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ЗВЕРНЕННЯ В.О. ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРНАФТА» 
 

В 2019 році ПАТ «Укрнафта» вдалося збільшити видобуток нафти і конденсату на 4,7%, а газу - на 7,5%. Ми 

підвищували видобуток вуглеводнів другий рік поспіль на тлі суттєво обмежених інвестиційних ресурсів. Це 

досягнення – результат координованих зусиль багатотисячного колективу компанії, наш спільний внесок у 

забезпечення енергонезалежності України. 

ПАТ «Укрнафта» видобуває вуглеводні переважно на зрілих та виснажених родовищах, тому збільшення 

інвестиційної програми вкрай важливе для досягнення позитивних результатів та сталого розвитку компанії. Нам 

вдалося третій рік поспіль збільшити обсяг капітальних інвестицій: у 2019 році інвестиції сягнули 1,5 млрд грн 

збільшившись на 0,3 млрд грн, що дозволило серед іншого обладнати системою дистанційного моніторингу 84 

свердловини, вивести 121 свердловину з бездії та завершити капітальний ремонт на 160 свердловинах, що на 39 

операцій більше ніж у 2018 році. Інвестиції також були спрямовані на розвиток мережі АЗС «Укрнафта», за 

рахунок чого було переобладнано 16 АЗС у Київській, Львівській та Рівненській областях та розпочато 

переобладнання ще 10 АЗС.  

ПАТ «Укрнафта» – восьмий за обсягом платник податків в Україні, вчасно та повністю виконує свої 

зобов’язання. У 2019 році компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на 13,45 млрд грн. 

Компанія продовжила забезпечувати конкурентні умови праці для трудового колективу: середня заробітна 

плата зросла на 32,2%. Таке підвищення відповідає галузевим показникам і стало найвищим за останні 10 років. 

Компанія продовжила преміювати працівників за системою ключових показників ефективності (КПЕ) та 

забезпечувати їх можливостями для професійного розвитку. В 2019 році була впроваджена система 

дистанційного навчання та розроблені спеціалізовані електронні курси, проведені курси з підвищення 

кваліфікації та спеціалізовані професійні навчальні програми для понад 11 тис. працівників. 

У 2019 році була суттєво реформована система корпоративного управління ПАТ «Укрнафта», яка була 

приведена до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та загальноприйнятих міжнародних стандартів. 

Був обраний новий склад Наглядової ради, до якої вперше увійшли незалежні директори. 

Компанія зробила важливий крок у вирішенні проблеми історичного податкового боргу, який станом на 

кінець року склав 10,3 млрд грн: акціонери ПАТ «Укрнафта» погодили договори про продаж НАК «Нафтогаз 

України» газу, що вже був закачаний у підземні сховища газу (ПСГ), та про передоплату за газ майбутнього 

видобутку. Реалізація цих договорів дозволить компанії повністю погасити історичний податковий борг разом із 

штрафами та пенями, що створить передумови для залучення зовнішнього фінансування та стане запорукою 

сталого розвитку компанії та разом із нею всієї нафтовидобувної галузі країни. Втім, підписання договору та 

вирішення питання податкового боргу було заблоковано, що не дозволило остаточно розв’язати цю проблему 

вже в 2019 році та відтермінувало погашення боргу, а разом із ним і можливість прискорення розвитку 

підприємства. ПАТ «Укрнафта» та НАК «Нафтогаз України» повернулися до реалізації цього механізму у 2020 році, 

коли суттєві обмеження щодо підписання були зняті.  

Іншою проблемою залишається недосконалість системи обов’язкових державних аукціонів, яка не дозволяє 

своєчасно реалізовувати видобуту нафту та конденсат у повному обсязі. Ситуація з аукціонами ще більше 

погіршилась у 2019 році, що було зумовлено тогочасними світовими цінами на нафту та нафтопродукти. В умовах, 

що склалися покупці відмовились викуповувати нафту та конденсат ПАТ «Укрнафта» через неринковий механізм 

ціноутворення на аукціонах. Це призвело до вимушеного переходу компанії до переробки нафти на 

Кременчуцькому НПЗ на давальницьких умовах. Як результат, компанія вимушена була піти на збільшення 

витрат, пов’язаних з монетизацією нафти, що не дозволило конвертувати операційні досягнення у відповідний 

фінансовий результат. Крім того, через відсутність аукціонів на кінець року нереалізованими залишились близько 

250 тис. т нафти та конденсату. В результаті зазначених факторів компанія скоротила дохід на 7,9 млрд грн, що 

перекрило позитивний ефект від підвищення видобутку вуглеводнів та призвело до негативного фінансового 

результату (-4,1 млрд грн). Незважаючи на це, у 2019 році ПАТ «Укрнафта» в повному обсязі виконало поточні 

зобов’язання перед бюджетами всіх рівнів та сплатило частину податкового боргу, забезпечивши при цьому 

збільшення інвестицій для покриття потреб критично важливих напрямків діяльності. 

У 2020 році ПАТ «Укрнафта» зіштовхнулася з потужними викликами для компанії, всієї галузі та суспільства в 

цілому: введення обмежень на пересування через COVID-19, падіння ділової активності та різке зниження цін на 

нафту. Саме у таких умовах ми мобілізуємо наявні ресурси для поліпшення ефективності та підтримки 
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стабільності задля забезпечення робочих місць, соціальних гарантій, зобов’язань перед стейкхолдерами та 

наповнення державного бюджету ресурсами для боротьби з наслідками пандемії. Так у 2020 році компанія 

планує продовжити реалізацію програми з підвищення операційної ефективності бізнес-напрямку видобутку та 

підготовки, що складається з більш ніж 10 окремих проектів за ключовими напрямками діяльності бізнес-

напрямку. Зокрема, планується впровадити заходи щодо підвищення ефективності ремонтів свердловин, що 

дозволить виконувати їх швидше та з меншими витратами. Крім того, у 2020 році компанія сподівається остаточно 

вирішити проблему історичного податкового боргу на основі раніше розробленого та узгодженого механізму, 

який передбачає продаж НАК «Нафтогаз України» раніше закачаного до ПСГ газу, а також отримання передплати 

за газ майбутнього видобутку. Потенціал ПАТ «Укрнафта» можливо і потрібно використовувати для посилення 

енергетичної незалежності України. Це потребує спільних зусиль компанії та уряду країни спрямованих на 

усунення суттєвих обмежень для розвитку підприємства та нафтовидобувної галузі.  

 

 

О. Гез, в.о. Голови Правління ПАТ «Укрнафта» 
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ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ РИНКІВ  

Макроекономічний огляд 

▪ У 2019 році макроекономічна ситуація в Україні була стабільною. Ціни на нафту лишалися прогнозованими, проте 
ціни на газ упали під впливом перевищення пропозиції над попитом. 

▪ В 2020 році в результаті глобальної кризи ВВП України, найвірогідніше, суттєво зменшиться. На тлі зниження 
попиту на енергоносії ціни на нафту та газ в найближчій перспективі перебуватимуть на низькому рівні. 

Макроекономічна ситуація у 2019 році 

В 2019 році темп зростання реального ВВП в Україні 
(3,2%) перевищив загальносвітовий (2,9%), хоч і не досяг 
рівня країн, що розвиваються (3,7%).  

Темп інфляції у 2019 році (грудень до грудня) став 
найнижчим за останні роки (4,1%). 

У 2019 році гривня зміцнилась до долара США більш ніж 
на 5%. При цьому золотовалютні резерви НБУ зросли на 22% 
до 25 млрд дол. США.  

У 2019 році ціна на нафту сорту Brent коливалась у 

діапазоні від 59 до 71 дол./бар. Середньорічна ціна склала 64 

дол./бар. Впродовж 2019 року ціни на нафту сорту Urals, який 

за своїми характеристиками є найближчим до нафти 

вітчизняного видобутку, коливалися у діапазоні 58 – 71 

дол./бар. та були стабільніші у порівнянні з 2018 роком.  

Ціни на газ протягом року знизились на більш ніж 32%. 
Основними чинниками такої зміни стали збільшення 
пропозиції СПГ в Європі (за даними Американської 
адміністрації енергетичної інформації) та менший за 
очікуваний попит у зв’язку з теплою зимою, як повідомляє 
Bloomberg. 

 

 Прогноз макроекономічної ситуації у 2020 році 

У 2020 році, згідно з прогнозами МВФ, Україна увійде до 

числа 25 країн з найбільшим падінням економіки. При цьому 

передбачається, що в 2021 році загальносвітовий ВВП 

перевищить докризовий, в той час як українська економіка 

так і не повернеться до цього рівня. Однак, існують і інши 

прогнози щодо розвитку світової економікию Так, один з 

основних сценаріїв в рамках прогнозу глобальної 

консантингової компанії McKinsey передбачає відновлення 

рівня світового ВВП не раніше другої половини 2022 року. 

Очікується, що на фоні пандемії та економічної кризи 

інфляція (грудень до грудня) у 2020 році складе 7,7%.  

3,2% 2,9%
1,7%

3,7%

-7,7%

-3,0%

-6,1%

-1,1%

Україна Світ
Розвинені 

країни
Країни, що 

розвиваються

2019 2020 (прогноз)

Темпи зростання ВВП 2019-2020 рр. 

Ціни на нафту, 2019 

12,4%

13,7%

9,8%

4,1%

7,7%
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Інфляція (споживчі ціни) Цільовий рівень НБУ

Динаміка Споживчої інфляції 2016-2020 рр. 
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Джерело: Українська енергетична біржа 
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З огляду на обсяг накопичених золотовалютних 
резервів, Україна має достатньо ресурсів, щоб пом'якшити 
вплив фінансової кризи у 2020 році. Водночас, за 
очікуваннями уряду середньорічний курс долара зросте на 
понад 14% до 29,5 грн/дол.США.  

У 2020 році ціни на нафту зазнали суттєвого падіння, до 
18 дол./бар. нафти сорту Brent у березні 2020 року за, 
даними видання Platts. Це пов’язано з тимчасовим 
припиненням дії домовленостей про обмеження обсягів 
виробництва нафти між ключовими країнами-
виробниками у форматі ОПЕК+ та епідемією COVID-19. 
Ситуація на світових ринках нафти залишається 
нестабільною та важко прогнозованою.  

 

Ринок нафти в Україні 

У 2019 році в Україні видобуток нафти і газового конденсату збільшився на 6% до 2,4 млн т. При цьому найвищі 

темпи приросту видобутку демонструють приватні підприємства. 

Обсяг та динаміка видобутку основних гравців 

на ринку були такими: 

▪ ПАТ «Укрнафта»: 1 516 тис. т (+4,7%);  

▪ АТ «Укргазвидобування»: 478 тис. т (+7%); 

▪ Приватні компанії: 403 тис. т (+14%) (зокрема, 

ПрАТ «ВК Укрнафтобуріння» - 87,1 тис. т, 

ПрАТ «Нафтогазвидобування»/(ДТЕК Нафтогаз) –

46,4 тис. т, СП «Полтавська газонафтова компанія» 

- 47,4 тис. т). 

У 2019 році ПАТ «Укрнафта» залишалась єдиною 

компанією, котра зобов’язана реалізовувати нафту та газовий конденсат відповідно до Закону України «Про 

нафту та газ» виключно на біржових аукціонах та за регульованими цінами. Вся сировина перероблялась на 

потужностях Кременчуцького НПЗ.  

АТ «Укргазвидобування», будучи вертикально інтегрованою компанією, сировину власного видобутку 

переробляє на потужностях власного Шебелинського ГПЗ. 

Нафта та газовий конденсат приватних компаній реалізується вільно за нерегульованими цінами. Частина 

реалізації таких приватних підприємства припадає на міні-НПЗ, які за даними видання «Нафторинок» є 

основними виробниками нелегального палива.  

Окрім нафти та конденсату вітчизняного видобутку, Кременчуцький НПЗ переробляє і значні обсяги 

імпортної сировини. Так, у 2019 році постачання імпортованої нафти на Кременчуцький НПЗ склали 911,7 тис. т, 

що на 26% більше, ніж минулого року. При цьому традиційно високим був рівень постачання азербайджанської 

нафти сорту Azeri Light (постачальник – ВР). Слід відзначити, що у 2019 році Кременчуцький НПЗ суттєво 

диверсифікував джерела постачання сировини: влітку вперше в історії до України було імпортовано 

американську нафту сорту Bakken (постачальник – BB Energy), ще одну партію було поставлено з Лівії (сорт нафти 

El Sharara). Вся сировина, що завозилася, постачалася морем до Одеси, потім – Придніпровським 

трубопроводом.  

63%20%

17%

Укрнафта УГВ Приватні компанії

Структура видобутку нафти в Україні, 2019 

Джерело: видання ExPro 
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25,5 
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Золотовалютні резерви, млрд дол.

Курс долара, грн/дол.

Динаміка курсу долара та золотовалютних резервів, 

2016-2020 рр. 

Джерело: НБУ 
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Ринок природного газу в Україні 

Низький попит на природний газ призвів до профіциту ресурсу та, як наслідок, до рекордного зниження цін у 

світі та на ринку України (майже в 2 рази) у порівнянні з цінами 2018 року. 

У 2019 році вперше за 4 роки було зафіксовано спад видобутку природного газу в Україні. Всього у 2019 році 
було видобуто 20,6 млрд м3 природного газу, падіння склало 280 млн м3 або 1,3%. Обсяг та динаміка видобутку 
основних гравців на ринку були такими: 

▪ ПАТ «Укрнафта»: 1,2 млрд м3 (+7,5%).         
Це найкращий результат за останні 4 
роки; 

▪ АТ «Укргазвидобування»: 14,9 млрд м3 (-
4%); 

▪ Приватні компанії: 4,6 млрд м3 (+6%) 
(зокрема, ДТЕК Нафтогаз: 1,7 млрд м3, 
Burisma Group: 0,8 м3, Smart Energy: 0,4 
млрд м3). 

 

Упродовж року ситуація на ринку газу суттєво погіршилася.  

З огляду на світові тенденції на ринку газу, ціни на газ в Україні протягом року знизилися вдвічі - з 10 до 5 тис. 

грн/тис. м3.  

Основними чинниками впливу на українському ринку газу стали: 

• Скорочення споживання природного газу на 8,4% - до 29,8 млрд м3, що є найнижчим показником за 

всі роки незалежності України. Зокрема, населення у 2019 році скоротило обсяги споживання газу на 

14% - до 9,4 млрд м3. 

• За даними АТ «Укртрансгаз» упродовж 2019 року Україна імпортувала 14,3 млрд м3 газу з Європи, 

що є найвищим показником за останні 4 роки. На тлі скорочення споживання газу Україна збільшила 

обсяги його імпорту у порівнянні з 2018 роком на 33%, з 2017р – на 1%, з 2016р – на 29%. 

• Невизначеність до кінця 2019 року щодо перспектив продовження транзитного контракту з 

Російською Федерацією та як наслідок рекордно високий рівень заповнення ПСГ на кінець 2019 року 

на тлі підготовки до зупинки транзиту та можливого дефіциту газу в опалювальний період – на 43% 

(або 5,7 млрд м3) вище за аналогічний показник 2018 року. 

 

Ринок нафтопродуктів в Україні 

Сприятлива макроекономічна ситуація в Україні в 2019 році призвела до зростання споживання моторного 

палива та LPG на 6%, яке досягло рівня 2010 року. Зберігається тенденція зменшення частки бензину у 

споживанні моторного палива та росту частки LPG, у зв’язку з різницею цін. 

 

Минулого року баланс ринку світлих нафтопродуктів 

та LPG сягнув 10,7 млн т, що на 6,3% більше показника 

2018 року. Частка дизельного палива в структурі балансу 

збільшилась до 65%. 

Найбільшу частину ринку нафтопродуктів у 2019 році 

склав імпорт, його частка – 82,4%. Основні постачальники: 

Росія, Білорусь і Литва. З цих країн імпортували 7,73 млн т 

пального або 87% імпорту світлих нафтопродуктів та LPG. 

6%

72%

22%

Укрнафта УГВ Приватні компанії

Структура видобутку газу в Україні, 2019 

Джерело: видання ExPro 
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Баланс ринку світлих нафтопродуктів та 
скрапленого газу в Україні 2010 -2019, млн т

Джерело: видання ExPro
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Слід зазначити, що в Україні існує і досі відіграє значну роль тіньовий ринок нафтопродуктів, зокрема існують 

так звані міні-НПЗ (основним джерелом сировини для яких є газовий конденсат деяких приватних видобувних 

підприємств) та нелегальні АЗС, ринкова частка яких, за даними видання «Нафторинок», оцінюється у близько 

20%. У кінці 2019 року за дорученням Президента України та Прем’єр-міністра України, правоохоронні органи 

разом з Державною фіскальною службою України провели рейди в регіонах задля ліквідації нелегального ринку 

нафтопродуктів. Очікується, що це позитивно вплине на прозорість ринку в 2020 році.  

Ринок бензинів 

У 2019 році продовжилося падіння ринку бензинів. За 

даними Державного комітету статистики України, баланс 

бензинів у 2019 році склав 1,8 млн т, що на 4,8% менше 

показника 2018 року (без урахування продажів через 

нелегальні АЗС). 

Імпорт бензинів у 2019 році знизився на 5,2% і склав 

1,04 млн т. Основні країни-імпортери: Білорусь – 693,5 тис. 

(–17,1%), Литва – 328,7 тис. т (+38,5%) та Польща – 10,2 тис.т 

(–18,1%). 

Внутрішнє виробництво бензинів минулого року 

зросло на 8,6% і склало 1,89 млн т. Частка українського 

бензину Євро-5 склала 40,5%, дещо збільшившись у 

порівнянні з 2018 роком (+0,2%). Основні виробники 

бензинів — Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») та 

Шебелинський ГПЗ (АТ «Укргазвидобування»). 

Кременчуцький НПЗ переробляє як вітчизняну, так й 

імпортну сировину, а Шебелинський ГПЗ – здебільшого 

нафту та конденсат АТ «Укргазвидобування».  

Основний канал реалізації бензинів — продажі через 

АЗС. Таким чином було продано 1,35 млн т бензинів, що на 

1,8% менше у порівнянні з показником 2018 року. Зниження 

промислового споживання виявилось більш суттєвим і 

склало 457,7 тис. т (-12,1%).  

Головною причиною падіння споживання бензину у 

2019 році був перехід покупця на LPG, ціни на який були більш ніж удвічі менші. Це насамперед пов’язано з 

наявною різницею акцизних ставок, які складають 213 євро за тис. л бензину та 52 євро за тис. л LPG. 

Ринок дизельного палива 

Обсяг ринку дизельного пального у 2019 році збільшився на 8,4% і склав 6,99 млн т. Як і в попередні періоди, 

на ринку домінувала імпортна продукція. Її частка в балансі ринку ДП склала 89,1% або 6,22 млн т, що на 7,1% 

більше показника 2018 року. 

За результатами року найбільшим постачальником стала Російська Федерація — в країну поставлено 2,53 

млн т дизпалива (-7,8% в порівнянні з 2018 роком). Зниження поставок пов'язано із зупинкою 

нафтопродуктопроводу «Прикарпатзахідтранс» в ІІІ та IV кварталах і введенням спецмита. Ці заходи призвели до 

перерозподілу структури поставок — поставки з Білорусі збільшилися на 18,2% (2,47 млн т), з Литви надійшло ще 

0,5 млн т, що на 9,9% більше показника 2018 року. 

Внутрішнє виробництво ДП у 2019 році збільшилось майже на 25% у порівнянні з 2018 роком. Кременчуцький 

НПЗ продемонстрував 29,9% зростання випуску ДП. Частка українського дизельного палива в балансу ринку 

склала 10,9%. 

Ринок LPG 

У 2019 році баланс українського ринку LPG збільшився на 10% і склав 2 млн т. Частка імпорту в структурі 

балансу склала 87%. Минулого року в країну імпортували 1 611 тис. т, що на 13% більше за показник 2018 року. 

Найбільші постачальники ресурсу: Російська Федерація - 694,9 тис. т, Казахстан - 207,2 тис. т, Білорусь - 272,7 тис.т. 

18,2%

18,1%

63,7%

Ринок нафтопродуктів в Україні 2018 (%)

Бензини LPG ДП 

10,1 
млн т

Джерело: видання ExPro
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Обсяги внутрішнього виробництва залишалися стабільними і склали 397,1 тис. т. Частка ГПЗ ПАТ «Укрнафта» 

й АТ «Укргазвидобування» зменшилася з 15,3% до 13%. 

За оцінками експертів UPECO, торік обсяги споживання скрапленого газу вперше перевищили обсяги 

споживання бензину — різниця склала 238 тис. т.  

У 2019 році, з огляду на зростання обсягів споживання LPG та скорочення реалізації бензину, у парламенті 

з’явилась низка ініціатив щодо підвищення акцизу на LPG до 139 євро/1000 л та зниження акцизу на бензин до 

тієї ж ставки, але жодна з цих ініціатив не знайшла підтримки. 

Ринок роздрібної торгівлі нафтопродуктами у 2019 році 

Співвідношення загальної кількості АЗС до кількості автомобілів в Україні є значно вищим ніж у інших держав 

Європи. Станом на кінець 2019 рік в Україні працювало близько 7 тис. легальних АЗС, а також близько 700 АЗС, 

що працювали нелегально. Загалом усі АЗС в Україні обслуговали приблизно 9 млн автомобілів у 2019 році.  

За загальною оцінкою гравців ринку 2019 рік був успішним для роздрібного сегменту реалізації 

нафтопродуктів, чому сприяли насамперед високі роздрібні ціни. Ця ситуація відрізняється від гуртового 

сегменту, який був волатильний. Це зумовлено тим, що котирування нафти марки Urals, від яких, значною мірою, 

залежать ціни гуртового ринку України, коливалися у діапазоні 58 – 71 дол./бар. Такі коливання є досить 

відчутними для гуртового сегменту. 

У 2019 році, за інформацією Державного комітету статистики, через канал АЗС було реалізовано: 

• 1,35 млн т бензинів, що на 1,8% менше, ніж у 2018 році; 

• 1,47 млн т дизельного пального, що майже дорівнює показнику попереднього року (–0,7%); 

• 1,9 млн т LPG, що на 10,4% більше ніж у 2018 році. 

Необхідно підкреслити, що наведені дані відображають тільки офіційні обсяги споживання, які 

відстежуються Державним комітетом статистики. Більшою мірою об’єми, які не відображені у офіційній 

статистиці, стосуються роздрібної реалізації LPG. Вважається, що на нелегальний ринок припадає від 30% до 50% 

споживання LPG, або в середньому 60 тис. т пропан-бутану на місяць. 



9 
 

Регуляторне поле 

В 2019 році на діяльність компанії продовжувала негативно впливати низка регуляторних обмежень: 

▪ Неринкові умови ціноутворення на державних аукціонах з продажу нафти та конденсату зробили 

неможливою вільну реалізацію сировини ПАТ «Укрнафта». 

▪ Відбулось зростання податкового навантаження на нафтовидобувну галузь через збільшення ставок 

рентної плати на видобуток рідких вуглеводнів. 

▪ Вирішення питання простроченого податкового боргу ПАТ «Укрнафта» було відтерміновано. 

 

Біржові аукціони з продажу нафти та конденсату 

Реалізація нафти та газового конденсату власного видобутку, а також скрапленого газу власного виробництва 

характеризується значними регуляторними обмеженнями.  

ПАТ «Укрнафта» є єдиною компанією в Україні, яка зобов’язана продавати сировину виключно через біржові 

аукцiони, де стартові ціни визначаються державним аукціонним комітетом. Через особливості ціноутворення, 

стартові ціни на нафту та конденсат можуть перевищувати вартiсть iмпортної сировини аналогiчної якостi. В цих 

умовах українські нафтопереробні підприємства фактично відмовились від купівлі нафти на державних біржових 

аукціонах, і більше половини аукціонів були визнані такими, що не відбулись. 

Подібна ситуацiя зумовлює проблеми з ритмiчнiстю реалiзацiї нафти та конденсату і негативно впливає на 

фінансові показники підприємства. Неможливiсть стабiльного продажу продукцiї впливає на відсутність обігових 

коштів, необхiдних для забезпечення господарської дiяльностi, сплати податкiв, закупiвлi нафтопродуктiв для 

роздрiбної мережi, а також потребує додаткових витрат на зберiгання та транспортування продукцiї.  

Товариство неодноразово зверталось до державних органів з пропозиціями змінити встановлений порядок 

реалізації сировини і перейти до ринкового ціноутворення на нафту та конденсат. На сьогодні рішення не 

досягнуто, тож Товариство планує продовжити консультації з органами державної влади у 2020 році. 

Рентна плата на видобуток нафти та конденсату 

В 2019 році ставки рентної плати на видобуток нафти були підвищені з 29% до 31% для покладів глибиною 

до 5000 метрів та з 14% до 16% для більш глибоких покладів. При цьому рентну плату на видобуток конденсату 

зменшено: для покладів на глибині до 5000 метрів –  із 45% до 31%, а з покладів, які повністю залягають на глибині 

понад 5000 метрів – з 21% до 16%. З огляду на те, що переважна частина видобутку припадає саме на нафту, 

податкове навантаження на нафту зросло. 

Ставки рентної плати на видобуток природного газу залишились незмінними – на рівні 29% та 14% 

відповідно. Водночас, у 2019 році продовжували діяти стимулюючі ставки для нових газових свердловин: 12% 

для покладів до 5000 метрів, та 6% для більш глибоких покладів, які мали значний позитивний ефект на розвиток 

видобутку газу у країні. Товариство запропонувало відповідним органам державної влади поширити аналогічний 

податковий режим на нафту та конденсат, щоб стимулювати збільшення обсягів буріння та видобутку рідких 

вуглеводнів. Наразі відповідь на це звернення не отримана. 

Історичний податковий борг 

Станом на 31 грудня 2019 року прострочений податковий борг компанії становив 10,3 млрд грн. Цей показник 

включає прострочену заборгованість самої компанії, а також борг по спільній діяльності, але не включає 

потенційні пені та штрафи, що будуть нараховані при сплаті податкового боргу. Разом з ними, сума податкового 

боргу на кінець 2019 року сягнула 30 млрд грн. 

Механізм погашення простроченої податкової заборгованості, узгоджений акціонерами в березні 2019 року, 

передбачав викуп НАК «Нафтогаз України» 2,062 млрд м3 газу, що вже був раніше закачаний в ПСГ, та 

передоплати за 2 млрд м3 газу нового видобутку, що дозволило б ПАТ «Укрнафта» повністю погасити 

прострочений податковий борг разом iз штрафами та пенями.  

Водночас цей механізм давав можливість НАК «Нафтогаз України» погасити частину боргу перед 

ПАТ «Укрнафта», а державі - погасити частину власного боргу перед НАК «Нафтогаз України» за виконання 

спеціальних обов’язків з постачання природного газу споживачам. У 2019 році підписання угод купівлі-продажу 
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газу було заблоковано. Пізніше, у листопаді 2019 року, Уряд скасував це обмеження, що дозволило компаніям 

повернутись до реалізації цього механізму у 2020 році. 

Зараз компанія продовжує працювати з НАК «Нафтогаз України» у напрямку вирішення питання оплати 

раніше поставленого природного газу та продажу газу поточного i майбутнього видобутку задля повного 

врегулювання проблеми податкового боргу. 
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ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Видобуток та підготовка нафти та газу 

Основним пріоритетом бізнес-напрямку видобутку та підготовки є нарощення видобутку вуглеводнів та 

виробництва LPG за рахунок максимально ефективного використання виробничих ресурсів та впровадження 

провідних технологій видобутку вуглеводнів і підготовки товарної продукції. 

▪ В 2019 році порівняно з 2018 роком досягнуто збільшення ключових виробничих показників:  

- видобуток нафти та конденсату збільшено на 65,0 тис. т 

- видобуток газу природного та нафтового збільшено на 78,6 млн м3 

- виробництво LPG збільшено на 2,1 тис. т 

▪ Попри суттєве скорочення базового видобутку нафти та газу протягом 2019 року, збільшення обсягу 

загального видобутку стало можливим за рахунок успішного виконання програми організаційно-

технічних заходів. Як результат ОТЗ: додатковий видобуток нафти з конденсатом збільшився на 174,5 тис. 

т та газу на 138,1 млн м3 газу, що становить відповідно 11,5% та 11,8% від загального видобутку. 

▪ Впроваджуються заходи з підвищення операційної ефективності напрямку видобутку та підготовки, 

правильність та вчасність яких була підтверджена рекомендаціями експертів компанії Ernst & Young у 

2019 році. За рахунок впровадження заходів з підвищення операційної ефективності у звітному році 

вдалось знизити обсяг втрат нафти внаслідок простоїв свердловин, підвищити швидкість проведення 

ремонтів свердловин та знизити рівень запасів ресурсів на складах. 

Виробничі показники:  

 У 2019 році ПАТ «Укрнафта» покращила свої виробничі показники в порівнянні з 2018 роком, незважаючи 

на обмежені інвестиційні можливості. 

Виробничі показники 2018 2019 Зміна 

 Видобуток нафти з конденсатом (основна та спільна 

діяльність), тис. т 
1 448 1 515,6 4,7% 

 
Видобуток газу (основна та спільна діяльність), млн м3 1 082 1 162,1 7,4% 

 
Виробництво скрапленого газу, тис. т 110 112,2 2,0% 

 Експлуатаційний фонд свердловин (основна та спільна 

діяльність), шт 
2 093 1 997 -4,6% 

В 2019 році 46% від сукупного видобутку нафти та конденсату ПАТ «Укрнафта» було видобуто НГВУ 

«Охтирканафтогаз», що склало 700,3 тис. т. Тоді як, 48% від сукупного видобутку газу ПАТ «Укрнафта» було 

видобуто НГВУ «Полтаванафтогаз», що відповідно склало 553,5 млн м3 газу.  

 

 

 

 

 

 Охтирка; 
700 тис.т

Чернігів; 
245 тис.т

Полтава; 
119 тис.т

Долина; 
247 тис.т

Борислав; 
138 тис.т

Надвірна; 
67 тис.т

Структура видобутку нафти з 

конденсатом у 2019 р. 

Нафта 

Охтирка, 
275 млн куб м

Чернігів, 
49 млн куб м

Полтава, 
554 млн куб м

Долина, 
130 млн куб м

Борислав, 
38 млн куб м

Надвірна, 
118 млн куб м

Структура видобутку газу у 2019 р. 

Газ 
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Видобуток та реалізація програми організаційно-технічних заходів (ОТЗ) в 2019 році 

 

Незважаючи на скорочення базового 

видобутку нафти протягом 2019 року на 18%, 

компанії вдалося збільшити обсяг видобутку за 

рахунок успішного виконання програми 

організаційно-технічних заходів. 

Середньодобовий додатковий дебіт нафти на 

кінець 2019 року склав до 765 т/д.  

 

 

  

Також, попри скорочення базового 

видобутку природного газу протягом 2019 року 

на 12%, компанії вдалося збільшити обсяг 

видобутку за рахунок успішного виконання 

програми організаційно-технічних заходів. 

Середньодобовий додатковий дебіт 

природного газу на кінець 2019 року склав до 

456 тис.м3/д. 

 

 

 

Операції, які вдалося реалізувати у 

2019 році на наявному фонді 

свердловин ПАТ «Укрнафта» 

включають: перехід на нові 

продуктивні горизонти, проведення 

капітальних та поточних ремонтів 

перспективних свердловин, 

проведення гідророзривів пласту (ГРП) 

та інтенсифікацій, оптимізація 

видобутку свердловин, заміна 

критично зношеного обладнання.  

 

Загалом за рахунок проведення організаційно-технічних заходів у 2019 році додатково видобуто 174,5 тис. т 

нафти з конденсатом та 138,1 млн м3 газу, що становить відповідно 11,5% та 11,8% від загального видобутку нафти 

з конденсатом та газу за вказаний період. 

Базовий 
видобуток: 

- 16%

Базовий 
видобуток: 

- 18%

2017 2018 2019

Динаміка видобутку нафти в 2017 – 2019 рр., тон / добу

ОТЗ: +738 т/д ОТЗ: +765 т/д

-4%

+4%
+2%

0,8

98,2

10,3
1,7

10,0
1,2

15,9
11,1

60,1

12,0
4,0 5,8 6,5

74,9

ВВЕДЕННЯ НОВИХ 
СВЕРДЛОВИН

КРС ІНТЕНСИФІКАЦІЯ 
(КРІМ ПГРП)

ПГРП ВВІД З БЕЗДІЇ МИН. 
РОКІВ

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА 
МЕХ. ВИДОБ.

ОПТИМІЗАЦІЯ

Додатковий видобуток від  ОТЗ  тис. т/ млн м3

Базовий 
видобуток: 

- 14%

Базовий 
видобуток: 

- 12%

2017 2018 2019

Динаміка видобутку газу в 2017 – 2019 рр., тис. м3/ добу

ОТЗ: +574 тис.м3/д ОТЗ: +456 тис.м3/д

+6%
+1%

-16%
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Зокрема, минулого року компанія завершила 

капітальні ремонти (КРС) на 160 свердловинах та 

провела 42 операції з інтенсифікації видобутку (в 

тому числі 7 операцій гідророзриву пласту). Завдяки 

КРС станом на кінець звітного року додатково 

видобуто 60,1 тис. т. нафти і конденсату та 98,2 млн 

м3 газу. Операції з інтенсифікацій дали додаткові 8,8 

тис. т нафти та 4,4 млн м3 газу, та з оптимізації 

видобутку дали додаткові 75 тис. т. нафти і 

конденсату та 15 млн м3 газу.  

 

Виробництво скрапленого газу 

Підготовка газу, який видобуває компанія, забезпечується потужностями Гнідинцівського, Качанівського та 

Долинського газопереробних заводів. У 2019 році газопереробними заводами компанії було вироблено 112,2 

тис. т скрапленого газу, що на 2% більше, ніж у 2018 році. 

Виробництво скрапленого газу у 2018‒2019 рр.  

   

Впровадження програми підвищення операційної ефективності бізнес-напрямку видобутку та підготовки  

Одним із пріоритетів діяльності бізнес-напрямку «Видобуток та підготовка» є постійне підвищення 

ефективності роботи. У середині 2019 року з метою отримання додаткової експертизи було залучено команду 

нафтогазової практики міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії Ernst & Young, покликану оцінити та 

вдосконалити програму з підвищення операційної ефективності напрямку видобутку та підготовки. 

За результатами спільної роботи з командою експертів Ernst & Young було підтверджено правильність та 

вчасність заходів із підвищення операційної ефективності видобутку і підготовки, а також затверджено та 

запущено в реалізацію дворічну програму “Upstream efficiency”, що складається з більш ніж 10 окремих проектів. 

У 2019 році, як один із проектів програми, було впроваджено модель управління втратами видобутку через 

простої та бездії свердловин: автоматизовано збір даних із простоїв та бездії свердловин; впроваджено 

процедури аналізу фонду свердловин у бездії; розроблено класифікацію щодо причин перебування у бездії та 

визначено фонд, з яким можливо та доцільно працювати у подальшому. За рахунок зменшення добових втрат 

видобутку внаслідок простоїв та бездії свердловин протягом 2019 року середньодобові дебіти збільшились на 

~140 т/д нафти і ~105 тис м3/д газу, що складає 3,4% та 3,2% від середньодобового видобутку нафти та газу 

відповідно. Так, зменшення втрат видобутку нафти за рахунок проведення своєчасної заміни глибинно-насосного 

обладнання є наочним прикладом упровадження моделі управління втратами видобутку. Завдяки цій ініціативі 

110 112

2018
Факт

2019 
Факт

+2%

3

160

35

7

121

21

243

Введення нових свердловин

КРС

Інтенсифікація (крім ПГРП)

ПГРП

Ввід з бездії мин. років

Переведення на мех. видоб.

Оптимізація

590 

Кількість ОТЗ в 2019 р. 

тис. тон / рік 

Факт
2018 2019

+3%+56%
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кількість свердловин в бездії скорочено з 126 свердловин в січні 2019 року до 39 свердловин в грудні 2019, 

середньодобові втрати нафти зменшились з 132,2 т/д до 33,3 т/д.  

Зменшення втрат видобутку нафти за рахунок проведення своєчасної заміни глибинно-насосного обладнання у 

2019 році 

 

Також у межах програми були розроблені заходи щодо підвищення швидкості та ефективності реалізації 

ремонтів свердловин. З лютого 2020 року запроваджено пілотний проект щодо моніторингу ефективності роботи 

бригад поточного ремонту свердловин в НГВУ «Долинанфтогаз» та НГВУ «Охтирканафтогаз», впроваджено 

графіки та аналіз виконання депарафінізації свердловин по всіх НГВУ: середнє значення виконання графіку 

депарафінізації (січень-лютий 2020) складає 62,5%. У пілотних НГВУ створені бригади глушіння свердловин для 

виконання капітальних та поточних ремонтів свердловин. 

Для зниження рівня запасів ресурсів на складах в 2020 році розроблено та впроваджено управлінський облік 

насосно-компресорних труб та штангових глибинних насосів із онлайн доступом до даних для різних підрозділів 

із метою планування закупівель. Актуалізовано процес взаємодії між Управлінням нафтопромислових сервісів та 

бізнес-напрямком «Видобуток та підготовки» в рамках оптимізації процесу ремонту труби НКТ. У виробничих 

підрозділах упроваджено КПЕ з оптимізації запасів на складах. У вересні 2019 року проведено позапланову 

інвентаризацію запасів. Як наслідок, із листопада 2019 по лютий 2020 року списано неліквідних залишків на 43 

млн грн. 

Реалізація програми та впровадження заходів підвищення внутрішньої ефективності бізнес-напрямку 

«Видобуток та підготовка» буде продовжено у 2020 та 2021 роках. 
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Реалізація нафти, нафтопродуктів та газу 

Пріоритетами напрямку реалізації вуглеводнів власного видобутку залишаються забезпечення ритмічності 
продажів та максимізація прибутку. Повною мірою цих цілей можна досягти лише за умови зміни системи 
державного регулювання цін на нафту і конденсат та їх реалізації на ринкових засадах. 

▪ Попри неодноразове привернення уваги державних органів до неефективності реалізації нафти та 

газового конденсату через біржові аукціони протягом 2017-2019 років ситуація не змінилася. Як наслідок, 

у звітному році всі потенційні покупці відмовились від покупки сировини. 

▪ З квітня 2019 року ПАТ «Укрнафта» змушено було перейти на давальницьку схему роботи, що значно 

зменшило дохід компанії.  

ПАТ «Укрнафта», відповідно до Закону України «Про нафту та газ», зобов'язано реалізовувати видобуту нафту 

та газовий конденсат на біржових аукціонах.  

У 2019 році компанія з 1 516 тис. т видобутку за рік та запасів реалізувала на державних біржових аукціонах 

тільки 1 322 тис. т нафти та конденсату. 

Задля уникнення затоварення нафтою, зупинки виробництва і ризику невиконання фінансових зобов'язань 

перед трудовим колективом, державним бюджетом та контрагентами, у квітні 2019 року ПАТ «Укрнафта», після 

відмови від покупки сировини потенційними покупцями на біржових аукціонах, вимушена була розпочати 

переробку на давальницьких умовах на потужностях Кременчуцького НПЗ. При цьому компанія, окрім 

обов’язкових рентних платежів за видобуток, витрачає кошти на переробку, сплату акцизного податку та інших 

платежів, отримуючи в результаті переробки власні нафтопродукти (зокрема збиткові темні нафтопродукти 

(мазут, сірка) з урахуванням технологічних втрат при переробці нафти. Протягом квітня – грудня 2019 року 

ПАТ «Укрнафта» придбало та переробило 1 024 тис. т власної нафти та газового конденсату. Вироблені 

нафтопродукти реалізовувались через власну мережу АЗС, а також в гуртовому сегменті. 

Такий підхід до монетизації нафти не є оптимальним, але за поточних обставин він дозволив забезпечити 

мінімально необхідний грошовий потік для забезпечення операційної діяльності компанії.  

За поточних законодавчих та 

ринкових умов що вже давно склалися в 

Україні, ПАТ «Укрнафта» є єдиною 

компанією, що зобов’язана здійснювати 

продаж нафти сирої і газового 

конденсату власного видобутку 

виключно на біржових аукціонах. Через 

це протягом 2017-2019 років компанія 

не змогла реалізувати нафту та газовий 

конденсат на майже половині аукціонів 

через високі, на думку покупця, стартові 

ціни. У 2019 році з 20 аукціонів з 

продажу нафти та конденсату 11 були 

визнані такими, що не відбулися.  

Слід зазначити, що формування цін та порядок встановлення дат проведення аукціонів чітко визначені в 

чинному законодавстві та знаходяться у виключній компетенції аукціонного комітету. Продаж нафти сирої та 

газового конденсату на аукціонах за ціною, нижчою стартової ціни, не допускається. Таким чином, ПАТ 

«Укрнафта» зобов’язана виставляти нафту та газовий конденсат власного видобутку на аукціони, в той час як 

потенційні покупці беруть участь в аукціонах лише за сприятливої для них ринкової кон’юнктури. Як наслідок, 

компанія не може повною мірою реалізувати свою продукцію та не має змоги продавати її за сприятливої цінової 

кон’юнктури. Станом на 31 грудня 2019 лишались нереалізованими 247 тис. т сировини, що складає понад 15% 

видобутку компанії в 2019 році. 

Причинами незацікавленості потенційних покупців у придбанні нафти на аукціоні є:  

• зростання розрахункової стартової вартості сировини у зв’язку зі зростанням обсягу та періодичності 

поставок імпортованої нафти, зокрема нарощування ПАТ «Укртатнафта» імпорту більш високоякісної 

нафти сорту Azeri Light та інших сортів. Рівень стартових цін (без урахування податку на додану вартість 
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та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на аукціонах для нафти сирої та газового 

конденсату визначається аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту Urals та Azeri, що 

надійшли на митну територію України у кількості не менш як 50 000 тон протягом 15 днів, що передують 

даті реєстрації заявок на участь в аукціоні за даними ДФС; 

 

• невідповідність чинної формули розрахунку стартової ціни (застосовується за відсутності фактично 

імпортованої нафти) вимогам ринку. У разі ненадходження у зазначений період на митну територію 

України нафти сортів Urals та Azeri, ціна на аукціонах для нафти сирої визначається за даними видання 

«Crude Oil Marketwire» агентства «Platts» щодо середнього значення ціни фактичних угод з продажу 

нафти сорту Urals (котирування Urals Mediterranean та Urals Rotterdam) за 15 днів, що передують даті 

реєстрації заявок на проведення аукціону. Ця формула враховує вартість транспортування російської 

нафти Urals від родовищ до вказаних базисів (Середземне море та Роттердам) у Європі, що не є 

справедливим для формування ціни для ринку нафти в Україні і призводить до завищення її ціни. 

ПАТ «Укрнафта» неодноразово намагалося привернути увагу державних органів до цієї проблеми, яка є 

серйозним викликом для компанії, з огляду на важливість забезпечення стабільності грошового потоку та 

можливості вільно розпоряджатись видобутими нафтою та конденсатом.  

Протягом 2019 року ПАТ «Укрнафта» реалізовувало природний газ за ринковими цінами на відкритих 

електронних біржових торгах ТБ «Українська енергетична біржа» та за двосторонніми угодами на українському 

ринку. Всього у 2019 році компанія реалізувала 706,9 млн м³ газу. 
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Роздрібна торгівля нафтопродуктами 

Основним пріоритетом у напрямку роздрібної реалізації нафтопродуктів стало збереження та підвищення 

маржинальної ефективності роботи роздрібної мережі АЗС. 

 

▪ В 2019 р. було прийняте рішення не продовжувати працювати в нижньому ціновому сегменті ринку, а 

сконцентруватись на максимізації доходності на тону продажів нафтопродуктів через АЗС. 

▪ Продовження реалізації програми ребрендингу АЗС дозволяє дещо підвищувати конкурентоздатність 

мережі у найбільш привабливих локаціях. 

ПАТ «Укрнафта» володіє найбільшою в Україні мережею заправних станцій одного бренду (537 АЗС) , що 

реалізує паливо, вироблене з нафти вітчизняного видобутку, доля компанії в роздрібних продажах в 2019 р. 

становила біля 5%. Станом на 31.12.2019 р. роздрібна реалізація нафтопродуктів здійснювалась на 526 АЗС, які 

розташовані в усіх регіонах країни, окрім Сумської області. З листопада 2019 р. не працювали 11 АЗС.  

Станом на кінець 2019 року 180 АЗС компанії також обладнані автомобільними газозаправними пунктами. 

На сьогодні лише 26 з 537 об'єктів мають повномасштабні магазини, 16 з яких збудовані в рамках програми 

ребрендингу 2017-2019 рр., ще 11 магазинів будуть відкриті у 2020 р.  Послуги з продажу палива й супутніх товарів  

споживачам через ребрендовані АЗС ПАТ «Укрнафта» повністю відповідають рівню  мереж конкурентів, 

 АЗС які лишились не ребрендованими, мають переважно обмежений набір послуг і не можуть в повній мірі 

конкурувати з флагманами ринку.  Історично, мережа завжди працювала в сегменті низьких цін на паливо. 

 Основними реальними конкурентами АЗС «Укрнафти»  є не преміальні мережі, а невеликі мережі і 

нелегальні АЗС невисокої якості, які за рахунок різних хитрощів (податкова оптимізація, неякісне паливо і т.д.) 

активно працюють на різних регіональних ринках і реалізують паливо за мінімальними цінами. 

Основна перевага мережі «Укрнафта» це не якість об'єктів роздрібного бізнесу, а їх значна кількість по країні.  

Велика частина АЗС зосереджено в віддалених містах і селах, на незавантажених регіональних шляхах.  При 

цьому, відповідно до стратегії компанії, основна мета роздрібної реалізації завжди була і залишається не просто 

максимізація обсягів продажу палива через роздрібний канал, а забезпечення високої маржинальності продажу 

та стабільного надходження грошових доходів для компанії.  Це завдання особливо важливе в періоди падіння 

цін на нафту і природний газ, що видобуваються компанією.  

В 2019 р. порівняно з 2018 р. загальний обсяг роздрібного ринку нафтопродуктів України збільшився на 4%1. 

Зберігається тенденція 2016-2019 рр. по скороченню споживання бензинів та перехід споживача на LPG, обсяги 

роздрібних продажів ДП в 2019 р залишилися практично без змін.  У 2019 р.  зростання обсягів реалізації LPG 

становило 11%, продаж бензинів впав на 2%.  

Роздрібні мережі, що складаються з якісних АЗС з повним спектром послуг переважно збільшили обсяги 

реалізації, тоді як обсяги реалізації роздрібних мереж з застарілими АЗС впали.  Це відбувалося в тому числі за 

рахунок зміни цінової політики «преміальних» мереж, впровадження різних цінових рішень для клієнтів. 

Спостерігається зміна поведінки сучасного кінцевого споживача та його перехід до більш якісних мереж АЗС з 

широким спектром послуг. Скоріш за все, вказана тенденція буде зберігатись і надалі, в результаті чого АЗС, які 

не будуть оновлюватись, продовжуватимуть втрачати обсяги реалізації.  

Протягом  2018-2019 рр. також відбулося значне зростання кількості нелегальних АЗС. У цих умовах основні 

мережі конкурентів  стали активно знижувати ціни на АЗС, в тому числі, за рахунок прямих та прихованих знижок, 

різноманітних програм лояльності. Таким чином, значна частка споживачів отримала можливість купувати 

пальне за відносно невисокими цінами на високоякісних сучасних автозаправних комплексах. 

 

 

 

 

 

 

1 За даними видавництва «НафтоРинок». 
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В 2019 році, в умовах зміни схеми операційної діяльності з продажу нафти  на давальницьку переробку 

власної сировини, яка несла додаткове навантаження для компанії та для запобігання ризиків фінансової 

стабільності, було прийняте рішення не продовжувати працювати в нижньому ціновому сегменті ринку, а 

сконцентруватись на максимізації доходів на 1 тону продажу нафтопродуктів через АЗС мережі. В умовах високої 

роздрібної маржі, характерної для роздрібного ринку нафтопродуктів України у 2019 році, таке рішення  було 

цілком правильним. За рахунок зміни бізнес-моделі (перехід на давальницьку схему переробки нафти на 

Кременчуцькому НПЗ) роздрібний сегмент компанії отримав рекордні 285,7 млн грн чистого прибутку, що 

підтверджено аудийованою звітністю компанії. 

Як зазначено вище, в 2018-2019 рр. мало місце падіння попиту на світлі нафтопродукти (особливо бензини), 

та переорієнтування клієнтів на споживання LPG. Ця динаміка зберігалася у реалізації  ПАТ «Укрнафта», проте 

падіння споживання бензинів було більш суттєвим, ніж зростання LPG в зв’язку з незначною кількістю газових 

модулів на АЗС «Укрнафти».  

 

 
 

Слід зазначити, що на даний час основними конкурентами АЗС ПАТ «Укрнафта» є мережі з низькою якістю 

АЗС. Оновлення мережі АЗС дозволить не тільки припинити втрату обсягів реалізації, але й підвищити їх, посилити 

свої позиції на роздрібному ринку нафтопродуктів. Зрозуміло, що в умовах різкого падіння цін на нафту на 

початку 2020 року і відсутності вільних грошових коштів у компанії, подальші можливості з розвитку мережі вкрай 

обмежені, та не дивлячись на це, ПАТ «Укрнафта» намагається оновлювати АЗС.  

 

Єдиним варіантом якісного поліпшення основних показників мережі з урахуванням її поточного стану і 

активних дій інших гравців на ринку є повномасштабна реконструкція більшої частини роздрібних об'єктів мережі 

«Укрнафта», впровадження нових технологій і послуг, розширення асортименту непаливних продажів, що в 

умовах значного податкового боргу та відсутності  необхідних значних грошових коштів на даному етапі розвитку 

компанії неможливо повною мірою і здійснюється поступово  в обмеженому об'ємі. 
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У 2019 році задля посилення 

конкурентоспроможності мережі, менеджмент 

компанії також поступово проводив 

реконструкцію та ребрендинг мережі АЗС (за 2017 

рік - І квартал 2020 року проведений ребрендинг 

27 АЗС). На АЗС, що ребрендуються, з’являються 

нові сучасні сервіси для клієнтів. Зокрема, зона 

кафе та міні-магазини роздрібних супутніх 

товарів, підкачка для коліс, зарядка телефонів та 

гаджетів, також застосовуються сучасні технології 

продажів.  

Вжиті в кінці 2019 року кроки Уряду країни в 

напрямку боротьби з нелегальними АЗС дали 

позитивний результат для роздрібних об’ємів 

продажу як для мережі «Укрнафта» (продаж  на 

початку 2020 р. зросли на деяких АЗС), так і для 

мереж інших гравців, проте цей ефект буде 

тимчасовий внаслідок поступової перереєстрації 

нелегальних АЗС та їх повернення на ринок. 

Для залучення додаткових клієнтів на АЗС та 

отримання додаткової маржі у 2019 р. Правління 

компанії прийняло рішення створити новий канал 

корпоративних продажів нафтопродуктів (В2В: 

паливні картки, талони, дрібний гурт). Основними 

кроками у розвитку цього напрямку є: емісія 

власних паливних карток і талонів під власним 

брендом; збільшення обсягів реалізації за 

допомогою нових продуктів та моделей роботи; 

формування та розвиток необхідної організаційної структури. Для початку роботи у цьому напрямку було 

створено компанію ТОВ «УкрНафта-Постач», яка вже у грудні 2019 року взяла участь у 13 тендерах на постачання 

палива на платформі Prozorro. 

Крім того, відбувається поступове оновлення інфраструктури роздрібного бізнесу, в тому числі каналів зв’язку 

на АЗС та програмно-апаратного комплексу. Також здійснюється налаштування нових видів послуг для клієнтів 

АЗС, розпочинається реалізація програми лояльності та ін. 

У 2020 році, в умовах обмежень карантину і економічної рецесії, очікується зниження попиту і обсягів 

продажів на АЗС компанії. В цих умовах менеджмент буде проводити оптимізаційні заходи по витратах АЗС і 

відділень реалізації нафтопродуктів (ВРНП), продовжить максимізувати обсяг надходження грошових коштів і 

маржинальної дохідності мережі.  
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КАДРОВА ПОЛІТИКА, ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Кадрова політика 

Пріоритетом функції управління персоналом є трансформація кадрової політики з метою створення 

високомотивованої команди професіоналів з сучасними ключовими компетенціями та практиками задля 

забезпечення виконання цілей бізнесу. 

▪ У 2019 році завершено формування цільової організаційної моделі.  

▪ Системи оплати праці та управління ефективністю праці, як базові елементи мотивації персоналу, добре 

розбудовані та відповідають сучасним ринковим практикам. 

▪ Започаткована система дистанційного навчання та використання електронних каналів для професійного 

розвитку та обміну досвідом. 

▪ Упроваджено програму поліпшення умов праці, показник задоволеності у порівнянні з минулим роком 

зріс на 10%. 

▪ Завершено основний етап трансформації функції кадрового адміністрування: проведено повну 

централізацію функції – відбудовано єдиний центр надання послуг (SSC – Shared service center) з високим 

рівнем автоматизації основних процесів. Продуктивність персоналу функції кадрового адміністрування 

зросла на 48%. 

▪ Щорічний моніторинг за основними компонентами, що впливають на рівень залученості та лояльності 

персоналу, демонструє позитивну динаміку, а загальне поліпшення індексу задоволеності (E-NPS) склало 

18 пунктів у порівнянні з минулим роком. 

▪ Загальна продуктивність персоналу у порівнянні з минулим роком зросла на 8%. 

Підтримка трансформаційних проектів 

В 2019 році за підтримки функції управління персоналом було реалізовано низку важливих 

трансформаційних проектів, що мають на меті розбудову орієнтованої на кращий результат ефективної 

видобувної компанії та завершують формування цільової, а саме: 

• Створено централізоване Управління транспорту (1,1 тис. працівників); 

• Створено Управління нафтопромисловими сервісами (1,05 тис. працівників);  

• Створено централізовану функцію управління цілісністю активів (0,5 тис. працівників) 

• Централізовано функцію фізичної безпеки; 

• В рамках проекту ініціативи з підвищення функції напрямку «Видобуток та підготовка» знижено; 
чисельність персоналу функції на 575 штатних працівників. 

Реалізовано проект «Стандарти якості надання сервісів функціями підтримки бізнесу (BSF)». Стандарти 

надання послуг (SLA) розроблені і узгоджені із внутрішніми замовниками, впроваджуються з 2020 року. 

Індекс продуктивності персоналу 2019: облікова чисельність працівників ПАТ «Укрнафта» станом на 31 

грудня 2019 року становила 21 400 осіб. Порівняно з минулорічним періодом зменшення чисельності сягнуло 3%. 

Індекс продуктивності персоналу підвищився на 8% (видобуток на чисельність персоналу). Загалом, з 2016 року 

облікова чисельність персоналу скоротилась на 19,5%. 

Динаміка облікової чисельності штатних працівників ПАТ «Укрнафта» станом на 31.12.2019, осіб 
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З наявної загальної кількості працівників категорія робітників становить 78%. Водночас, 52% загальної 

кількості працівників ПАТ «Укрнафта»» мають вищу освіту. Отже, інвестуючи у розвиток персоналу компанія має 

потужне внутрішнє джерело для підсилення категорії фахівців та професіоналів.  

За віковим складом тільки 10% працівників у категорії «до 30 років». Зважаючи на позитивну динаміку у 

напрямку залучення молодих фахівців, компанія все ще потребує суттєвого зміцнення бренду роботодавця та 

трансформації корпоративної культури у бік збільшення її привабливості для сучасного сегменту ринку праці.  

Система управління ефективністю праці 

В компанії система впроваджена, починаючи з 2017 року. Система управління ефективністю роботи працює 

у відповідності до затверджених стандартів. Всі етапи процесу управління ефективністю автоматизовано в 

окремому модулі PMS (Performance management system), як окремого додатку корпоративної ERP системи.  

В 2019 році:  

• У відповідності до вимог системи управління ефективністю кожному інженерно-технічному 

працівнику було встановлено індивідуальні ключові показники ефективності (КПЕ) на рік, проведено 

піврічну та річну оцінку роботи. 

• Уніфіковано КПЕ для всіх посад з однаковим функціоналом в різних регіональних структурах, 

формулювання КПЕ приведені до вимог формату SMART. 

• У автоматизованому додатку створено базу даних «Бібліотека КПЕ» до якої внесено повний набір 

показників. Для кожної посади запропонований перелік КПЕ, з якого можна обрати такі, що 

релевантні на поточний рік. Процедура відбору автоматизована. 

Дотримується принцип встановлення КПЕ на виконання яких працівник має реальний вплив, з чітким 

зв‘язком між досягнутим результатом та розрахунком майбутньої винагороди. Згідно з даними внутрішнього 

опитування, кількість позитивних відповідей щодо ствердження «Мені надана можливість отримувати більш 

високу заробітну плату в залежності від результатів праці», порівняно з минулим роком, зросла на 18,5%. 

Преміювання здійснюється за правилами, закріпленими в колективному договорі ПАТ «Укрнафта», на 

підставі результатів виконання корпоративних КПЕ та індивідуальної оцінки роботи кожного працівника.  

Оплата праці та Колективний договір 

Після впровадження у 2018 році системи грейдів для керівних та інженерно-технічних посад Товариства та 

оновленої системи оплати праці, протягом 2019 року: 

• Проведений диференційований перегляд посадових окладів із врахуванням результатів 

індивідуальної оцінки КПЕ за попередній рік. 

• Переглянуті та підвищені тарифні ставки працівників робітничих професій та оклади робітників 

наскрізних професій. 

• Скасовано поняття «гірських» тарифних ставок, натомість упроваджено єдині тарифи для робітників 

усіх регіонів. 

В результаті проведених заходів середньомісячна заробітна плата працівників Товариства у 2019 році зросла 

у порівнянні з 2018 роком на 32,2%, що є найвищим показником росту за останні десять років. Зараз заробітна 

плата за основними професіями відповідає серединному значенню ринку оплати праці. 

Ініціативи з покращення умов праці: 

• У межах програми "Лікар з доставкою" у напрямку профілактики серцево-судинних захворювань 

проведено позачергові медичні огляди 4193 працівників груп ризику. 

• Проведено добровільну вакцинацію 3459 працівників проти грипу. 

Під час підбиття підсумків виконання Колективного договору за 2018 рік та 1-е півріччя 2019 року сторони 

визнали повне виконання Колективного договору. Об’єднаний профспілковий комітет Товариства відзначив 

подальше значне поліпшення глибини та якості співпраці Правління та профспілки, а також високо оцінив заходи, 

вжиті Товариством щодо охорони праці та створення належних умов праці працівників. 

Підбір персоналу 

Процедуру підбору персоналу впроваджено згідно з єдиним стандартом. Процес відбудований, прозорий та 

зрозумілий. За 2019 рік відділом було заповнено 1058 вакансій: 93 керівні, 304 інженерно-технічних працівників 
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та 661 робітничі. Внутрішній ресурс закриває більшу частина керівних та інженерно-технічних вакансій. Створено 

власну електронну базу кандидатів (система ATS). Послуги зовнішніх підрядників з пошуку персоналу не 

використовуються.  

В цілому процедура підбору забезпечує прозорість та об’єктивність при прийнятті рішень та зменшує ризики 

корупційної складової чи хабарництва. Згідно з даними внутрішнього опитування, кількість позитивних 

відповідей щодо ствердження «В ПАТ «Укрнафта» створені можливості для мого кар'єрного зростання», 

порівняно з минулим роком, зросла на 15%. 

Навчання та розвиток персоналу 

У 2019 році задля розбудови основних компетенцій, забезпечення рівних можливостей та підвищення 

ефективності процесів розвитку персоналу здійснено наступне: 

• Введено в експлуатацію Систему дистанційного навчання (оцінка користувачів - еNPS +39%). 

• Розроблено електронні курси за запитом бізнесу (ІТ безпека, Охорона праці, Цивільний захист). 

• Розміщено електронні курси по розвитку «софт» навичок. 

• Реалізовано більш ніж 10 вузько-спеціалізованих професійних навчальних програм для інженерного 

персоналу компанії. 

• Проведено курси з підвищення кваліфікації для більш ніж 11 тис. співробітників. 

• Розбудовано новий канал внутрішнього обміну досвідом між працівниками через систему Microsoft 

Teams (ініціатива Розпитаємо!). Заходи проводяться у форматі відеострімінгу одночасно для всіх 

працівників або вибірково для обмеженої аудиторії на актуальні теми. В середньому до кожного 

заходу підключається 500 працівників одночасно. 

Розвиток корпоративної культури, в т.ч. розвиток системи внутрішніх комунікацій: 

• Проведено нову хвилю дослідження задоволеності та лояльності працівників: ENPS (порівняно з 

2018) зріс від «-37» до «-19»; показник задоволеності з 3,0 до 3,4; показник інформованості з 3,4 до 

3,7. 

• УН Діалог (гаряча лінія): опрацьовано 180 запитів, рівень довіри - 70%. 

• Портал: 98% працівників користуються, ріст відвідуваності з 1200 до 1800 в день (кожен другий 

офісний працівник). 

ПАТ «Укрнафта» є базою практики для студентів провідних технічних університетів і коледжів України – 

близько 350 студентів пройшли практику на об’єктах компанії.  

Трансформація функції управління персоналом 

Автоматизація усіх кадрових процесів для запуску єдиної централізованої системи управління 

підприємством (на базі продукту корпорації «Інформаційні технології» бренд «ІТ-Enterprise») в ПАТ «Укрнафта» 

впроваджувалась поетапно, починаючи з 2017 року. В 2019 році 19 структурних одиниць, у кількості 15 759 

працівників, адмініструються в єдиній обліковій системі ERP. При цьому ліквідовано роботу у більш як 19 

локальних кадрових та фінансових системах, які дублювали одна одну. У 2019 році автоматизовано: 

• Державну та управлінську звітність, зокрема, Звіт з актуарних розрахунків. 

• Систему внутрішніх контролів в частині обліку робочого часу. 

• Модуль Табельника Управління транспорту, від заявки замовника до виплати заробітної плати.  

• Проведено очні та дистанційні навчання для усіх рівнів користувачів на усіх етапах автоматизації та 

впровадження модулів та сервісів. 

• Впроваджено в продуктивну експлуатацію Персональний кабінет працівника: перегляд 

персональних даних працівника, оформлення відрядження та відпустки, перегляд індивідуального 

табеля працівника та зарплатного листка. 

Як результат, в цілому, з початку трансформації функції управління персоналом та впровадження 

автоматизації кадрових процесів на 48% зріс рівень продуктивності персоналу функції кадрового 

адміністрування, а загальне зниження чисельності функції управління персоналом з початку трансформації (2017) 

на кінець 2019 року становило 29%. 
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Екологічна безпека, охорона праці та пожежна безпека 

ПАТ «Укрнафта» не лише дотримується законодавства України, а й запроваджує найкращі світові практики у 

галузі екологічної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки (ЕБ, ОП та ПБ), корпоративні стандарти, 

процедури та програми для працівників та підрядників. Здоров’я та безпека людини є головним пріоритетом 

в діяльності компанії, тому підприємство спрямовує зусилля на впровадження позитивної культури безпеки. 

▪ У 2019 році відсутні категорійні аварії та смертельні випадки, пов’язані з виробництвом. 

▪ Підвищено прозорість звітності, збільшено кількість аудитів, залучення до проведення аудитів керівників 

підрозділів. 

▪ Відсутні заборони органами Держпраці на виробничу діяльність у зв’язку з порушенням законодавства з 

охорони праці. 

▪ Ініційовані заходи із профілактики серцево-судинних захворювань: проведено позачергові медичні 

огляди для 4193 працівників з групи ризику та реалізовано інші заходи згідно з програмою. 

▪ Розпочато впровадження концепції Vision Zero та візитів з поведінкової безпеки (6 семінарів та 330 

учасників). 

▪ «Золоті правила безпечного виконання робіт» включено в 103 угоди з підрядниками, які працюють із 

структурними одиницями і 119 угод – з Відділом реалізації нафтопродуктів. 

Результати ПАТ «Укрнафта» в порівнянні з компаніями IOGP* 

Ковзний середній показник на 1 млн 

відпрацьованих людино-годин 

IOGP, 

2017/2018 

ПАТ «Укрнафта» 

2017 2018 2019 

Частота травм з тимчасовою втратою 

працездатності (LTIFR) 
0,28/0,25 0,30 0,23 0,26 

Частота всіх інцидентів, що підлягають обліку (RIFR) 0,78/0,72 1,09 0,73 0,82 

Частота дорожньо-транспортних пригод (VIFR) 0,07/0,112 0,04 0,00 0,05 

* IOGP – International Association of Oil and Gas Producers 

 

Ключові показники з охорони праці у 2019 році у порівнянні з 2018 

 

 

Поліпшення прозорості звітності в 2019 році порівняно з 2018 роком 

 

                                                    

2018 
2019 

Травма з втратою працездатності LTI 

Смертельні випадки 

Випадки надання медичної допомоги 

Випадки надання першої допомоги  

Небезпеки (небезпечні дії та умови) 

Потенційно-небезпечні події 
«майже сталося»  
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В 2019 році ПАТ «Укрнафта» збільшила інвестиції в охорону праці, пожежну та екологічну безпеку на 18,4% 

до 246,2 млн грн. Найбільша частка витрат припадає на забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 

засобами індивідуального захисту. 

З метою зменшення впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище в процесі виробничої 

діяльності структурних одиниць компанії були розроблені та протягом 2019 року виконані технічні заходи, які 

зменшують негативний вплив на стан довкілля, зокрема: 

• ремонт і заміну аварійних ділянок трубопроводів; 

• обстеження переходів трубопроводів через водні перешкоди і автодороги; 

• ревізію і заміну засувок на водоводах, лічильників обліку води; 

• пофарбування резервуарів, обладнання світловідбиваючими фарбами; 

• заміну, ревізію, ремонт запобіжних дихальних клапанів резервуарів; 

• демонтаж недіючих трубопроводів; 

• ліквідацію недіючих, ремонт та рекультивацію технологічних об’єктів. 

Протягом 2019 року внесені відповідні зміни в ліцензію на право здійснення господарської діяльності, 

пов’язану з використанням прекурсорів (хімічних речовин, обіг яких регулюється державою): оформлено карти 

даних небезпечного чинника на хімічні речовини; отримано нормативні дозвільні документи щодо рівня викидів 

забруднюючих речовин для виробничих об’єктів структурних одиниць; отримано дозволи на спеціальне 

водокористування; пройдено процедури затвердження зменшення розмірів санітарно-захисної зони об’єктів 

структурних одиниць ПАТ «Укрнафта» Західного нафтопромислового району; отримано висновки державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи. 

Протягом 2019 року ПАТ «Укрнафта» пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля господарської діяльності 

з видобування корисних копалин на родовищах компанії. Отримано 63 позитивних висновків, роботи з оцінки 

впливу на довкілля тривають. В цілому, за період 2018-2019 років отримано 85 позитивних висновків. 

У 2019 році реалізовано заходи з ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти на території м. 

Борислав. Фактичні витрати на реалізацію заходів сягнули 37,46 млн грн. Забезпечено передачу на спецкомбінати 

понад 1,0 тис. т відходів та матеріалів, що містять природні радіонукліди. 

Жодних тимчасових зупинок виробничих об’єктів структурних одиниць як у Східному, так і в Західному 

нафтопромислових районах за рішенням контролюючих органів минулого року не відбулося. 
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Соціальна та благодійна діяльність 

Пріоритетом ПАТ «Укрнафта» також є дотримання високих стандартів у соціальній сфері, зокрема: 

▪ Повне дотримання зобов’язань роботодавця щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам. 

▪ Побудова та підтримка соціально відповідальних стосунків із громадами, в яких компанія здійснює 

господарську діяльність.  

Бюджет соціальних витрат ПАТ «Укрнафта» у 2019 році становив 310,9 млн грн, що на 68,0 млн грн, або на 

27,9% більше показника 2018 року.  

Соціальні витрати ПАТ «Укрнафта» за 2018-2019 рр., млн грн 

 2019 2018 Зміна,% 

Матеріальна допомога працівникам 18,0 17,1 5% 

Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій 79,7 71,1 12% 

Інші пільги та компенсації працівникам у відповідності до 
Колективного договору 

150,8 106 42% 

Відрахування профспілці 49,0 36,6 34% 

Інші виплати не працівникам 13,4 12,1 11% 

Всього 310,9 242,9 28% 

З метою виявлення та профілактики захворювань працівників на робочих місцях, недопущення смертності 

на виробництві, професійних захворювань та втрати професійної придатності, підвищення працездатності та 

зниження ризику аварій і травматизму на виробництві у ПАТ «Укрнафта» діє програма «Лікар з доставкою». У 

2019 році лікарями було надано 28 010 консультацій працівникам, у т. ч. направлено на дообстеження 3 390 осіб, 

призначено лікування 7 778 особам. 

Багато років ПАТ «Укрнафта», як соціально орієнтована компанія, постійно бере участь у соціально-

економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць, у яких здійснює господарську діяльність. 

За 2019 рік ПАТ «Укрнафта» надала благодійної допомоги на суму 3,68 млн грн у вигляді матеріалів, різних 

послуг, у тому числі з транспортних перевезень та використання спецтехніки, які були спрямовані на ремонт та 

будівництво соціальних об’єктів, транспортної інфраструктури регіонів, підтримки незахищених верств 

населення.  

Зокрема, навесні 2019 року Прикарпаття потерпало від наслідків повені – були підтоплені будинки, 

зруйновані мости й дороги. компанія не могла стати осторонь цієї біди й допомагала жителям всіма наявними 

засобами: ремонт доріг, узбічь, мостів, іншої інфраструктури, надання будівельних та ремонтних матеріалів, 

підвіз води.  

Допомога надавалась громадам смт Битків (4 415мешканців), с. Молодків (2 629 мешканців), с. Бабче (2 484 

мешканців), с. Стримба (2 082 мешканців), с. Микуличин (5 200 мешканців). 

. 
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Компанія взяла участь у ремонті дорожнього покриття на території Полтавської, Чернігівської, Сумської 

областей, на що виділила 2,53 млн грн.  

  

Також ПАТ «Укрнафта» для задоволення потреб працівників та їхніх сімей фінансує утримання об’єктів 

соціальної інфраструктури: житловий фонд, дитячі садки та табори відпочинку, їдальні, лікувальні заклади, 

санаторії-профілакторії, спортивні заклади. Крім того, компанія безоплатно надає путівки у власні дитячі табори 

(«Іскорка» та «Веселка») для оздоровлення дітей, які потребують додаткового піклування – з малозабезпечених 

та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі діти відпочивають та 

оздоровлюються разом з дітьми наших працівників. Загалом цього року оздоровилось 50 таких дітей. 

У 2019 році з метою задоволення соціальних потреб жителів м. Долина компанія передала в комунальну 

власність територіальної громади м. Долина три непрофільних активи, а саме будівлю гуртожитку «Дружба», 

будинок Техніки та будівлі дитячого садка «Теремок», а також виділила фінансову допомогу Долинській міській 

раді в розмірі 5,2 млн грн без ПДВ на утримання будівель дитячого садка та переобладнання будівлі гуртожитку. 

Загалом ПАТ «Укрнафта» у 2019 році благодійно надало допомоги на 11,06 млн грн. 
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

▪ У 2019 році значний негативний вплив на ключові фінансові показники компанії мало загострення 

проблеми недосконалої системи державних аукціонів, а також вимушений перехід на давальницьку 

модель монетизації нафти. 

▪ Попри складні обставини, компанія зберегла тренд зростання обсягу капітальних інвестицій, що є 

критично необхідним для забезпечення безперервності виробництва, екологічної та виробничої 

безпеки підприємства. 

▪ Протягом 2019 року ПАТ «Укрнафта» дотримувалось суворої фіскальної дисципліни, сплативши всі 

поточні податки, що дозволило компанії увійти до першої десятки найбільших платників податків 

України. 

▪ У звітному році продовжилася плідна робота з урегулювання питання історичної податкової 

заборгованості, що має дозволити зняти обмеження для розвитку компанії та забезпечити стабільність 

і нові інструменти для сталого розвитку у майбутньому. 

 

Дохід та показники прибутку 

Чистий дохід від реалізації продукції 

скоротився порівняно з 2018 роком на 7,9 

млрд грн (-21,9%) до 28,2 млрд грн.  

Саме через неможливість вільно 

реалізувати весь обсяг видобутої сировини 

через державні аукціони, нереалізованими 

залишились більше 15% річного видобутку. 

Компанія була змушена перейти на новий 

механізм реалізації у вигляді переробки 

нафти на основі давальницької моделі та 

продажу готових нафтопродуктів. Так, з 

квітня 2019 року ПАТ «Укрнафта» придбало та переробило 1 024 тис. т власної нафти та газового конденсату. 

Вироблені нафтопродукти реалізовувались в гуртовому сегменті, а також через власну мережу АЗС. Частка 

нафтопродуктів в гуртовому сегменті залишилась не реалізованою. Як наслідок усіх згаданих чинників, чистий 

дохід компанії в гуртовому сегменті зменшився на 4,7 млрд грн. 

Також, у 2019 році зменшився дохід у роздрібному сегменті на 3,1 млрд грн, що сталося здебільшого 

внаслідок скорочення проливів на 29%. 

Показник собівартості реалізованої продукції збільшився на 1,2 млрд грн, порівняно з 2018 роком. 

Інші операційні витрати (за винятком витрат на рентну плату) зросли на 4 млрд грн, порівняно з минулим 

роком. Основними чинниками впливу у 2019 році стали формування резервів під сумнівну дебіторську 

заборгованість на суму 3,3 млрд грн та 

переоцінка вартості основних засобів та 

запасів на загальну суму 0,8 млрд грн.  

Таким чином, через суттєві 

скорочення показників чистого доходу від 

реалізації продукції та збільшення 

операційних витрат, компанія сформувала 

чистий збиток в розмірі 4,1 млрд грн, 

незважаючи на збільшення показників 

видобутку. 
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Капітальні інвестиції 

Попри складні обставини у 2019 році, компанії 

вдалося третій рік поспіль збільшувати рівень 

капітальних вкладень, що є критично необхідними 

для забезпечення безперервності виробництва, 

екологічної та виробничої безпеки. 

Загальна сума капітальних інвестицій в 2019 

році сягнула майже 1,5 млрд грн, що на 22% 

більше, ніж у 2018. Враховуючи обмеженість 

фінансових ресурсів, основним пріоритетом компанії була підтримка сталого видобутку вуглеводнів. Крім того, 

інвестиції були спрямовані й на інші напрямки діяльності підприємства, такі як розвиток роздрібного бізнесу 

компанії, оновлення парку спецтехніки та транспорту. 

Структура капітальних інвестицій 2018-2019 рр. (без урахування авансових платежів), млн грн без ПДВ 

*МТР (матеріально-технічний ресурс) – непроектна категорія капітальних вкладень, що включає в себе обладнання, 

інструменти, прилади, вузли та деталі, що використовуються в поточній діяльності підприємства та мають бути 

капіталізовані згідно – чинною обліковою політикою ПАТ «Укрнафта» 

Майже 50% від капітальних інвестицій ПАТ «Укрнафта» у 2019 році склав матеріально-технічний ресурс, а 

саме: насосно-компресорні труби, глибинне обладнання для видобутку, насосне обладнання, технологічне 

теплообмінне обладнання, котельне обладнання, обладнання автоматизації для видобутку, обладнання та 

інструмент для КРС, контрольно-вимірювальні прилади і т.п. 

Збільшення інвестицій порівняно з попереднім роком дозволило компанії пробурити свердловину №102 

Верхньомасловецька та розпочати буріння свердловини № 119Г Великобубнівського родовища (бічний стовбур). 

Також вдалося майже подвоїти інвестиції в будівництво та капітальний ремонт наземної інфраструктури, що є 

дуже важливим оскільки брак інвестиційних коштів у попередніх роках призвів до фізичного зносу 

продуктопроводів (нафтопроводів, газопроводів, водопроводів і т.п.) та обладнання (резервуарів, технологічних 

котелень і т.п.). У минулому році для підтримки сталого видобутку компанія виконала капітальні ремонти на 160 

свердловинах, що більше показника 2018 року на 39 операцій.  

Також у 2019 році було придбано 32 одиниці нової техніки (спецтехніки та транспорту) взамін фізично та 

морально зношеної. 

У 2019 році був завершений ребрендинг 6 АЗС в Київському регіоні та проведений ребрендинг ще 10 АЗС у 

Львівській та Рівненській областях. Таким чином, загальна кількість таких станцій становить 16. Крім того, триває 

ребрендинг 10 АЗС у західних областях (Закарпатській, Івано-Франківській та інших). Інвестиції у розвиток 

роздрібного бізнесу компанії мають на меті привести мережу АЗС ПАТ «Укрнафта» у відповідність до сучасних 

вимог ринку, підвищивши рівень надання сервісу своїм клієнтам.  

Компанії вдалося профінансувати не лише програму підтримки сталого видобутку вуглеводнів та підтримку 

конкурентоспроможності роздрібної мережі, а й інші важливі напрямки діяльності підприємства: впровадження 

системи ERP, модернізацію ІТ інфраструктури, проведення геологічних експертиз, необхідних для подання 

документів на продовження спецдозволів та проектних документів на розробку родовищ. 
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Податкові виплати за 2019 рік 

У 2019 році ПАТ «Укрнафта» в повному 

обсязі виконало поточні податкові 

зобов’язання, сплативши до бюджетів усіх 

рівнів податків на суму приблизно 13,5 

млрд грн, в т. ч. 7,2 млрд грн рентних 

платежів. Сума податкових платежів у 2019 

році зменшилася на 17% порівняно з 2018 

роком, що сталося здебільшого через 

зниження рентних платежів.  

Сплата податків у 2018‒2019 рр. 
2019 2018 

Зміна, % 
млн грн млн грн 

Рентна плата за користування надрами 7 187 9 170 -22% 

Податок на прибуток 1 075 1 786 -40% 

Податок на додану вартість 3 787 4 104 -8% 

Акцизний податок 336 337 0% 

Інші податки та збори 1 065 889 20% 

Всього сплачено податків 13 450 16 286 -17% 

Вирішення питання податкового боргу ПАТ «Укрнафта» 

В 2019 році ПАТ «Укрнафта» та НАК «Нафтогаз України» продовжили співпрацю та зробили важливі кроки у 

напрямку вирішення питання погашення простроченої заборгованості компанії. Компанії розробили механізм, 

що передбачав викуп НАК «Нафтогаз України» у ПАТ «Укрнафта» 2,062 млрд м3 газу, що вже був раніше закачаний 

в ПСГ, та передплати за 2 млрд м3 газу нового видобутку, що дозволяло компанії повністю погасити прострочений 

податковий борг разом із штрафами та пенями. Водночас, цей механізм дозволяв НАК «Нафтогаз України» 

погасити частину боргу перед ПАТ «Укрнафта», а державі - погасити частину власного боргу перед НАК «Нафтогаз 

України» за виконання спецобов'язків із поставки природного газу споживачам. Механізм був узгоджений 

зборами акціонерів, які відбулися у березні того ж року. Втім, у 2019 році підписання угод купівлі-продажу газу 

між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укрнафта» було заблоковано, і компанії повернулись до реалізації цього 

механізму вже у 2020 році, після того, як Уряд розблокував підписання договорів. 

Станом на 31 грудня 2019 року прострочений податковий борг, який обліковувала компанія, становив 10,3 

млрд грн, тоді як на 31 грудня 2018 року - 10,4 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої 

компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності. Підхід ПАТ «Укрнафта» до обліку 

податкового боргу відповідає чинному законодавству та узгоджується з рекомендаціями незалежного 

зовнішнього аудитора. 

Напрямки підвищення ефективності фінансової функції 

Пріоритетами фінансової дирекції компанії є реалізація заходів для підтримки фінансової стабільності 

компанії, забезпечення ліквідності та дотримання суворої фіскальної дисципліни. Особлива увага 

приділяється впровадженню сучасних цифрових технологій, які забезпечать своєчасність та достовірність 

фінансової та управлінської звітності компанії, в тому числі для оперативного прийняття управлінських рішень. 

В 2019 році було успішно та згідно з планом завершено основні інфраструктурні проекти, закріплені у 

дворічній стратегії побудови нової «хмарної» ІТ інфраструктури компанії. Згідно з цією стратегією, всі активи 

компанії було об’єднано до єдиної мережі, всі корпоративні ІТ сервіси та бізнес-додатки було консолідовано, а 

ключові бізнес-додатки винесено до «хмарного» центру обробки даних. 

Одним із основних завдань минулого року було підвищення рівня ІТ безпеки компанії. Завдяки низці проектів 

стан ІТ безпеки компанії вийшов на абсолютно новий рівень.  

Протягом 2019 року компанія продовжила впровадження нової системи ERP: 

• Для всієї компанії повністю було успішно впроваджено такі функціонали: “Розрахунок заробітної 

плати та особистий кабінет”, “Казначейство”, "Закупівлі" та "Угоди" 

6 395  5 731  

8 564  

10 821

16 286  

13 450

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Динаміка сплати податків, млн грн
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• Розроблено та впроваджено для основних структурних підрозділів такі функціонали системи 

ERP: бухгалтерський облік та звітність, контроль за розрахунками з постачальниками, розрахунок 

собівартості виробництва та послуг, логістика та транспорт та ін. 

У 2020 році компанія продовжить впровадження та розвиток системи ERP у решті структурних підрозділів. 

Для цілей ефективнішого та прозорішого управління активами компанії важливим є аналіз родовищ за його 

ключовими параметрами: обсягом видобутку та собівартістю вуглеводнів. Розуміння ефективності родовищ 

дозволяє реалізовувати послідовну стратегію управління активами на підставі обраного сценарію розвитку для 

кожної групи активів. 

У зв’язку з цим, в межах фінансової функції у 2019 році впроваджено процес розрахунку собівартості нафти 

та газу у розрізі родовищ ПАТ «Укрнафта». Розрахунки проводяться на базі спеціально розробленої методики та 

регламенту процесу, а також фінансових моделей, які дозволяють враховувати особливості алокації витрат 

кожного структурного підрозділу. За новою методологією виконані розрахунки за весь звітний 2019 рік, а в 2020 

році вони проводяться на щомісячній основі. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2019 РІК (аудійована) 

Баланс, тис. грн 

АКТИВ 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 4 5 

І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 293 529 348 616 

первісна вартість 1001 329 331 406 712 

накопичена амортизація 1002 (35 802) (58 096) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 208 134 1 297 572 

Основні засоби 1010 12 554 251 16 550 977 

первісна/переоцінена вартість* 1011 17 089 414 18 195 884 

знос та виснаження 1012 (4 535 163) (1 644 907) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі  

1030 - - 

інші фінансові інвестиції 1035 9 417 11 917 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 206 2 125 

Відстрочені податкові активи 1045 5 738 766 6 373 452 

Інші необоротні активи 1090 3 894 324 3 894 324 

Усього за розділом І 1095 23 700 627 28 478 983 

ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 7 208 705 5 140 160 

Виробничі запаси 1101 1 236 787 1 070 520 

Незавершене виробництво 1102 55 745 5 210 

Готова продукція 1103 441 466 1 627 535 

Товари 1104 5 474 707 2 436 895 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 6 781 059 6 952 961 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 158 035 192 576 

з бюджетом 1135 29 696 24 517 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 370 234 266 625 

Гроші та їх еквіваленти 1165  -   -  

Готівка 1166 174 037 203 432 

Витрати майбутніх періодів 1170  -   -  

Інші оборотні активи 1190 2 018 549 1 642 023 

Усього за розділом ІІ 1195 16 740 315 14 422 294 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу 
та групи вибуття 

1200 15 245 15 245 

Баланс 1300 40 456 187 42 916 522 
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ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 4 5 

І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 010 972 1 010 972 

Капітал у дооцінках 1405 16 792 876 20 538 647 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток  1420 (11 160 672) (15 360 263) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за розділом І 1495 6 643 176 6 189 356 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - 86 038 

Довгострокові забезпечення 1520 2 272 030 2 879 297 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 2 272 030 2 965 335 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов'язаннями 1610   -   -  

товари, роботи, послуги 1615  566 875 651 631 

розрахунками з бюджетом 1620  11 891 821 11 328 761 

у тому числі з податку на прибуток 1621 1 782 249 1 252 751 

розрахунками зі страхування 1625 28 569 16 128 

розрахунками з оплати праці 1630 118 911 67 973 

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 

1635  266 875 375 112 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 

1640 430 714 428 155 

Поточні забезпечення 1660  17 826 722 20 455 609 

Доходи майбутніх періодів 1665  -   -  

Інші поточні зобов'язання 1690  410 494 438 462 

Усього за розділом ІІІ 1695 31 540 981 33 761 831 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700  -   -  

Баланс 1900 40 456 187 42 916 522 
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І. Фінансові результати 

Стаття 
Код 

рядка 
2019 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 
2000 

28 210 201 36 112 994 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 
2050 

(15 953 094) (14 782 776) 

Валовий:  
прибуток 

 
2090 

12 257 107 21 330 218 

збиток 2095  -  - 

Інші операційні доходи 2120 447 946 365 155 

Адміністративні витрати 2130 (1 704 682) (1 526 633) 

Витрати на збут 2150 (1 583 440) (1 528 763) 

Інші операційні витрати 2180 (13 922 007) (10 661 207) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190  -  7 978 770 

збиток 2195 (4 505 076)  -  

Дохід від участі в капіталі 2200 11 302 9 335 

Інші фінансові доходи 2220 24 647 79 673 

Інші доходи 2240  -  11 

Фінансові витрати 2250 (294 736) (206 472) 

Збиток від участі в капіталі 2255  -   -  

Інші витрати 2270 (174 815)  -  

Фінансовий результат до оподаткування:  
прибуток 

2290  -  7 861 317 

збиток 2295 (4 938 678)  -  

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 880 819 (1 423 116) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 - - 

Чистий фінансовий результат:  
прибуток 

2350  -  6 438 201 

збиток 2355 (4 057 859)  -  
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ІІ Сукупний дохід 

 

 

Стаття 
Код 

рядка 
2019 рік 2018 рік 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 4 842 311 (150 276) 

Інший сукупний дохід (збиток) 2445 (446 355) (346 204) 

Сукупний дохід (збиток) до оподаткування 2450 4 395 956 (496 480) 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 (791 272) 89 366 

Інший сукупний дохід (збиток) після оподаткування 2460 3 604 684 (407 114) 

Сукупний (збиток)/дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (453 175) 6 031 087 

ІІІ Елементи операційних витрат  
 

Стаття 
Код 

рядка 
2019 рік 2018 рік 

Матеріальні затрати 2500 929 544 1 244 314 

Витрати на оплату праці 2505 3 965 522 3 363 454 

Відрахування на соціальні заходи 2510 709 329 618 283 

Амортизація, знос, виснаження 2515 1 555 288 1 538 657 

Інші операційні витрати 2520 22 970 179 12 758 213 

Разом 2550 30 129 862 19 522 921 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття 
Код 

рядка 
2019 рік 2018 рік 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 54 228 510 54 228 510 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 54 228 510 54 228 510 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (74,83) 118,72 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 (74,83) 118,72 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 
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Звіт про рух грошових коштів, тис. грн 

Стаття 
Код 

рядка 

2019 рік 2018 рік 

надходжен
ня 

видаток надходжен
ня 

видаток 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності: 

     

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування  

3500 - 4 938 678 7 861 317 
 

- 

Коригування на амортизацію, знос та 
виснаження необоротних активів 

3505 1 555 288 - 1 538 657 
 

- 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 2 671 756 - 3 009 692 - 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць 

3515 174 815- - - - 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 
та інших негрошових операцій 

3520 3 357 945 - 146 504 - 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 - 11 302 - 9 335 

Зміна вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 - - - - 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 761 368 - 23 229 - 

Фінансові витрати 3540 294 736 - 206 472 - 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 - 1 234 384  - 8 599 914 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 - 42 009 -  1 501 618 

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 2 589 541 - 2 675 004 - 

Сплачений податок на прибуток 3580 - 1 075 118 - 1 785 122 

Сплачені відсотки 3585 - - - - 

Інші платежі 3190 - - - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 514 423 - 889 882 - 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

     

Надходження від реалізації: 
необоротних активів 

3205 8 301 - 16 511 - 

Надходження від отриманих: 
  відсотків 

3215 70 701 - 161 856 - 

  дивідендів 3220 64 744 - 54 137 - 

Інші надходження 3250 - - - - 

Витрачання на придбання: 
  фінансових інвестицій 

3255 - 3 828 - 9 770 

необоротних активів 3260 - 1 622 387 - 1 237 062 

Інші платежі 3290 - - - 303 
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Стаття 
Код 

рядка 

2019 рік 2018 рік 

надходжен
ня 

видаток надходжен
ня 

видаток 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - 1 482 469 - 1 014 631 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 

     

Надходження від власного капіталу 3300 - - - - 

Отримання позик 3305 - - - - 

Інші надходження 3340 - - - - 

Витрачання на викуп власних акцій 3345 - - - - 

Погашення позик 3350 - - - - 

Сплату дивідендів 3355 - 2 559 - 82 210 

Інші платежі 3390 - - - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - 2 559 - 82 210 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 29 395 - - 206 959 

Залишок коштів на початок року 3405 174 037 - 380 996 - 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - - - - 

Залишок коштів на кінець року 3415 203 432 - 174 037 - 
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2020 РІК 
▪ На момент підготовки звіту вже зрозуміло, що 2020 рік стає викликом для світу та особливо 

нафтовидобувної галузі, через поширення пандемії COVID-19 та негативне розбалансування ринку 

нафти 

▪ У таких кризових умовах пріоритетами у 2020 році для ПАТ «Укрнафта» є виконання своїх зобов’язань 

перед стейкхолдерами, мінімізація негативного впливу погіршеної ринкової кон’юнктури за рахунок 

подальшого підвищення ефективності, а також вирішення найбільш критичних питань – 

вдосконалення механізму реалізації нафти та погашення податкового боргу 

Кінець першого кварталу 2020 року позначився 

різким погіршенням ситуації як для нафтової індустрії, 

так і для світової економіки в цілому. Зрив 

переговорів ОПЕК+ та повсюдне запровадження 

обмежень на пересування через пандемію COVID-19 

призвели до різкого падіння цін на нафту. Ціни на газ 

також залишаються низькими. Крім того вже зараз 

зрозуміло, що світовий реальний ВВП скоріш за все 

знизиться, проте на скільки та як на довго залежатиме 

від ступеня поширення пандемії зараз та 

відновлюваності COVID-19 у майбутньому.  

Незважаючи на очікування щодо дещо вищої 

ціни на нафту на кінець року, ринок залишається 

вкрай волатильним: існують різні сценарії динаміки 

цін впродовж року. У зв’язку з цим є ризик того що в 

певні періоди співвідношення цін на нафту та повна 

собівартість видобутку та реалізації не 

будутзбалансовані.  
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Основні напрями діяльності ПАТ «Укрнафта» на 2020 рік 

Основними напрямами діяльності компанії у 2020 році є (1) забезпечення видобутку нафти та газу (2) та 

підготовка видобутих вуглеводнів. Для забезпечення безперервного циклу виробництва на всіх його етапах 

виділена низка пріоритетних проектів у рамках напрямів (3) будівництва та капітального ремонту наземної 

інфраструктури, (4) сервісного обслуговування, виробництва та ремонту нафтогазового обладнання, (5) 

проведення робіт по збільшенню продуктивності свердловин. Компанія також приділяє увагу (6) пошуково-

розвідувальному та експлуатаційному бурінню, (7) пошуку і розвідці родовищ нафти та газу. Окремим важливим 

напрямом діяльності компанії залишається (8) реалізація нафти, газу та продуктів їх переробки. Також компанія 

зосередиться на (9) реалізації трансформаційних проектів з метою підвищення ефективності компанії в умовах 

погіршення ринкової кон’юнктури. 

 

 

1. Видобуток нафти та газу 

Задачею номер один, що стоїть перед керівництвом та співробітниками компанії, є збереження досягнутих 

за останні роки показників видобутку вуглеводнів. Для комплексного забезпечення нафтогазовидобутку 

компанія реалізовує наступні основні напрямки роботи в 2020 році: 

▪ Підтримка базового рівня видобутку 

Першим кроком для збереження минулорічних обсягів видобутку вуглеводнів безумовно є підтримка 

базового рівня видобутку. Заходи, передбачені на 2020 рік в цьому напрямку, насамперед включають в себе 

оптимізації та підвищення ефективності поточних виробничих та технологічних процесів. 

Так в 2020 році заплановано провести оптимізації, що допоможуть збільшити міжремонтний період на 

свердловинах (МРП) та зменшити тривалість поточних ремонтів свердловин (ПРС), такі як: попереднє глушіння 

свердловин, опресовка та депарафінізація НКТ на виробничих базах (є частиною програми підвищення 

ефективності видобутку «Upstream efficiency»). Також підтримати базовий рівень видобутку допоможе комплекс 

заходів з депарафінізації свердловин та трубопроводів, застосування депресорних хімікатів, роботи з 

інгібіювання солевідкладень, якісний підбір і фільтрація рідини глушіння, застосування гріючих кабелів та 

термохімічних засобів. 

Крім того планується збільшити обсяги якісного ремонту насосно-компресорних труб та 

електровідцентрованих насосів на виробничих базах компанії. Ремонт НКТ планується виконувати на виробничій 

базі «Гоголеве», що запрацює в цьому році не тільки як ремонтна база, але й як виробнича для виготовлення 

труб НКТ на власних потужностях. Ремонт електровідцентрованих насосів буде проводитись на модернізованому 

прокатно-ремонтному цеху електрозанурювальних установок, що запрацює після реконструкції в 2-3 кварталі 

поточного року (детальний опис у розділі «Сервісне обслуговування, виробництво та ремонт нафтогазового 

обладнання»). 

5   ПРОВЕДЕННЯ 

РОБІТ ПО 

ЗБІЛЬШЕННЮ 

ПРОДУКТИВНОСТІ 

СВЕРДЛОВИН 

6   ПОШУКОВО-

РОЗВІДУВАЛЬНЕ Й 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

БУРІННЯ  
7   ПОШУК І 

РОЗВІДКА 

РОДОВИЩ НАФТИ 

ТА ГАЗУ 

1   ВИДОБУТОК 

НАФТИ ТА ГАЗУ 

2   ПІДГОТОВКА 

НАФТИ ТА ГАЗУ 

8   РЕАЛІЗАЦІЯ 

НАФТИ, ГАЗУ ТА 

ПРОДУКТІВ ЇХ 

ПЕРЕРОБКИ 

9  ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ 
4   СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМНОНТ 

НАФТОГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

3   БУДІВНИЦТВО ТА КАПІТАЛЬНИЙ 

РЕМОНТ НАЗЕМНОЇ 

ІНФРАСТУКТУРИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

Напрями в сфері основної діяльності 

Напрями в сфері підтримки основної діяльності 
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В поточному році буде продовжене впровадження проектів по віддаленому автоматизованому доступу до 

свердловин, розширення системи дистанційного моніторингу та управління свердловинами. Це дозволить 

забезпечити постійний контроль за режимами роботи свердловин, мінімізувати втрати видобутку, пов'язаної з 

простоями свердловин та неоптимальними режимами роботи насосного обладнання, забезпечить своєчасну 

реакцію на відхилення фактичних показників роботи від режимних. 

Також планується виконати ревізію експлуатаційного фонду свердловин, щоб виявити низькодебітні 

свердловини та провести їх зупинку для формування обмінного фонду насосно-компресорних труб та глибинно-

насосного обладнання та подальшого використання їх на високодебітних свердловинах. 

Продовження окремих проектів з оптимізації системи підтримки пластового тиску (ППТ), що заплановані до 

реалізації в поточному році, допоможуть стабілізувати падіння пластового тиску на родовищах та забезпечити 

оптимальний профіль витіснення нафти в напрямку видобувних свердловин.  

Окремим напрямком роботи на 2020 рік, який дозволить підтримати базовий рівень видобутку, є 

розширення та вдосконалення навиків роботи ІТР із спеціалізованим програмним забезпеченням з метою 

збільшення швидкості та якості наданих рекомендацій по свердловині. Професійне програмне забезпечення та 

володінням їм дозволить значно автоматизувати роботу команди IRMT та підвищити їх ефективність, 

забезпечивши високу якість свердловинних даних.  

▪ Забезпечення додаткового видобутку за допомогою організаційних геолого-технічних заходів  

Для реалізації в 2020 році компанія розробила ряд заходів не тільки на підтримку базового рівня видобутку, 

але й для його збільшення. 

Наразі компанія веде роботу по вдосконаленню операцій з капітального та поточного ремонту свердловин, 

щоб скоротити час на проведення відповідних робіт, переглядає концепцію оцінки ефективності капітальних 

ремонтів та інтенсифікацій. Пошук, пріоритезація та впровадження економічно доцільних ОТЗ, а також 

формування та постійне оновлення реєстру можливостей у перспективі дозволять збільшити кількість ремонтів 

свердловин в періоді та, як наслідок, наростити видобуток та зменшити простої. 

Впродовж 2020 року планується розширення та контроль комплексів гідродинамічних та геофізичних 

досліджень свердловин з метою оптимізації їх роботи, виявлення непрацюючих інтервалів, інтервалів 

поступлення води, горизонтів повернення та дорозвідки тощо. Завдяки цим заходам у працюючих малодебітних, 

високообводнених, а також у свердловинах контрольного фонду, бездії чи ліквідованих шляхом проведення 

комплексу геофізичних досліджень, можуть бути виявлені раніше недреновані нафто/газонасичені пропластки 

чи горизонти, які будуть вводитись в експлуатацію.  

Також забезпечити підвищення видобутку допоможе ефективне управління критичними матеріально-

технічними ресурсами, залишками їх на складах та прискорена їх закупівля. В основному це стосується таких 

важливих позицій, як насосно-компресорні труби, штангові глибинні насоси, електровідцентровані насоси та 

хімічні засоби. Управління цими категоріями є пріоритетом у 2020 році та складовою частиною програми 

підвищення ефективності видобутку «Upstream efficiency». 

Впродовж року планується проводити регулярну ревізію та аналіз бездіючого фонду свердловин з метою їх 

подальшого переведення в експлуатаційний фонд. За рахунок розширення експлуатаційного фонду також 

планується частково збільшити видобуток вуглеводнів. 

В 2020 році пріоритетним напрямком також стане впровадження сучасних технологій на свердловинах з 

механізованим видобутком: трубообертачі, штангові свердловинні насоси (ШСН) з нижньою посадкою та 

якорями труботримачів, безштангові насосні системи (ESPCP); а на газліфтних свердловинах, свердловинах 

газового та нагнітального фонду будуть встановлені пакерні системи. В умовах обмеженості фінансових ресурсів 

такі оптимізації дозволять не тільки наростити видобуток, але й скоротити витрати на обслуговування та ремонти 

обладнання. 

Ще одним напрямком діяльності по збільшенню видобутку є продовження реалізації програми по переводу 

видобувних свердловин на електровідцентровані насоси (ЕВН). Це дозволить збільшити міжремонтний період 

роботи свердловин (МРП), зменшити собівартість видобутку нафти за рахунок зменшення поточних підземних 

ремонтів свердловин (ПРС), збільшити видобуток нафти за рахунок збільшення видобутку рідини, оптимізації та 

зменшення простоїв свердловин, вивільнення бригад ЦК і ПРС та проведення ними інших заходів по збільшенню 

видобутку нафти. 
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▪ Забезпечення додаткового видобутку за рахунок партнерств 

ПАТ «Укрнафта» у 2020 році продовжує роботу в рамках існуючих партнерств та працює над залученням 

нових партнерів. Даний напрямок роботи з існуючими та новими партнерами дозволить покращити 

використання вже існуючого фонду свердловин та підвищити ефективність видобутку на родовищах компанії. 

Так, компанія працює над залученням партнерів для проведення складних капітальних ремонтів свердловин та 

буріння бічних стовбурів задля виведення свердловин із бездії у форматі ризик-сервісних контрактів та планує 

вже цього року запустити в роботу перші пілоти, які стануть базою для подальшої роботи у цьому напрямку. 

Компанія вже веде перемовини з декількома інвесторами в рамках ризик-сервісних контрактів. Також компанія 

веде перемовини з потенційним іноземним партнером для співпраці у форматі контракту з комплексного 

підвищення видобутку (production enhancement contract, PEC). Реалізація цього контракту може дозволити  

залучити на тривалий час значні інвестиції у інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури. 

Крім того, проводиться постійна робота по розширенню співпраці з партнерами в рамках існуючих угод зі 

спільних діяльностей задля забезпечення обсягів видобутку в рамках СД та отримання позитивних фінансових 

результатів попри складку ринкову кон’юнктуру. 

2. Підготовка нафти та газу 

В поточному році компанія планує здійснити ряд кроків для забезпечення стабільного процесу підготовки 

видобутих нафти та газу. Зокрема планується впровадити нову схему подачі газу Решетняківського родовища 

ЦВНГ-3 НГВУ «Полтаванафтогаз» для його підготовки на СП «ПГНК» та подальшої здачі в газотранспортну систему. 

Також заплановано розпочати впровадження газового гвинтового компресора на ГЗУ-3 Рибальського 

родовища НГВУ «Охтирканафтогаз», що дозволить утилізувати низьконапірний газ обсягами 15-20 тис.м3/добу. 

Завершити впровадження планується в 2021 році.  

Ще одним кроком в напрямку оптимізації підготовки вуглеводнів є вдосконалення системи збору та 

транспортування продукції Микуличинського родовища НГВУ «Надвірнанафтогаз», що включає в себе 

впровадження закритої системи  збору та транспортування продукції свердловин, будівництво нафтопроводу 

довжиною 4 км та підбір технологічного і насосного обладнання. 

В 2020 році розпочинається І етап впровадження динамічного залуговування скрапленого газу 

газофракціонуючої установки Гнідинцівського ГПЗ (приведення скрапленого газу власного видобутку до 

державних стандартів). 

Ще одним важливим заходом, що запланований на поточний рік, є впровадження резервної схеми  

транспортування суміші природного і нафтового газу з Гнідинцівського ГПЗ в Глинсько-Розбишівський цех 

Качанівського ГПЗ та газу природного горючого, що подається в магістральні трубопроводи з Глинсько-

Розбишівського цеху Качанівського ГПЗ на Гнідинцівський ГПЗ. Всі ці кроки дозволять забезпечити стабільний 

процес підготовки видобутих вуглеводнів на потужностях компанії в поточному році і в подальшому. 

3. Будівництво та капітальний ремонт наземної інфраструктури та обладнання 

Для забезпечення видобутку на плановому рівні вкрай важливим є виконання низки завдань з підтримки в 

належному стані та оновлення критичної інфраструктури (трубопроводи, резервуари, технологічні установки). 

В 2020 році планується замінити 22 трубопроводи, по яким за добу транспортується більше ніж 2,5 тис. тон 

нафти, близько 500 тис. м3 газу, а також близько 5 тис. м3 пластової води. 

Наймасштабніший з проектів реконструкції трубопроводів, запланованих на 2020 рік – «Ремонт 

нафтопроводу Рибальці-Качановка довжиною 13,6 км» з бюджетом близько 35 млн грн. Оновлений трубопровід 

планується ввести в експлуатацію наприкінці року. 

Крім того в 2020 році планується виконати капітальні ремонти або повну заміну резервуарів на 6 об’єктах. 

Багато резервуарів знаходяться в непридатному до експлуатації або навіть аварійному стані і потребують 

негайної заміни чи капітального ремонту, щоб попередити можливі втрати вуглеводнів або призупинення 

видобутку у випадку аварійного припинення експлуатації такого обладнання. 

В 2020 році розпочалися підготовчі роботи до будівництва технологічної печі у Глинсько - Розбишевському 

ЦПГ. Цей об’єкт є критично важливим для Качанівського газопереробного заводу, оскільки технологічна піч 
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знаходиться в аварійному стані, і існує ризик виникнення аварійних ситуацій, які можуть призвести до повної 

зупинки підготовки вуглеводнів. 

Важливість проведення цих робіт обумовлена підтримкою безперервного циклу виробництва (видобуток 

вуглеводнів, їх підготовка та подальше транспортування). Отже навіть за умов обмеженості фінансових ресурсів 

та вимушеної відмови компанії від реалізації частини проектів у капітальному будівництві, реалізація 

запланованих робіт по вищезгаданих об’єктах знаходиться на радарі у керівництва та має біти виконана в 

поточному році. 

4. Сервісне обслуговування, виробництво та ремонт нафтогазового обладнання 

У 2019 році нафтопромислові сервіси ПАТ «Укрнафта» був виділені в окремий бізнес підрозділ.  

Основним проектом даного напряму, який вже розпочався, на 2020 рік є модернізація прокатно-ремонтного 

цеху електрозанурювальні установок (УЕЦН). Передбачається оснащення цеху сучасним обладнанням, що 

дозволить виконувати всі види ремонтів УЕЦН своїми силами, а також проводити вхідний контроль нового та 

відремонтованого обладнання. Функціонування цеху дозволить зменшити протяжність ремонтів та збільшити 

надійність устаткування свердловин, в результаті чого збільшиться час роботи свердловин і їх видобуток. Крім 

того цех дозволить надавати відповідні послуги стороннім організаціям, і вже має потенційних замовників, 

оскільки є унікальним та немає аналогів в Україні. В даний час проект знаходиться на завершальній фазі. 

Відкриття цеху заплановано на 3й квартал 2020р. 

Важливим проектом для підвищення ефективності видобутку також є виготовлення насосно-компресорних 

труб (НКТ) з трубоматеріалів власними силами на виробничій базі «Гоголеве». Даний проект дозволить суттєво 

знизити витрати на придбання готових НКТ за рахунок використання наявних але раніше не використаних 

потужностей. Випуск першої партії у розмірі 120 т запланований на 3й-4й квартал 2020 року. 

Додатковим напрямком є проект з налагодження самостійного виготовлення резервуарного парку для АЗС 

ПАТ «Укрнафта» для зменшення вартості та оперативності заміни резервуарів, що є критично важливим для 

функіонування АЗС. 

5. Проведення робіт по збільшенню продуктивності свердловин 

У 2020 році запланована реалізація 8 традиційних гідророзривів пластів (ГРП), а також збільшення кількості 

ремонтів свердловин з використанням технології «Колтюбинг». Ці кроки дозволять наростити видобуток  та 

забезпечити стабільний процес видобутку вуглеводнів в поточному році і в подальшому.  

У разі відновлення ринкової кон’юнктури напрямок нафтопромислових сервісів планує також продовжити роботу 

над обов’язковою заміною застарілих мобільних лабораторій для дослідження свердловин на сучасні 

спецавтомобілі типу ЛСГ-10. Крім того, можливим стане впровадження та реалізація нових сучасних технологій 

ГРП «Slickwater» та «Liquid frack» силами УНПС. Завдяки заміні лабораторій та використанню нових технологій 

напрямок планує підвищувати якість та спектр послуг, що надається компанією. 

6. Пошуково-розвідувальне й експлуатаційне буріння 

ПАТ «Укрнафта» у 2020 році планувало реалізацію двох проектів з буріння (Схід – св. №119 

Великобубнівського родовища, Захід – св. №103 Верхньомасловецького родовища) та проведення підготовчих 

робіт до реалізації потенційних проектів у 2021 році.   

В 1-му кварталі 2020 року завершено будівництво горизонтальної свердловини №119 Великобубнівського 

родовища (бічний стовбур), що була розпочата бурінням наприкінці 2019 року. Результати буріння перевищили 

очікуваний рівень видобутку, при випробуванні свердловини отримали понад 100 т/д на штуцері 5мм. До 

реалізації проекту залучалися світові лідери серед сервісних компаній такі, як Schlumberger та Weatherford, що 

дало можливість використати сучасні системи для первинного розкриття продуктивних горизонтів та забезпечити 

виконання складної траєкторії свердловини.  

Реалізація другого проекту буріння свердловини №103 Верхньомасловецького родовища, станом на 

сьогодні, призупинена через значне зниження ціни на нафту та обмеженість компанії у грошових коштах. Однак, 

компанія продовжує проводити підготовчі роботи по даному проекту, що дозволить розпочати активну фазу 
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будівництва свердловини в найкоротші терміни при зміні кон’юнктури на ринку нафти і покращення фінансового 

становища компанії.  

7. Пошук і розвідка родовищ нафти та газу 

У 2019 році зовнішні експерти, залучені компанією, висунули низку рекомендацій щодо нарощування 

ресурсної бази вуглеводнів на діючих родовищах ПАТ «Укрнафта». Надані рекомендації стосуються зокрема 

розширення площ та доступних інтервалів спецдозволів на декількох перспективних родовищах. З огляду на 

надані пропозиції компанія прийняла рішення провести поглиблене вивчення покладів, частини яких виходять 

за межі діючих спецдозволів з метою встановлення наявності достатнього обсягу залишкових ресурсів. У разі 

підтвердження наявності компанія планує оцінити геолого-технічні заходи для вилучення цих ресурсів та 

сформувати інвестиційні розрахунки для вивчення їх привабливості. В подальшому, щодо перспективних 

ресурсів, компанія подасть документи для розширення спецдозволів (підготує нові геолого-економічні оцінки 

(ГЕО) та оплатить збір за збільшення ресурсів). Наразі очікується, що весь процес вивчення та аналізу 

запропонованих можливостей триватиме впродовж 2020 року, а, у випадку позитивного рішення щодо 

інвестицій в розширення ліцензій, кошти будуть передбачені в бюджеті 2021 року.  

Крім того на поточний рік заплановані пошуково-розвідувальні роботи на родовищах в межах діючих 

спецдозволів з метою відкриття нових покладів та збільшення видобутку в подальшій перспективі. Серед таких 

робіт заплановано виконати сейсміку, створити гідродинамічні моделі по ряду родовищ, розпочати підготовку 

до пошуково-розвідувального буріння та по 6 родовищам здійснити прирости запасів. 

Так, сейсморозвідувальні роботи будуть проводитись на Добромель-Стрільбицькій площі. Планується 

виконати переробку та переінтерпретацію сейсмічних матеріалів, що дозволить уточнити геологічну модель 

родовищ. 

Також на стадії виконання знаходиться роботи по створенню гідродинамічних моделей по 5 родовищам, що 

будуть завершені в поточному році: Анастасівському, Старо-Самборському, Микуличинському, Ярошівському та 

Бугруватівському. 

На основі вищезазначених робіт підвищиться відсоток успішності буріння пошуково-розвідувальних 

свердловин з метою відкриття нових, перспективних покладів нафти і газу. 

Наразі в компанії вже відібрані кандидати для пошуково-розвідувального буріння та в 2020 році планується 

виконати підготовчі роботу до буріння свердловини №103 Верхньо-Масловецькго родовища (менілітові відклади 

бориславський пісковик). 

Окрім цього в поточному році плануються роботи з приросту запасів на Решитняківському та Глинсько-

Розбишівському родовищах (НГВУ Полтаванафтогаз), Качанівському, Анастасівському, Бугруватівському та 

Велико-Бубнівському родовищах (НГВУ Охтирканафтогаз). По вищезазначених родовищах буде проводитись 

державна реєстрація нещодавно відкритих запасів вуглеводнів у Державному балансі запасів корисних копалин. 

Дані роботи дозволять компанії мати перспективи щодо подальшої стабілізації видобутку та визначатимуть 

шляхи для подальшого розвитку. 

8. Реалізація нафти, газу та продуктів їх переробки 

Основною метою напрямку роздрібної реалізації в 2020 році залишається не просто максимізація обсягів 

продажу палива через роздрібний канал, а забезпечення високої маржинальності продажу та стабільного 

надходження грошових доходів для компанії.  

Також, у поточних умовах погіршення ринкової кон’юнктури, менеджмент буде проводити оптимізаційні 

заходи по витратах АЗС і відділень реалізації нафтопродуктів (ВРНП).  

Основним проектом з розвитку власної сітки АЗС у 2020 році буде початок впровадження програмно-

апаратного комплексу мобільний POS-термінал (операційна система, що інтегрована в роботу касових апаратів 

та забезпечує оперативний обмін даними між касовими апаратами на АЗС та серверами компанії) та підготовка 

до акумуляції усіх даних щодо роздрібної мережі та її клієнтів у єдиній системі. Існуючий програмно-апаратний 

комплекс «ND office», який використовується на АЗС та відділах реалізації нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта», не 

відповідає сучасним ринковим вимогам. Цей комплекс ускладнює здійснення операцій з реалізації товарів на 

АЗС, не дозволяє в повній мірі автоматизувати деякі процеси (наприклад, самообслуговування клієнтів, 
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впровадження програми лояльності, налаштування нових послуг). Саме для усунення зазначених обмежень 

компанія планує оновлення інфраструктури роздрібного бізнесу. 

Крім того, компанія планує почати реалізацію програми лояльності, що дозволить утримувати існуючих та 

залучати нових клієнтів. Подальше вдосконалення клієнтського сервісу на АЗС компанії потребує також 

впровадження нових видів послуг для клієнтів АЗС, серед яких чат-бот, мобільна каса та інші.  

9. Трансформаційні проекти 

Діяльність компанії зазнала змін у зв’язку з падінням цін та зменшенням попиту на вуглеводні. У зв’язку з 

цим, ПАТ «Укрнафта» намагається використовувати гнучкий підхід до управління витратами компанії, постійно 

відслідковуючи зміни ринкової кон’юнктури і відповідно коригуючи витрати компанії. Так, зокрема, оперативно 

реагуючи на різку негативну зміну ринкової кон’юнктури, компанія зосередилась на оптимізації інвестиційної 

програми, а також операційних витрат. Інвестиційна програма зазнала зменшення та переорієнтування на роботу 

компанії в умовах низьких цін, при цьому ключовою умовою цих змін було збереження запланованого рівня 

видобутку. Наразі ведеться робота зі зменшення операційних витрат, планується досягти суттєвого зниження 

витрат по незахищеним статям. В залежності від динаміки зміни ринкової кон’юнктури компанія буде і надалі 

коригувати свій план в сторону оптимізації чи можливо розширення інвестиційної діяльності.   

У 2020 році також продовжується робота по реалізації дворічної програми “Upstream efficiency”, яка 

передбачає впровадження заходів із підвищення операційної ефективності видобутку і підготовки нафти і газу, 

та складається з більш ніж 10 окремих проектів серед яких: поліпшеної моделі управління втратами видобутку 

через зменшення простої та вивід свердловин з бездії, підвищення швидкості та ефективності реалізації ремонтів 

свердловин, зниження рівня запасів на складах та поліпшення їх оборотності, розробка карти втрат газу з 

подальшою розробкою та впровадженням ініціатив зі зменшення рівня втрат та витрат газу, а також створення 

централізованої функції управління геологічними запасами (Subsurface). 

У 2020 році ПАТ «Укрнафта» продовжить роботу зі зміни умов функціонування ринку нафти, для 

забезпечення регулярної реалізації та гнучкості при зміні ринкової кон’юнктури. Через суттєве зниження цін 

повернувся попит на нафту та конденсат компанії, що дозволило ПАТ «Укрнафта» зупинити переробку на основі 

давальницької моделі. Проте поточна ситуація підкреслює важливість змін саме у законодавстві, що є запорукою 

стабільного функціонування не лише для компанії, а й для галузі в цілому.  

У поточному році ПАТ «Укрнафта» планує реалізувати договір продажу природного газу НАК «Нафтогаз 

України», який має на меті остаточне вирішення питання податкового боргу компанії. Його реалізація дозволить 

поліпшити фінансовий результат вже сьогодні, а також забезпечити стабільність та нові інструменти для сталого 

розвитку у майбутньому. У ситуації, що склалася у світі та на ринках вуглеводнів особливо важливою є плідна 

співпраця уряду та бізнесу задля стабільності та відповіді тим викликам, що зараз постають перед нами. 

 


