Перша в історії незалежна наглядова рада (призначена за результатами конкурсу, –
ред.) в українському підприємстві, що належить державі, була призначена в Нафтогазі
2016 року. У 2017 році один представник держави й усі незалежні члени ради подали
у відставку, а останні також висловили низку скарг стосовно ролі держави як власника
й звернули увагу на недоліки корпоративного управління (звіт ОЕСР «Реформування
підприємств державної форми власності в секторі вуглеводнів в Україні» (2019р.).
− 13 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України призначив новий склад наглядової
ради, але вже без проведення відповідного відкритого конкурсу (розпорядження
КМУ від 13 грудня 2017 р. № 892-р).

− Станом на дату публікації цього звіту, вже сформовано короткий список кандидатів на
місця чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Твердження 8: «У 2021 році Нафтогаз мав честь брати участь у змістовних і продуктивних зустрічах з лідерами Німеччини, Туреччини, Катару, Азербайджану та Литви, а також
з державними високопосадовцями у Вашингтоні та комісарами ЄС у Брюсселі, з представниками міжнародних фінансових організацій та послами багатьох країн. Ця наша
діяльність була добре структурованою і продуманою. Вона допомогла нам просувати
інтереси Компанії на геополітичній арені. Після початку війни ми змогли використати
ці зв’язки, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії та захистити інтереси
Нафтогазу».
− Національна рада з питань відновлення України від наслідків війни створила консультативну раду, до якої увійшли всесвітньо відомі економічні експерти: професор політології Стенфордського університету Майкл Макфол, директор ЄБРР Маттео Патроне
та колишній міністр фінансів Словаччини Іван Міклош. До консультативної ради також увійшли Юрій Городніченко, професор економіки Каліфорнійського університету
Берклі; Тимофій Милованов, президент KSE; Френсіс Фукуяма, професор Стенфордського університету; Аруп Беннер, регіональний директор Світового банку, заступник
виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован та Голова правління
Нафтогазу Ю.Вітренко.
− Нафтогаз є частиною Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти росії (так звана група Макфола-Єрмака). Зокрема, було представлено Дорожню карту енергетичних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти російської федерації.
− Юрій Вітренко дав свідчення у Конгресі США перед Комісією з безпеки та співробітництва в Європі, також відомій як Гельсінська комісія (EUROPEAN ENERGY SECURITY POSTRUSSIA). У межах поїздки в США з партнерами обговорювалося питання фінансування
експорту та політичне страхування поставок американського ЗПГ в Україну, а також
здійснення поставок американського ЗПГ у межах програми ленд-лізу.
− Голова правління Нафтогазу під час візиту до США у червні 2022 року запропонував
Уряду США розглянути включення газу до програми Ленд-Ліз у рамках допомоги Україні з проходженням опалювального сезону 2022/23. Під час візиту така пропозиція
була обговорена на зустрічах з Експортно-Імпортнім банком США, Міністерством
енергетики, Міністерством торгівлі, Державним департаментом, Міністерством фінансів, Агентством США з міжнародного розвитку, Американською Корпорацією з
фінансування міжнародного розвитку, Світовим банком, МВФ та представниками
Конгресу (відповідна інформація була опублікована в американських медіа: Foreign
Poilicy 14.06.2022).
− Нафтогаз працював з Урядом Німеччини, а також з Незалежним енерго регулятором
(BNetzA) для недопущення запуску «Північного потоку-2». Так, Нафтогаз було допущено до сертифікації згаданого газопроводу.

− Коментар Ю.Вітренка щодо ситуації з Наглядовою радою: З 2017 року жоден член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» не призначався на основі відкритого конкурсу.
− 19 травня 2021 року Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на посади чотирьох
незалежних членів наглядової ради Нафтогазу (розпорядження КМУ від 19 травня
2021 р. № 494-р).
− 25 жовтня 2021 року Міністерство економіки України оголосило про початок конкурсного відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Відбір здійснював незалежний Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.
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Твердження 9: «Тому ми розвиваємо власний видобуток газу, застосовуючи нові, ефективніші технології».
− Більше фактів на підкріплення цього твердження викладено у підрозділі «Розвідка та
видобування вуглеводнів» стор. 128.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ
ДО ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Твердження 10: «Ми також розробляємо проекти з використання відновлюваних джерел енергії, які можуть принести швидкі результати і зміцнити стійкість української енергетики, особливо галузі теплопостачання».
− Більше інформації, яка розкриває це твердження, можна знайти в розділі «Виробнича
діяльність» стор. 126.
− Додатково про загальний контекст щодо енергетичної сфери України можна знайти
у Звіті, який був розроблений Міністерством енергетики у 2021 році за керівництва
Юрія Вітренка.
− У 2021 р. Компанія розширила потужності з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, ввівши в експлуатацію другу ФЕС у Житомирській області –
ФЕС «Чуднів» потужністю 33 МВт. Загальна генерація електричної енергії двох ФЕС
у 2021 р. становила 1 444,3 тис. МВт*год. (Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за
2021 рік стор. 131).
− У 2021 р. Компанія розпочала розвиток напрямку генерації тепла з біо- та агромаси,
сформувавши команду з числа професіоналів з досвідом впровадження аналогічних
проектів в Україні. 21 травня 2022 року Нафтогаз та Clear Energy запустили біогазову
електростанцію на Львівщині.
− За перші місяці 2022 р. командою напрацьовано перелік проектів з будівництва восьми біо-ТЕЦ у семи регіонах України, п’ять з яких використовуватимуть деревну тріску як паливо. Загальна встановлена потужність восьми біо-ТЕЦ становитиме понад
200 МВт теплової енергії та понад 60 МВт електричної, що надасть змогу замістити до
250 млн куб. м природного газу/рік (Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік
стор. 132).

Твердження 11: «Ми також продовжуватимемо захищати наші права перед антимонопольним регулятором ЄС та в судах проти Газпрому та російської федерації».
− Більше інформації можна знайти в підрозділі «Транзит газу, Північний потік-2
та антиконкурентні дії Газпрому».
− НАК «Нафтогаз України» має намір подати позов на російський «Газпром» за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги.
− Трибунал в Гаазі розпочав слухання про розмір компенсації, яку росія має сплатити за
захоплення інвестицій Нафтогазу в Криму.
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ДОДАТОК

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КОНТАКТИ
НАК «Нафтогаз України»
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601, Україна
тел.: +380 (44) 586-33-30
+380 (44) 586-335-30 – прес-служба
ngu@naftogaz.com, press@naftogaz.com
www.naftogaz.com
https://www.facebook.com/NaftogazGroup
https://twitter.com/NaftogazUK (укр. твіттер)
https://twitter.com/NaftogazUkraine (анг. твіттер)
АТ «Укргазвидобування»
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053, Україна
тел.: +380 (44) 272-31-15
+38 067 575-30-35
office@ugv.com.ua
www.ugv.com.ua
ПАТ «Укрнафта»
Несторівський пров. 3-5, м. Київ, 04053, Україна
тел.: 0 800 404 000
office@ukrnafta.com
www.ukrnafta.com
ДАТ «Чорноморнафтогаз»
вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, Україна
тел.: +380 (44) 537-05-56
chernomornaftogas@ukr.net
chng@naftogaz.com
https://chernomornaftogaz.com.ua/
АТ «Укртрансгаз»
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, Україна
тел.: +380 (44) 461-20-95
forletter@utg.ua
www.utg.ua
АТ «Укртранснафта»
вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, Україна
тел.: +380 (44) 201-57-01/76
office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com
ДК «Газ України»
вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116, Україна
тел.: +380 (44) 537-05-38
melnik@gasukraine.com.ua
www.gasukraine.com.ua
ДП «Укравтогаз»
вул. Григоровича-Барського, 2, м. Київ, 03134, Україна
тел.: +380 (44) 291-28-05/11
+380 93 194-53-63
main@ukravtogaz.com
dispuagkyiv@naftadiv.com
www.ukravtogaz.com
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АТ «Укрспецтрансгаз»
вул. Промислова, 3, м. Долина, 77503, Україна
тел.: +380 (3477) 2-53-10/11
+380 (3477) 2-53-40
trgaz@ustg.com.ua
www.ustg.com.ua
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
вул. Шолуденка, 1, 04116, м. Київ, Україна
тел.: +380 (98) 300-28-88; +380 (66) 300-28-88;
+380 (93) 300-28-88
сlient@gas.ua
www.gas.ua
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
вул. Шолуденка, 1, 04116, м. Київ, Україна
тел.: +380 (44) 364-76-54
ngt@naftogaztrading.com.ua
www.naftogaztrading.com.ua
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тeпло»
вул. Шолуденка, 1, 04116, м. Київ, Україна
тел.: +380 (44) 537-00-43
info@naftogazteplo.com.ua
www.naftogazteplo.com.ua
ДП «Закордоннафтогаз»
вул. Велика Васильківська, 72, м. Київ, 03150, Україна
тел.: +380 (93) 136-51-81
office@nopc.org.ua
Філія в Арабській Республіці Єгипет
bldg. 80, Street 250, Maadi, Cairo, 11728, Egypt
Phone: +20 2 23804290
Fax +20 2 23804255
cell: +2 012 724 7777 2, +2 012 0 592 1111
infoEG@naftogaz.com
www.naftogaz.com
Представництво в Королівстві Бельгія
Rue Breydel, 40, Brussels, 1040, Belgium
тел.: +32 2 235 8645/44
infoEU@naftogaz.com
www.naftogaz.com, www.naftogaz.eu
Представництво у Федеративній Республіці Німеччина
Prinzregentenstraße, 54, 80538, München
тел.: +49 (0) 89 5880 8466 2
+49 (0) 89 5880 8466 0
InfoDE@naftogaz.com
Філія в Туркменістані
ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly, Biznes-Merkezi «ABC»
тел.: +99 312 48 01-86; 03-10
infoTN@naftogaz.com
www.naftogaz.com, www.naftogaz-europe.com

Анбандлінг – відокремлення діяльності із транспортування
природного газу від постачання та видобутку
АР Крим – Автономна Республіка Крим
АТ «Укргазвидобування», Укргазвидобування (УГВ) – акціонерне товариство «Укргазвидобування»
АТ «Укрспецтрансгаз», Укрспецтрансгаз – акціонерне товариство «Укрспецтрансгаз»
АТ «Укртрансгаз», Укртрансгаз (УТГ) – акціонерне товариство «Укртрансгаз»
АТ «Укртранснафта», Укртранснафта (УТН) – акціонерне
товариство «Укртранснафта»
ДАТ «Чорноморнафтогаз», Чорноморнафтогаз (ЧНГ) –
акціонерне товариство «Державне акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз»
ВАТ «Кіровоградгаз», Кіровоградгаз (КірГаз) – вiдкрите
акцiонерне товариство з газопостачання та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
ГАЗ – природний газ, якщо не зазначено інакше
Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» (УПУ) – експортний
транзитний газогін, з’єднує Уренгойське газове родовище та
газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом
Газпром – публічне акціонерне товариство «Газпром»
ГВС – газовимірювальні станції
ГПП – регіональні газопостачальні підприємства
ГРП – гідророзрив пласта
ГРС – газорозподільні станції
ГТС – газотранспортна система
ГРУПА – НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування»,
України», ДП «Укрнафтогазкомплект», ДП «Науканафтогаз»,
ДП «Нафтогазобслуговування», ДП «ЛІКВО», ДП «Нафтогазбезпека», ДП «Будівельник», ПАТ «Укрнафта», АТ «ДАТ
«Чорноморнафтогаз», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Тепло», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
ДК «Газ України», Газ України – дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Газ
України»
ДОЛ. США– долари США
Дочірні підприємства – дочірні підприємства Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України», серед яких ключовими є: АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», АТ
«Укртранснафта»,
ДК «Газ України», ДП «Укравтогаз», ВАТ «Кіровоградгаз»,
ДП «Закордоннафтогаз», АТ «Укрспецтрансгаз»,
Naftogaz Overseas S.A., ПАТ «Укрнафта»
ДП «Закордоннафтогаз», Закордоннафтогаз – дочірнє
підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» «Закордоннафтогаз»
ДП «Укравтогаз», Укравтогаз (УАГ) – дочірнє підприємство
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
«Укравтогаз»
ДП «Вуглесинтегаз», Вуглесинтезгаз – дочірнє підприємство
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Вуглесинтезгаз»
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку
ЄВРОКОМІСІЯ – Європейська комісія
ЄГНК – Єгипетська генеральна нафтова корпорація

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк
ЄС – Європейський Союз
Кабінет міністрів, КМУ, Кабмін – Кабінет Міністрів України
Компанія – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України»
Компресорні станції – станції для стиснення природного
газу при транспортуванні газотранспортною системою
КРС – капітальний ремонт свердловин
Магістральні газогони, Магістральні газопроводи –
трубопроводи, призначені для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів
споживання
МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку
МВФ – Міжнародний валютний фонд (спеціальне агентство
Організації Об’єднаних Націй)
Міністерство, Міненерговугілля – Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності
Нафтогаз (НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Нкрекп, Національна комісія – Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
НПЗ – нафтопереробні заводи
ОЕСР – Організація економічного співробітництва
та розвитку
ПАТ «Укрнафта», Укрнафта (УН) – публічне акціонерне
товариство «Укрнафта»
ПСГ – підземні сховища газу
ПСО – покладені спеціальні обов’язки
РФ – російська федерація
СВГ – скраплений вуглеводневий газ
СВІТОВИЙ БАНК – організація, що надає допомогу з метою
розвитку. Складається з Міжнародного банку реконструкції
та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР)
ТГП – теплогенеруючі підприємства
ТЕЦ, Теплоелектроцентраль – теплові електричні станції
ТКЕ, Теплокомуненерго – комунальне підприємство тепловогогосподарства
ВР – нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна
корпорація British Petroleum
EFET – Європейська федерація енерготрейдерів
EUSTREAM – оператор газотранспортної системи Словаччини
NOPLAT – чистий операційний прибуток після сплати податків
Naftogaz overseas S.A. – акціонерна компанія Naftogaz
Overseas (Швейцарія)
Pricewaterhousecoopers (PWC) – Міжнародна аудиторськоконсультаційна компанія PricewaterhouseCoopers
ROIC – рентабельність інвестованого капіталу обчислюється
як відношення чистого операційного прибутку після сплати
податків (NOPLAT)
ЗПГ – зріджений природний газ
ESG – Environmental, social, and corporate governance
(екологічне, соціальне та корпоративне управління)
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