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ВСТУП 

 

Шановні акціонери! 

Яким турбулентним і складним не був 2018 рік для країни і для нашої галузі, загалом 

для ПАТ «УКРНАФТА» він став роком очевидного прогресу. 

Наші досягнення вражають: 2018 року ПАТ «УКРНАФТА» збільшило виробництво – 

вперше за останні 12 років. Ми заробили мільярди гривень порівняно зі скромними 

мільйонами у 2017 році та збитками у попередні роки. Замість виробництва аміаку Компанія 

зайнялася прибутковим бізнесом із продажу газу власного видобутку. Наш платіжний баланс 

очищений. Нам вдалося збільшити інвестиції. Ми – серед п’яти найбільших платників 

податків в Україні. 

Погляньмо детальніше на цю історію успіху. 

Наш видобуток нафти з конденсатом зріс, порівняно з 2017 роком, у той час як 

видобуток газу наприкінці року став вищим, ніж на початку. При цьому зростання видобутку 

нафти зафіксовано вперше від 2006 року. Той факт, що ми досягли цього з одним із найменших 

інвестиційних бюджетів у галузі та на виснаженому фонді свердловин, свідчить про 

величезний потенціал, який ПАТ «УКРНАФТА» може реалізувати за наявних у Компанії 

резервів. 

Загалом було видобуто 1148 тис. т нафти і конденсату та 1082 млн м3  природного газу. 

Середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс на 5% ‒ до 3,97 тис. т/добу проти 3,78 

тис. т/добу в 2017 році. Водночас середньодобовий видобуток газу продемонстрував незначне 

зменшення з 3,03 млн м3/добу до 2,96 млн м3/добу. 

Компанії вдалось досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених 

інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на 

нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних 

свердловин, заміні критично зношеного обладнання. 

Загалом минулого року Компанія провела 17 операцій з гідророзриву пласта, завершила 

капітальний ремонт (КРС) на 121 свердловині та провела 93 операції з інтенсифікації 

видобутку. Завдяки КРС, станом на 31 грудня 2018 року, додатково видобуто 58,4 тис. т нафти 

і конденсату та 74,2 млн м3 газу. Операції з інтенсифікації дали додаткові 27,2 тис. т нафти та 

12,4 млн м3 газу. 

Деякі ризики, які ми передбачали, не стали реальністю. Їх вдалося успішно нівелювати 

– ідеться насамперед про ризики, котрі стосувалися спецдозволів на видобуток. Зараз 

ПАТ «УКРНАФТА» володіє 85 спецдозволами, отже, ми очікуємо, що добовий видобуток має 

залишитись стабільним.  

Фінансові результати 2018 року стали суттєво кращими, ніж позаторік, завдяки вищим 

цінам на нафту та нашим високим виробничим показникам. Річний чистий прибуток 

перевищив 6 мільярдів гривень – це перша значна цифра протягом багатьох останніх років. 

Рік у рік від 2016-го фіскальна дисципліна в Компанії стає дедалі суворішою. 2018 року 

ми сплатили понад 100% податків – не лише поточні податки у повному обсязі, а й повернули 

частину простроченої податкової заборгованості. 16,3 млрд грн, які надійшли від нас до 

бюджетів різних рівнів, вивели Компанію до п’ятірки найбільших платників податків України. 

Ця сума охоплює 1,4 млрд грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу.  

Таким чином, сума податкових платежів за минулий рік перевищила відповідний 

показник 2017 року на 50,9 % (10,8 млрд грн).  

За 2018 рік ПАТ «УКРНАФТА» сплатило фактично 9,2 млрд грн рентної плати до 
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бюджетів всіх рівнів, що на 51,9 % більше за аналогічний показник 2017 року. До місцевих 

бюджетів, відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за 

видобуток нафти, газу та конденсату, що почав діяти у 2018 році, з них надійшло 389,3 млн 

грн. 

Найбільші надходження від ренти ПАТ «УКРНАФТА» за 2018 рік отримали громади 

Сумської (165,0 млн грн), Івано-Франківської (87,4 млн грн) та Полтавської (62,5 млн грн) 

областей. Надходження від рентної плати до місцевих бюджетів залежить від обсягу 

видобутку вуглеводнів в тому чи тому регіоні. За інформацією від громад-отримувачів ренти 

Компанії, переважна частка коштів йде на фінансування соціальних та інфраструктурних 

проектів на місцях. 

Станом на 31 грудня 2018 року прострочений податковий борг ПАТ «УКРНАФТА» 

становив 10,4 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої Компанії та 

її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності, без врахування пені та 

штрафів, що нараховуються при погашенні боргу. Підхід ПАТ «УКРНАФТА» до обліку 

податкового боргу відповідає чинному законодавству та узгоджується з рекомендаціями 

незалежного зовнішнього аудитора. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що 2018 року Компанія в повному обсязі 

виконала поточні податкові зобов’язання, водночас погашаючи прострочений податковий 

борг на регулярній основі. 

Простішою стала і бізнес-модель Компанії. Від 2018 року ми більше не виробляємо 

аміак. Замість цього ми безпосередньо продаємо весь товарний газ на ринку. Це наш внесок 

до енергетичної незалежності України.  

Наша роздрібна мережа стала ефективнішою і дуже прибутковою. Ми розпочали 

оновлення власного іміджу через ребрендинг АЗС ПАТ «УКРНАФТА». 

Триває внутрішня модернізація, змінюються обриси Компанії. Замість більш ніж 20 

розрізнених утворень з’явилися 5 функціональних бізнес-підрозділів. Компанія впровадила 

грейдову систему, рівень оплати праці тепер орієнтується на ринкові показники, її розмір зріс 

на більш ніж 30%, а винагорода прив’язана до результатів роботи працівника. Ми успішно 

завершили перший етап переходу на єдину систему ERP, яка значно спростила і оптимізувала 

наші внутрішні бізнес-процеси. 

Загалом ми збільшили капіталовкладення. У 2018 році капітальні інвестиції в основні 

засоби та нематеріальні активи становили 1 210 млн грн, що більше відповідного показника 

2017 року на 338 млн грн, або на 39 %.  

У 2019 році ПАТ «УКРНАФТА» зосереджена на багатьох аспектах діяльності, але 

основним залишається питання розв'язання проблеми податкового боргу. Компанія плідно 

працює з НАК «Нафтогаз України» у напрямку вирішення питання оплати природного газу 

минулого і майбутнього видобутку. Це дозволить повністю вирішити питання податкового 

боргу та зняти обмежуючий тягар, що значно розширить можливості розвитку компанії та 

залучення інвестиційного капіталу. 

Для підвищення ефективності діяльності Компанії планується прискорити 

трансформаційні процеси, зокрема у напрямах підвищення ефективності видобутку та 

переробки, вдосконалення корпоративної культури та системи управлінської звітності. Також 

планується удосконалити систему стратегічного управління портфелем активів та напрямів 

Компанії. 

Крім того, Компанія продовжує активно працювати над захистом та продовженням 

наявних спецдозволів, а також над отриманням нових спецдозволів та залученням нових 

інвестиційних партнерів. ПАТ «УКРНАФТА» планує у 2019 році розпочати реалізацію 

декількох значних проектів з інвесторами, включаючи перший в Україні проект у форматі 
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договору з комплексного підвищення видобутку (PEC). Проекти з інвесторами 

реалізуватимуться у напрямах оптимізації процесу підготовки та переробки газу, підвищення 

видобутку за рахунок буріння та виводу свердловин з бездії, а також як спільні проекти над 

отриманням нових ліцензій. 

Менеджмент компанії і надалі докладатиме зусиль для зміцнення позицій 

ПАТ «УКРНАФТА» як лідера нафтогазового ринку України. 

 

З повагою, 

Правління ПАТ «УКРНАФТА» 
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ПАТ «УКРНАФТА» СЬОГОДНІ: КЛЮЧОВІ ФАКТИ 

 

Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (далі – Компанія або 

ПАТ «УКРНАФТА») було засноване і розпочало свою діяльність як Державне підприємство 

«Виробниче об’єднання «УКРНАФТА». У 1994 році Компанія була акціонована, 

корпоратизована та перетворена на акціонерне товариство відповідно до законодавства 

України.  

Основна діяльність Компанії – це розвідка, видобування та продаж нафти і газу, 

переробка газу, експлуатація системи заправних станцій та надання відповідних 

нафтопромислових сервісних послуг на території України. Компанія бере участь у спільних 

операціях із розробки та видобування нафти і газу. Основна діяльність та виробничі 

потужності Компанії сконцентровані в Україні. ПАТ «УКРНАФТА» – найбільша 

нафтовидобувна Компанія України. 

Акції Компанії належать українським та іноземним юридичним і фізичним особам. 50% 

плюс 1 акція належить Публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна 

Компанія «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України»). Уряд України, 

представлений Кабінетом Міністрів України, здійснює державний контроль над 

НАК «Нафтогаз України». 

Частка Компанії у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом в Україні в 2018 

році сягнула 63,6%, частка у загальному видобутку газу – 5,5%. 

Станом на 01.01.2019 р. ПАТ «УКРНАФТА» експлуатувало 537 АЗС – найбільшу 

мережу заправок в Україні, присутню у більшості регіонів країни. 

 

Основні показники діяльності ПАТ «УКРНАФТА»  

 

Виробничі показники  
Од. 

виміру 
2018 2017 

Зміна 

% 

Видобуток нафти з конденсатом (основна та 

спільна діяльність) 
тис. т 1 448 1 379 5,0 

Видобуток газу (основна та спільна 

діяльність) 
млн м3 1 082 1 108 -2,3 

Виробництво скрапленого газу тис. т 110 116 -5,2 

Експлуатаційний фонд свердловин (основна 

та спільна діяльність) 
шт. 2 091 2 094 -0,1 

Введення нових свердловин з буріння*  шт. 2 6 -66,7 

Кількість операцій з інтенсифікації 

видобутку 
св.-опер. 87 81 7,4 

Приріст запасів вуглеводнів тис. т у.п. - - - 

Реалізація моторного палива тис. т 454,76 492,7 -7,7 

Облікової кількості штатних працівників 

станом на 31 грудня 
осіб 22 050 22 952 
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Фінансові показники 
Од. 

виміру 
2018 2017 Зміна  

Чистий дохід від реалізації млн. грн. 36 113 26 907 34,2% 
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Валовий прибуток млн. грн. 21 330 12 364 72,5% 

Операційний прибуток млн. грн. 7 979   104   у 77 р-и 

Чистий прибуток млн. грн. 6 438 102 у 63 р-и 

Капітальні інвестиції млн. грн. 1 210 871 39% 

Сума сплачених податків і зборів млн. грн. 16 286 10 821 51% 
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ЦІННІ ПАПЕРИ 

Статутний капітал ПАТ «УКРНАФТА» становить 13 557 127,50 грн. і поділений на 

54 228 510 шт. простих акцій.  

Структура власності/акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» станом на 31.12.2018 р. 

Власник Кількість акцій % від загальної кількості 

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 27 114 256 50 плюс 1 акція 

BRIDGEMONT VENTURES LTD 7 377 784 13,6 

LITTOP ENTERPRISES LTD 7 377 784 13,6 

BORDO MANAGEMENT LTD 6 990 549 12,9 

Інші акціонери 5 368 137 9,9 

 

Акції ПАТ «УКРНАФТА» в 2018 році продовжували бути одним з найбільш ліквідних 

інструментів українського фондового ринку. Цінні папери Компанії перебували у другому 

рівні лістингу АТ «Українська біржа» та в біржовому списку АТ «Фондова біржа ПФТС». 

Станом на 28.12.2018 р. ринкова капіталізація Компанії: 

- за даними АТ «Українська біржа» сягала 5 694 млн. грн.; 

- за даними АТ «Фондова біржа ПФТС» сягала 7 592 млн. грн. 

Вага акцій ПАТ «УКРНАФТА»: 

- в індексі АТ «Українська біржа» становила 20,06%; 

- в індексі АТ «Фондова біржа ПФТС» становила 20,00%. 

Протягом 2018 року вартість акцій ПАТ «УКРНАФТА»: 

- на АТ «Українська біржа» зменшилась на 26%: з 141,13 грн станом на 03.01.2018 р. до 105,00 

грн станом на 28.12.2018 р.; 

- на АТ «Фондова біржа ПФТС» збільшилась на 43%: з 98,00 грн станом на 25.06.2018 р. до 

140,00 грн станом на 28.12.2018 р. 

Найвища ціна акцій ПАТ «УКРНАФТА» – 151,00 грн. була досягнута 11.01.2018 р. 

Найнижча ціна акцій ПАТ «УКРНАФТА» – 97,17 грн. була зафіксована 15.03.2018 р.  

Річний обсяг торгів акціями ПАТ «УКРНАФТА» сягнув: 

- на АТ «Українська біржа» ‒ 109,5 млн грн; 

- на АТ «Фондова біржа ПФТС» ‒ 32,3 млн грн. 

Увага інвестиційної спільноти до діяльності ПАТ «УКРНАФТА» залишається 

стабільно високою. Протягом 2018 року спеціалісти Компанії опрацювали понад 300 

письмових звернень акціонерів, професійних учасників фондового ринку, інших установ та 

організацій. 
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РОДОВИЩА, ГЕОЛОГОРОЗВІДКА ТА БУРОВІ РОБОТИ  

ПАТ «УКРНАФТА» здійснює розробку родовищ нафти та газу на території двох 

нафтогазоносних регіонів: Дніпровсько-Донецької западини (Сумська, Чернігівська, 

Полтавська, Харківська і Дніпропетровська обл.) та Передкарпатського прогину (Львівська, 

Івано-Франківська, Чернівецька обл.). 

Пікові рівні видобутку нафти та газу в Україні були досягнуті у 70-ті роки минулого 

сторіччя.  

На поточний момент спостерігається високий ступінь виснаженості родовищ. 

Родовища ПАТ «УКРНАФТА» переважно знаходяться на пізній стадії розробки та 

характеризуються складними умовами видобутку. Станом на 01.01.2019 р. ступінь 

виробленості видобувних запасів нафти становить 86,0%; запасів природного газу – 75,5%. 

Обводненість продукції нафтових свердловин сягає 89,3%.     

Станом на 01.03.2019 р. (ситуація не змінилася з 01.01.2019 р.) ПАТ «УКРНАФТА» 

володіє 85 спеціальними дозволами на видобування (промислову розробку родовищ) 

вуглеводнів та 1 спецдозволом на геологічне вивчення, у тому числі дослідно промислової 

розробки (далі – ДПР). У 2018 році за рішеннями суду наказами Держгеонадра були 

продовжені терміни дії 27 спецдозволів 2018 року закінчення, та до теперішнього часу по 16 з 

них не надані бланки спецдозволів з угодами, що негативно впливає на діяльність Компанії. 

Також у 2018 році наказами Держгеонадра були продовжені терміни дії 4 спецдозволів 2013‒

2014 років закінчення (за рішенням суду: 3 ‒ на видобування, 1 – на геологічне вивчення, у т. 

ч. ДПР) та 14 спецдозволів на видобування 2019 року закінчення (бланки з угодами отримані 

по 9 спецдозволах). З грудня 2018 року на розгляді у Держгеонадра знаходиться ще 8 

спецдозволів на видобування, термін дії яких закінчується у 2019 році. 

Роботи з будівництва свердловин здійснювались силами Структурної одиниці (філії) 

«Укрнафта Буріння» ПАТ «УКРНАФТА» (6 бурових бригад станом на 01.03.2019 р.), на 

балансі якої знаходиться 28 бурових установок станом на 01.03.2019 р. 

У 2018 році закінчено будівництво 2 нових свердловин спільної діяльності.  
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Динаміка приростів запасів вуглеводнів ПАТ «УКРНАФТА» у 2004‒2018 рр., 

тис. т умовного палива 
 

У 2018 році запаси вуглеводнів не прирощувались. 
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ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ 

Видобуток нафти та газу здійснюють шість нафтогазовидобувних управлінь: 

«Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Охтирканафтогаз» у Дніпровсько-Донецькій 

западині та «Долинанафтогаз», «Бориславнафтогаз», «Надвірнанафтогаз» у 

Передкарпатському прогині. 

За результатами виробничої діяльності ПАТ «УКРНАФТА» за 2018 рік видобуток 

(включаючи основну та спільну діяльність) нафти з конденсатом становив 1 447,794 тис. т 

(+5% порівняно з результатами 2017 року), газу – 1 081,938 млн м3 (-2,3% проти попереднього 

року).  

 

Збільшення видобутку в 2018 році порівняно з минулим роком досягнуто за рахунок: 

- вдалого проведення капітальних ремонтів на видобувних свердловинах; 

- залучення в експлуатацію нових об’єктів розробки; 

- отримання ефекту від проведених потужних гідророзривів пластів (ПГРП) у 2017‒

2018 р. на 21 свердловині; 

- активного впровадження нових технологій на нафтогазових родовищах; 

- застосування форсованих відборів рідини за рахунок ефективного впровадження 

механізованого видобутку на нафтових родовищах ПАТ «УКРНАФТА». 

Показник середньодобового видобутку нафти з конденсатом в січні-лютому 2019 року 

зріс на 4% порівняно з минулорічними показниками. 
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Показник середньодобового видобутку газу в січні-лютому 2019 року зріс на 3% 

порівняно з минулорічними показниками.  
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Станом на 01.01.2019 р. експлуатаційний фонд ПАТ «УКРНАФТА» становить 1926 

нафтових та 165 газових свердловин (включаючи основну та спільну діяльність). 

 

Спеціалісти ПАТ «УКРНАФТА» постійно працюють над пошуком можливостей 

збільшення видобутку вуглеводнів за рахунок здійснення різних категорій організаційно-

технічних заходів. 

Загалом за рахунок проведення оргтехзаходів у 2018 році видобуто 153,967 тис. т нафти 

з конденсатом та 111,651 млн м3 газу, що становить відповідно 10,6% та 10,3% від загального 

видобутку нафти з конденсатом та газу за зазначений період. 
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Кількість проведених організаційно-технічних заходів з видобутку нафти та газу по 

ПАТ «УКРНАФТА» 

Назва заходів 
2018 р. 2017 р. 

Нафта Газ Нафта Газ 

Введення нових свердловин з буріння (вертикальні) 1 - 1 - 

Введення нових свердловин з буріння (горизонтальні) 1 - 5 - 

Перехід на інший горизонт 16 4 18 8 

Виведення свердловин з бездії 122 13 85 4 

Переведення свердловин на механізований видобуток 20 - 26 - 

Капітальний ремонт свердловин 101 20 105 16 

Інтенсифікація видобутку  81 6 70 11 

Оптимізація роботи свердловин 173 - 147 - 
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ПЕРЕРОБКА ГАЗУ  

Переробка нафтового газу, який видобуває Компанія, забезпечується потужностями 

Гнідинцівського, Качанівського та Долинського газопереробних заводів.   

Динаміка виробництва скрапленого газу у 2010‒2018 рр., тис. т 

 

У 2018 році газопереробними заводами Компанії було вироблено 110,03 тис. т 

скрапленого газу, що на 5% менше, ніж у 2017 році.  

Структура виробництва скрапленого газу у 2017‒2018 рр., тис. т 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАФТИ З КОНДЕНСАТОМ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

У 2018 році ПАТ «УКРНАФТА» реалізувало 1 429 тис. т нафти та конденсату. 

Відповідно до Закону України «Про нафту та газ» та постанови КМУ № 570 «Про організацію 

та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного 

видобутку і скрапленого газу» Компанія реалізує нафту та конденсат на біржових аукціонах, 

де державний аукціонний комітет, що складається з представників Мінекономрозвитку і 

Міненерговугілля, встановлює стартову ціну, приймає рішення про проведення аукціону, 

погоджує форму проведення аукціону (торги “з голосу” або в системі), дату та час проведення 

аукціону з урахуванням поданих заявок на проведення аукціону і графіка проведення 

аукціонів. 

У 2018 році з 24 аукціонів з продажу нафти та конденсату 12 були визнані такими, що 

не відбулись, що пов’язано з існуючим механізмом утворення стартової ціни. ПАТ 

«УКРНАФТА» неодноразово намагалося привернути увагу до цієї проблеми, яка є серйозним 

викликом для Компанії, з огляду на стабільність грошового потоку та можливості вільно 

розпоряджатись видобутими нафтою та конденсатом. 

З 1 квітня 2018 року ПАТ «УКРНАФТА» завершило співпрацю з ПАТ «Дніпроазот», 

яка передбачала переробку природного газу в аміак, і натомість перейшло до реалізації газу за 

ринковими цінами на відкритих аукціонах та за двосторонніми угодами на українському 

ринку. Всього у 2018 році Компанія реалізувала 381 млн м3 товарного газу.  
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РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НАФТОПРОДУКТАМИ 

ПАТ «УКРНАФТА» володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій, 

що має свій бренд та займає найбільшу нішу серед АЗС, які реалізують паливо, вироблене з 

нафти вітчизняного видобутку. 

Станом на 31.12.2018 р. роздрібна реалізація нафтопродуктів здійснювалась на 537 

АЗС, які розташовані в усіх регіонах країни, окрім Сумської області. 

З листопада 2018 року не працювали 13 АЗС у зв’язку з ребредингом та ремонтом 

аварійних АЗС. 

У 2018 році частка ПАТ «УКРНАФТА» у загальному об’ємі продажу бензинів та 

дизельного палива через АЗС в Україні становила 12,3%; скрапленого газу – 6,6 % (за даними 

Державної служби статистики України).  

Станом на кінець 2018 року 174 АЗС Компанії були обладнані автомобільними 

газозаправними пунктами. 

ПАТ «УКРНАФТА» постійно працює над вдосконаленням своєї мережі автозаправних 

станцій та збільшує кількість додаткових послуг, які можна отримати на автозаправних 

комплексах Компанії.  

Обсяги реалізації моторного палива у 2017‒2018 рр., тис. т 

 2018 2017 Зміна, % 

Бензин 222,42 264,3 -15,8  

Дизельне пальне 175,82 182,1 -0,03  

Скраплений газ 56,7 46,3 +22,4 

Всього 454,76 492,7 -7,7  
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Ребрендинг роздрібної мережі АЗС ПАТ «УКРНАФТА» 

Згідно зі стратегією подальшого розвитку роздрібної торгівлі нафтопродуктами, 

ПАТ «УКРНАФТА» у 2018 році продовжило ребрендинг мережі АЗС. 

У квітні 2018 року Компанія відкрила перші 5 ребрендованих АЗС у м. Києві. На І‒ІІ 

квартал 2019 року заплановане відкриття ще 10 АЗС у Львівському та Рівненському регіонах. 

Дотримуючись мережевого плану від 2016 року, детально розробляються подальші 

кроки ребрендингу мережі в інших регіонах України. 

На АЗС, що ребрендуються, з’являються більшість із можливих сучасних сервісів та 

послуг для клієнтів. Зокрема, зона кафе та міні-магазини роздрібних супутніх товарів, підкачка 

для коліс, підзарядка телефонів та гаджетів, також застосовуються сучасні технології 

продажів, тощо. Регулярно проводиться підбір та навчання лінійного персоналу. 

Все це у комплексі сприяє досягненню значних результатів на ребрендованих АЗС, а 

саме створює нові канали отримання доходів від продажу в магазинах та зони кафе. 

За даними незалежного опитування клієнтів на ребрендованих АЗС, переважна 

більшість із них задоволена змінами. 

Нагадаємо, що, відповідно до затверджених планів, ребрендинг значної частини 

регіональної роздрібної мережі ПАТ «УКРНАФТА» триватиме 2,5‒3 роки, починаючи з 

наших ключових регіонів, а потім з переміщенням по всій Україні за умови наявності 

достатнього фінансування. 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

У 2018 році капітальні інвестиції в основні засоби та нематеріальні активи становили 

1 210 млн грн, що більше відповідного показника 2017 року на 338 млн грн, або на 39%.  

 

У 2015‒2016 рр. обсяг інвестицій суттєво скоротився, але в останні два роки Компанії 

вдалося наростити цей показник, і в 2018 році ПАТ «УКРНАФТА» навіть перевищило рівень 

інвестицій 2010‒2011 років. Частина минулорічних капітальних витрат, а саме 166 млн грн, 

була направлена на продовження спецдозволів на видобування, термін дії яких сплив протягом 

2018 року, що дозволить Компанії і в подальшому зберігати видобуток вуглеводнів на сталому 

рівні. 
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Інвестиції в будівництво нових свердловин скоротилися на 76% порівняно з 

2017 роком.  

Це пов’язано з тим, що в 2018 році безпосередньо бурові роботи не проводились, а 

укладались контракти на закупівлю товарів довгого постачання та велись підготовчі роботи 

для буріння 3 нових свердловин, що будуть пробурені в 2019 році. 

У 2018 році план капітального ремонту свердловин виконаний в повному обсязі. 

Впродовж року проведено 121 капітальний ремонт свердловин (КРС), включаючи 17 

гідророзривів пласта (ГРП) для оптимізації роботи свердловин. 

Продовжується програма оптимізації роботи свердловин за рахунок встановлення 

установок електровідцентрованих насосів (УЕВН). Цього року було встановлено приблизно 

20 УЕВН, за рахунок яких мають значно покращитися показники видобутку на свердловинах, 

де вони встановлені. 

Також спостерігається збільшення інвестицій в транспорт більш ніж в 2,5 раза. Це 

зумовлено придбанням 61 нових позашляховиків Mitsubishi L200 на заміну старого 

транспорту, що вийшов з ладу, для можливості об’їзду діючого фонду свердловин персоналом, 

за умов пересіченої місцевості та бездоріжжя. Значно оновили і продовжуємо оновлювати 

вантажний та спецтранспорт. У 2018 році було закуплено автокрани, самоскиди, екскаватори, 

трактори, трубовози, цистерни, паливозаправники, лабораторії та ін. спецтехніку, а також 

мікроавтобуси та вахтові автомобілі для перевезення персоналу – загалом 124 одиниці техніки. 

Витрати на капітальне будівництво та капітальний ремонт зросли на 8%, що пов’язано 

з реалізацією таких масштабних проектів, як будівництво нафтозбірного склопластикового 

колектору на Анастасівському родовищі та ділянки газопроводу «Чижівка-Глинськ». 

Інвестиції в роздрібний сегмент в 2018 році збільшились більш ніж в 2 рази порівняно 

з 2017 роком. Цього року продовжилась програма з ребрендингу мережі АЗС Компанії.  

Завершуються розпочаті в 2017 році роботи з переобладнання пілотних 6 АЗС в 

Київському регіоні. Ще по 50 АЗС виконуються проектні роботи, у листопаді 2018 року по 10 

АЗС розпочаті будівельні роботи у Львівському та Рівненському регіонах, ще по 10 

розпочнуться у І‒ІІ кварталі 2019 року. Також триває програма обладнання АЗС 

автомобільними газозаправними пунктами. Такі кроки мають вивести мережу АЗС 

ПАТ «УКРНАФТА» на новий рівень надання якісного сервісу та підвищити впізнаваність 

бренду Компанії серед конкуруючих роздрібних мереж з продажу пального. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Динаміка чисельності та якісний склад персоналу 

Облікова чисельність працівників ПАТ «УКРНАФТА» станом на 31 грудня 2018 року 

становила 22 050 осіб. Порівняно з минулорічним періодом зменшення чисельності сягнуло 

4%. Індекс продуктивності персоналу основного виробництва підвищився на 10% (видобуток 

на чисельність основного виробництва). 

 

Якісний склад персоналу ПАТ «УКРНАФТА» є таким: 6647 осіб мають повну вищу 

освіту, 4877 осіб – базову вищу освіту, тобто 11 524 осіб (52%) мають вищу освіту. 23 

працівники мають різні наукові ступені, з них 1 доктор наук.  

За віковим складом працівників розподіл такий: молодь до 30 років становить 2088 осіб 

(9,4 %), передпенсійного віку – 5809 осіб (26,3%) та працівників пенсійного віку – 711 осіб 

(3,2%).  
Облікова кількість та якісний склад працівників:  

Категорія 

2018 2017 

Зміна, % 

К-ть Частка К-ть Частка 

Керівники 1592 7,2% 1776 7.7% -10,4% 

Професіонали, 

фахівці 
3189 14,5% 3079 13.4% 3,6% 

Технічні службовці 131 0,6% 136 0.6% -3,7% 

Робітники 17 138 77,7% 17 961 78.3% -4,6% 

Всього 22 050 100% 22 952 100% -3,9 
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Джерелами підготовки кадрів для потреб Компанії є Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу, Національний університет «Львівська політехніка», 

Полтавський державний університет, Сумський державний університет, Полтавський 

технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Дрогобицький коледж нафти і газу. 

У зв’язку із реорганізацією Компанії, вдосконаленням її структури та бізнес-процесів 

протягом 2018 року облікова кількість працівників ПАТ «УКРНАФТА» зменшилася на 901 

особу. Переважно це відбулося у процесі впровадження організаційних змін. Більша частина 

працівників скористалася Програмою добровільних звільнень. 

Крім того, 426 працівників досягли встановленого державою пенсійного віку та 

звільнилися у зв’язку з виходом на пенсію. 

Потреба в інженерно-технічних спеціалістах переважно вирішується за рахунок осіб, 

які в цей час працюють на робочих місцях та мають вищу освіту або навчаються у вищих 

навчальних закладах без відриву від виробництва. На робітничих посадах працюють 4092 осіб 

з базовою вищою освітою та 2575 осіб з повною вищою освітою. 

Система управління ефективністю праці 

У 2018 році завершено в повному обсязі впровадження системи управління 

ефективністю для інженерно-технічних працівників (ІТП) Компанії (за винятком ІТП 

підрозділів непромислової групи). Загальна кількість ІТП, що використовують систему, 

становить приблизно 4000 працівників. 

На етапах розробки та апробації моделі системи управління ефективністю (2016‒2017 

роки) були визначені правила встановлення ключових показників ефективності (КПЕ) та 

порядок проведення оцінки виконання КПЕ. Зокрема, важливою вимогою до індивідуальних 

КПЕ є чіткість у формулюванні очікуваних результатів та вимірюваність показників, за якими 

оцінюється рівень запланованих досягнень. Також КПЕ мають відображати саме ті ключові 

результати посади, на які може впливати працівник особисто. КПЕ встановлюються строком 

на календарний рік. 

Внесок у спільну справу відображається в корпоративних показниках.   

Оцінка виконання запланованих цілей здійснюється двічі на рік – піврічна та річна 

оцінка. Важлива роль в оцінці відводиться оцінній співбесіді безпосереднього керівника з 

працівником для обговорення роботи та ділової поведінки, що сприяє вищим досягненням. 

Під час річної оцінки здійснюється перегляд КПЕ на наступний рік. Таким чином, уже по 

завершенню оцінки в лютому місяці маємо нові КПЕ практично для всіх ІТП. 

Результати оцінки виконання індивідуальних КПЕ є основою для нарахування премії. 

Водночас при розрахунку загальної суми премії враховуються як досягнення індивідуальних 

КПЕ, так і результати Компанії та окремих бізнес-підрозділів, відображених корпоративними 

КПЕ.  

Для посилення ролі системи управління ефективністю як управлінського інструменту, 

що спрямовує діяльність кожного працівника на спільні стратегічні пріоритети, проведено 

зустрічі з керівниками у всіх регіонах. Для посад керівників у регіональних структурах 

здійснена уніфікація показників. 

Матеріали з детальним описом та прикладами КПЕ розміщені на порталі Компанії, а 

також на запити надається методологічна та консультативна підтримка працівниками з 

управління персоналом за напрямом оцінки роботи.  

Для забезпечення зручності у роботі з системою управління ефективністю розроблений 

та повністю введений в експлуатацію електронний додаток в системі ERP. Працівники 

здійснюють планування своїх індивідуальних КПЕ та проводять оцінку результатів у 

діалоговому режимі зі своїм керівником. Усі КПЕ та результати оцінки доступні для перегляду 

вищими за рангом керівниками. Електронний додаток забезпечує зберігання даних за 
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індивідуальними КПЕ та оцінками роботи кожного працівника. Оцінка затверджується в 

цьому додатку прозоро та неупереджено, адже остаточне затвердження здійснює Оцінна 

комісія. Дані за результатами оцінки передаються для нарахування премій та інших 

післяоцінних заходів. 

Електронний додаток дає можливість аналізувати своєчасність та якість планування 

КПЕ, статус проведення оцінки роботи, формувати звіти за іншими критеріями.    

Службою підтримки департаменту інформаційних технологій забезпечена оперативна 

технічна підтримка роботи додатку з планування та оцінки КПЕ. 

За результатами річної оцінки роботи за 2018 рік 14% працівників отримали оцінку 

«Перевищує очікування», а 4% ‒ «Нижче очікувань». Решта 82% ‒ «Відповідає очікуванням». 

Оплата праці та взаємодія з ОПКП 

У 2018 році в ПАТ «УКРНАФТА» впроваджено нову систему оплати праці відповідно 

до сучасних стандартів, а саме: 

- впроваджено систему грейдів для керівних та інженерно-технічних посад усіх 

структурних одиниць та схему окладів на основі грейдів; 

- впроваджено нову систему преміювання за результатами КПЕ, спільну для всіх СО: 

щомісячна премія для робітників (із врахуванням КТУ) та піврічна премія для керівників та 

ІТП (із врахуванням корпоративних результатів та тісної прив’язки до результатів 

індивідуальних КПЕ). 

Середній відсоток підвищення окладів/тарифів у результаті перегляду склав у Компанії 

‒ 36%. Середня заробітна плата в ПАТ «УКРНАФТА» загалом за 2018 рік порівняно з 2017 

роком зросла на 31%. 

Втретє здійснено дослідження (огляди) ринку заробітних плат, а також політик і 

практик у сфері винагороди в Україні загалом та у нафтогазовій галузі зокрема. Аналіз 

результатів дослідження нафтогазової галузі підтверджує, що рівень оплати праці працівників 

Компанії наближується до цільових ринкових значень. 

Безпрецедентного прогресу досягнуто у налагодженні діалогу із профспілками. Вперше 

у 2018 році сторонами визнано виконання Колективного договору загалом. Об’єднаний 

профспілковий комітет Компанії на спільному засіданні з підсумовування результатів 

виконання Колдоговору у 2018 році відзначив значне поліпшення роботи у ПАТ 

«УКРНАФТА» з охорони праці, із створення належних умов праці працівників, забезпечення 

працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, успішне 

проведення оздоровчої кампанії дітей працівників влітку 2018 року. Також у 2018 році 

(порівняно з 2017 роком): 

- збільшено на 209% соціальних виплат працівникам (при народженні дитини, 

багатодітним сім’ям та сім’ям, які мають дітей з інвалідністю, на поховання 

працівника/близьких, рідних працівника); 

- збільшено на 15% витрат на утримання 210 об’єктів соціальної сфери; 

- збільшено на 56% витрат на охорону праці; 

- працівники Компанії своєчасно забезпечуються спеціальним одягом, спецвзуттям, 

засобами індивідуального захисту, питною водою та молоком, 

- ведеться активна робота по соціальній програмі «Лікар з доставкою». 

Поточний Колективний договір ПАТ «УКРНАФТА» містить норми, які значно 

перевищують мінімальні гарантії Галузевої угоди. Так, зараз завдяки здійсненим заходам: 

- фактична мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду основного виробництва за 

місячну норму робочого часу становить 4245 грн., що на 64% більше від мінімально 

гарантованого розміру, встановленого Галузевою угодою, а міжрозрядні тарифні 

коефіцієнти ‒ на 11% вищі, ніж у Галузевій угоді. 
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Підбір персоналу 

У 2018 році в Компанії було прийняте положення про підбір персоналу, що регулює 

взаємодію підрозділів та працівників ПАТ «УКРНАФТА» у процесі здійснення підбору 

персоналу задля забезпечення об’єктивного відбору, надання рівних  можливостей кандидатам 

та залучення кращих фахівців. Уся інформація щодо доступних вакансій стала відкритою та 

регулярно оновлюється на зовнішніх та внутрішніх джерелах інформації. Підбір здійснюється 

прозоро відповідно до встановлених стандартів, що дає рівні права кандидатам та суттєво 

знижує ризики корупційної складової чи хабарництва. 

За 2018 рік через відкриті конкурси відділом з підбору персоналу було заповнено 

приблизно 450 вакансій, із них більше половини керівних та ІТП вакансій – завдяки 

внутрішнім ресурсам. Переведення талановитих співробітників за результатами відкритих 

конкурсів дає можливість професійно розвиватися та зростати всередині Компанії не лише в 

межах однієї функції.  

Активно проводилася робота щодо розвитку бренда роботодавця через комунікацію 

переваг та пільг Компанії працівниками, співпрацю з профільними ВНЗ та залученням 

молодих спеціалістів на практику. 

Навчання та розвиток персоналу 

Протягом 2018 року в навчальних ініціативах Компанії взяли участь понад 15 000 

укрнафтівців. 

Робітники. Навчання робітників відбувається на базі Навчально-курсового комбінату 

(НКК), який представлений у Полтаві, Прилуках, Надвірній. У 2018 році відбувся 

реінжиніринг процесів НКК, уніфіковано всі навчальні програми, впроваджено єдині 

стандарти якості навчання, підвищено кваліфікацію викладачів, облаштовано два 

комп’ютерних класи, які використовуються у навчанні.   

Протягом 2018 року підвищення кваліфікації та перекваліфікацію пройшли більше 

12 000 робітників. Окрім цього, вперше в історії було проведено конкурс «Кращий робітник», 

в межах якого змагалися робітники всіх НВГУ Компанії. 

Вузькоспеціалізоване навчання. Основна мета таких навчальних ініціатив – дати 

можливість професіоналам Компанії залишатися на вістрі сучасних знань і тенденцій. 

Протягом минулого року в Компанії відбулося понад 20 вузькоспеціалізованих професійних 

навчальних курсів. Серед них: міжнародна сертифікація для буровиків IWCF, Well logging 

planning, Waterflood Design, міжнародна сертифікація для фінансистів АССА, Управління 

проектами тощо. 

Керівники. 2018 рік в ПАТ «УКРНАФТА» було присвячено впровадженню єдиного 

управлінського стандарту для всіх 400 керівників організації. Протягом минулого року 

відбулася серія 2-денних тренінгів «Ефективне управління» і «Планування, контроль та 

надання зворотного зв’язку». 

Інше. Було створено можливості для розвитку, доступні всім працівникам Компанії, 

незалежно від займаних позицій: вивчення англійської мови он-лайн, щотижневі розсилки з 

навчальними статтями та відео, доступ до найбільшої у світі бібліотеки матеріалів у сфері 

нафти та газу One Petro. 

Кадровий резерв. Реалізовано програму розвитку кадрового резерву, в якій взяли 

участь 32 перспективних молодих спеціалістів з різних структурних одиниць Компанії. По 

завершенні програми майже половина учасників зайняла управлінські позиції в Компанії. 

Розвиток експертизи та обмін знаннями. В межах цього вектора було започатковано 

масштабну програму UP [Ukrnafta Professionals], в якій взяли участь 300 фахівців функції 

видобутку і технологій та сервісів. Навчання тривало 4 дні. Основна мета програми: 

поліпшення взаємодії, поширення кращих практик та обмін досвідом між фахівцями та 

експертами, внутрішній обмін досвідом.  
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Взаємодія з університетами. Підписано договори про співпрацю з Івано-

Франківським національним університетом нафти і газу, Харківським політехнічним 

університетом, Полтавським національним технічним університетом, Сумським державним 

університетом. На базі Компанії пройшли практику 1099 студентів. 

Взаємодія з персоналом та система внутрішніх комунікацій 

Рівень задоволеності працівників. У 2018 році вперше в Компанії було проведено 

анонімне внутрішнє опитування, в якому взяли участь майже 2000 працівників. За 

результатами дослідження було визначено рівень задоволеності базовими умовами праці, 

рівень залученості персоналу, мотивованість, рівень поінформованості тощо. На основі 

одержаної інформації було сформовано стратегію розвитку системи внутрішніх комунікацій 

та підвищення рівня залученості працівників.  

1-сторонні внутрішні комунікації. Розроблено та впроваджено ефективну систему 

внутрішніх комунікацій, яка покриває 90% працівників Компанії. Серед основних каналів: 

внутрішній корпоративний портал, корпоративна газета «Платформа», Telegram-канал, 

інформаційні дошки в цехах, щомісячні зустрічі всіх керівників зі своїми командами з метою 

інформування про новини та пріоритети організації. 

2-сторонні внутрішні комунікації. Задля підвищення залученості працівників 

імплементовано програму «Укрнафта Діалог»: 2-сторонні канали комунікацій (у тому числі 

безкоштовна цілодобова телефонна лінія), через які працівників можуть залишати свої ідеї, 

побажання, скарги, питання. 

Організаційна структура 

З метою побудови бізнес-орієнтованої ефективної організації у 2018 році в ПАТ 

«УКРНАФТА» було завершено централізацію усіх підрозділів функції підтримки (загалом 17 

функцій, зокрема HR, IT, безпека, фінанси, юридична підтримка тощо).  

Впроваджено модель роботи Загальних Центрів Обслуговування (Shared Service Center) 

– тепер всі основні бізнес-функції отримують єдині стандартизовані сервіси належної якості з 

кожного напряму підтримки бізнесу.  

Серед масштабних проектів з розвитку організації були впровадженні: 

 реструктуризація функції складської логістики та створення централізованого 

Управління логістики задля підвищення якості та ефективності управління логістичними 

операціями в загальнонаціональному масштабі; 

 здійснена трансформація транспортної функції та створено централізоване 

Управління транспорту з метою надання транспортних сервісів у необхідному обсязі та якості 

всім структурним одиницям (філіям) ПАТ «УКРНАФТА». 

Автоматизація HR-процесів 

Протягом 2018 року команда з впровадження ERP дослідила, автоматизувала та 

запустила в продуктивну експлуатацію усі крос-функціональні бізнес-процеси в частині 

кадрового адміністрування, нарахування та виплати заробітної плати, автоматизованого 

формування та подання державної звітності на базі єдиної централізованої системи управління 

підприємством (ЕRP).  

Всього на кінець 2018 року в єдиній системі адмініструвалось 16 403 працівника 19 

структурних одиниць. При цьому, станом натепер 10 структурних одиниць у кількості 

10 333 працівників адмініструються в ЕRP без дублюючих кадрових та фінансових систем. 

У результаті автоматизації вдалось відмовитись від 9-ти різного рівня розвитку та 

конфігурації локальних кадрових облікових систем, які не інтегрувались між собою та часто 

не інтегрувались з локальними фінансовими системами. Ліквідовано ручну передачу даних 

між різними обліковими та фінансовими системами, ручне формування кадрових документів 

та державної звітності. 
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Протягом року силами проектної команди з впровадження ЕRP розроблено модуль 

«Особистий кабінет працівника», в межах якого забезпечено автоматизацію низки 

рутинних операцій.  

Організовану роботу сервісної підтримки користувачів через автоматизовану 

систему опрацювання заявок Service Desk з напряму кадрового та табельного обліку, а 

також персонального кабінету працівника. Сформовано команду спеціалістів 1 лінії підтримки 

Service Desk з числа фахівців кадрового напряму, які працюють на одній платформі з ІТ-

спеціалістами, розробниками та бізнес-аналітиками, що дає можливість оперативно 

вирішувати завдання внутрішніх клієнтів та впроваджувати подальшу автоматизацію. 

Загалом проведена робота дозволила уніфікувати та спростити бізнес-процеси; 

забезпечила можливість якісного опрацювання даних та суттєво скоротила час на формування 

достовірної управлінської та державної звітності; підвищила ефективність праці працівників 

напряму персоналу та налагодила тісний взаємозв’язок кадрових бізнес-процесів з бізнес-

процесами інших функцій; наявність достовірних даних в режимі реального часу дає 

можливість керівникам та працівникам інженерно-технічного складу Компанії приймати 

оперативні управлінські рішення. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

ПАТ «УКРНАФТА» прагне не лише дотримуватися законодавства України, а й 

запроваджувати найкращі світові практики у сфері екологічної безпеки, охорони праці та 

пожежної безпеки (ЕБ, ОП та ПБ), корпоративні стандарти, процедури та програми з безпеки 

праці в реальне життя для всіх працівників та підрядників на кожному об’єкті. ЕБ, ОП та ПБ є 

головним пріоритетом і саме тому керівництво Компанії спрямовує свої зусилля на зміну 

обізнаності працівників у безпеці праці та підходу до неї з негативного пострадянського 

реактивного підходу (ліквідації наслідків) на проактивну позитивну культуру безпеки. 

Варто наголосити на основних заходах з ЕБ, ОП та ПБ, які було впроваджено у 2018 

році: 

 зменшено кількість травм з втратою працездатності порівняно з 2017 роком; 

 поліпшено прозорість щодо повідомлень про небезпеки, незначні інциденти та 

потенційно небезпечні випадки порівняно з 2017 роком та рівень їх усунення: 

- збільшено кількість виявлених потенційно небезпечних випадків та небезпек у 2,4 

раза. Усунуто 96,7% від виявлених небезпек; 

- кількість потенційно небезпечних випадків збільшено у 5 разів; 

 проведено внутрішні навчання та семінари для працівників Компанії з лідерства 

з ОП, аудити з ОП та ПБ з практикумами на промислових об’єктах. Навчено 280 лінійних 

керівників Компанії;  

 розроблено норми видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для працівників 

ПАТ «УКРНАФТА»; 

 розроблено корпоративну мотиваційну програму «Винагорода за діяльність у 

сфері безпеки праці», триває її впровадження;  

 організовано комунікаційну програму з впровадження «Золотих правил 

безпечного виконання робіт»; 

 розроблено вимоги ПАТ «УКРНАФТА» з ОП, ПБ та БР для підрядників, які 

включаються до договорів підряду; 

 внутрішні розслідування нещасних випадків та потенційних випадків 

проводяться з аналізом кореневих причин та отриманням уроків. Результати та коригувальні 

заходи розповсюджуються по всій Компанії; 

 56,8 млн грн витрачено на забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ;  

 відсутність заборон органами Держпраці на виробничу діяльність у зв’язку з 

порушенням законодавства з охорони праці. 

ПАТ «УКРНАФТА» продовжує звітувати з показників КЧТТВП, КЧВІПО та КЧДТП. 

Ця статистика допомагає побачити тенденції у сфері охорони праці та безпеки руху, вживати 

заходи з безпеки праці у проактивний спосіб та порівнювати зі статистикою інших компаній, 

включаючи членів Міжнародної асоціації виробників нафти і газу (МАВНГ).  

Компанія порівнює ковзні середні показники за 12 місяців з показниками МАВНГ: 

Ковзний середній показник 1 

млн відпрацьованих людино-

годин 

МАВНГ, 2017 

ПАТ 

«УКРНАФТА», 

2017 

ПАТ 

«УКРНАФТА», 

2018 

ЧТТВП (частота травм з 

тимчасовою втратою 

працездатності) 

0,28 0,30 0,23 

ЧВІПО (частота всіх інцидентів, 

що підлягають обліку) 
0,78 1,09 0,73 

ЧДТП (частота дорожньо-

транспортних пригод) 
0,07 0,04 0,00 
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Поліпшення прозорості звітності в 2018 році порівняно з 2017 роком 

 

                                                          

        

 

ПАТ «УКРНАФТА» підтримує виділення коштів на ОП, ПБ і фінансування важливих 

сфер, таких як безпека праці, протипожежна охорона і захист навколишнього середовища. У 

2018 році витрати порівняно з 2017 роком збільшилися більше ніж на 30% і становлять 200,9 

млн грн.   

Компанія продовжить дотримуватися своєї мети і зобов’язання підвищувати культуру 

безпеки, убезпечуючи робочі місця, гарантуючи участь керівництва і прозорість звітності, 

збільшуючи в майбутньому інвестиції в безпеку праці та захист навколишнього середовища. 

ПАТ «УКРНАФТА» приділяє значну увагу питанням промислової безпеки, охорони 

праці та навколишнього середовища.  

З метою зменшення впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище в процесі 

виробничої діяльності структурних одиниць Компанії були розроблені та виконуються заходи, 

які можуть зменшити негативний вплив екологічних факторів. Зокрема, ПАТ «УКРНАФТА» 

постійно впроваджує відповідні організаційно-технічні заходи, які містять: 

 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, ємностей, обладнання світловідбиваючими фарбами; 

 заміну, ревізію, ремонт запобіжних дихальних клапанів резервуарів; 

 демонтаж недіючих трубопроводів; 

 ліквідацію недіючих, ремонт та рекультивацію технологічних об’єктів 

(резервуарів, амбарів, шламонакопичувачів тощо). 

Протягом 2018 року переоформлено та внесені зміни в такі дозвільно-ліцензійні 
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- ліцензію на право здійснення господарської діяльності, пов’язану з використанням 

прекурсорів;   

- ліцензію на вид господарської діяльності: операції, пов’язані з небезпечними 

відходами; 

- ліцензію на право використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).  

Також оформлено карти даних небезпечного фактора на хімічні речовини, отримано 

спецдозвіл на користування надрами (прісні підземні води), отримано дозволи на викиди 

забруднюючих речовин для підприємства І групи; пройдено процедури затвердження 

зменшення розмірів СЗЗ об’єктів структурних одиниць ПАТ «УКРНАФТА»; отримано 

висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нафту.  

Протягом 2018 року ПАТ «УКРНАФТА» пройдено процедуру оцінки впливу на 

довкілля господарської діяльності з видобування корисних копалин на родовищах Компанії. 

Отримано 20 позитивних висновків, роботи з оцінки впливу на довкілля продовжуються. 

У 2018 році реалізовано заходи з ліквідації наслідків довготривалого видобування 

нафти на території м. Борислава. Фактичні витрати на реалізацію заходів сягнули 35,4 млн грн. 

Жодних тимчасових зупинок виробничих об’єктів за рішенням контролюючих органів 

у минулому році не відбулося. 
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СОЦІАЛЬНА ТА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПАТ «УКРНАФТА» приділяє значну увагу соціальній діяльності. 

Бюджет соціальних витрат ПАТ «УКРНАФТА» у 2018 році становив 242,9 млн грн, що 

на 46,3 млн грн, або на 16% менше показника 2017 року.  

Важливою складовою соціальних витрат ПАТ «УКРНАФТА» є матеріальна підтримка 

працівників Компанії. Колективним договором для працівників передбачено низку соціальних 

пільг та гарантій, зокрема матеріальна допомога багатодітним сім’ям, допомога при 

народженні дитини працівника, допомога сім’ям, які виховують дітей-інвалідів, одноразова 

допомога при виникненні матеріальних ускладнень, допомога на поховання.  

Бюджет соціальних витрат ПАТ «УКРНАФТА», млн грн 

 2018 2017 Зміна, % 

Матеріальна допомога працівникам 17,1 13,4 27,6% 

Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій 71,1 64,5 10,2% 

Інші виплати працівникам 106 158,1 -32,9% 

Відрахування профспілці 36,6 42 -12,8% 

Інші виплати непрацівникам 12,1 11,2 8% 

Всього 242,9 289,2 -16% 

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 2018 році лікарями 

було надано 26 892 консультацій працівникам, у т. ч. направлено на дообстеження 3564 осіб, 

назначено лікування 8011 особам. 

Також ПАТ «УКРНАФТА» для задоволення потреб працівників та їх сімей фінансує 

утримання об’єктів соціальної інфраструктури: житловий фонд, дитячі садки та табори 

відпочинку, їдальні, лікувальні заклади, санаторії-профілакторії, спортивні заклади тощо. 

ПАТ «УКРНАФТА», розуміючи потреби територіальних громад у різних регіонах 

України, де Компанія здійснює свою діяльність, активно бере участь у соціально-

економічному розвитку регіонів. Компанія надає матеріальну благодійну допомогу 

територіальним органам самоврядування та їх адміністративним органам, закладам освіти, 

неприбутковим громадським організаціям тощо. За 2018 рік ПАТ «УКРНАФТА» надано 

благодійної допомоги на 2,48 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 тощо. Компанія взяла участь у ремонті дорожнього покриття 

на території областей: Львівської, Івано-Франківської, Чернігівської, Сумської, на що 

виділила 2,76 млн грн. 

Загалом ПАТ «УКРНАФТА» у 2018 році благодійно надала допомоги на 5,24 млн грн.  
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ДОХІД ТА ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКУ 

Показник чистого прибутку за 2018 рік становить 6 438 млн. грн. порівняно з чистим 

прибутком у 2017 році ‒ 102 млн. грн. 

 

Результат від операційної діяльності до оподаткування без урахування витрат на 

амортизацію (скоригована EBITDA) за 2018 рік виріс у 3,04 рази порівняно з попереднім 

роком і сягнув 12 293 млн. грн. 
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ПОДАТКОВІ ВИПЛАТИ ЗА 2018 РІК (станом на 28.02.2019 р. неаудийована) 

У 2018 році ПАТ «УКРНАФТА» в повному обсязі виконало поточні податкові 

зобов’язання, сплативши до бюджетів всіх рівнів податків на суму приблизно 16,3 млрд грн, в 

т. ч. 9,2 млрд грн рентних платежів. Сума податкових платежів у 2018 році зросла на 50,9% 

порівняно з 2017 роком, коли Компанія сплатила 10,8 млрд грн податків. 

Станом на 31 грудня 2018 року прострочений податковий борг, який обліковує 

Компанія, становить 10,4 млрд грн, тоді як на 31 грудня 2017 року він становив 11,85 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. 

Більшу частину нарахувань становила рентна плата за користування надрами. 

За перші два місяці 2019 року ПАТ «УКРНАФТА» сплатило податків на суму понад 2,5 

млрд грн, в тому числі 13 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. 

Компанія сплачує борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов’язань. Загалом 

фінансовий план Компанії на 2019 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого 

податкового боргу, сума якого становила 10,4 млрд грн на кінець 2018 року. 

Водночас ПАТ «УКРНАФТА» запропонувала Кабінету Міністрів України та 

Міністерству фінансів провести реструктуризацію простроченого податкового боргу на період 

чотирьох років, заморозивши нарахування штрафів та пені. Впродовж цього часу Компанія 

готова була виплатити частинами прострочений податковий борг за рахунок власних коштів 

від операційної діяльності, а також обслуговувати всі поточні податкові зобов’язання. 

Водночас Компанія не отримала змістовної відповіді на таку пропозицію. 

 

 

Примітка: показник 2018 року включає сплату рентної плати за весь обсяг 

вуглеводневої сировини, що видобувається згідно з Договором про порядок володіння та 

користування спільним майном № 12.2/123-ін від 01.03.2016 р. 
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З 01.01.2017 р. роздрібний акцизний податок з пального скасовано, тому суми по акцизу 

менші. 

В "інші податки та збори" включено дані по сплаті податків по СД. 

Сплата податків у 2017‒2018 рр. 

 
2018 2017 

Зміна, % 

млн грн млн грн 

Рентна плата за користування надрами 9 170 6 038 52 

Податок на прибуток 1 786 846 111  

Податок на додану вартість 4 104 2 880 43 

Акцизний податок 337 363 -7 

Інші податки та збори 889 694 28  

Всього сплачено податків 16 286 10 821 51  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК  

Баланс, тис. грн 

АКТИВ 
Код  

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 147 100 293 529 

     первісна вартість 1001 197 635 329 331 

     накопичена амортизація 1002 (50 535) (35 802) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 721 619 1 208 134 

Основні засоби 1010 13 399 311 12 554 251 

     первісна/переоцінена вартість* 1011 16 297 266 17 089 414 

     знос та виснаження 1012 (2 897 955) (4 535 163) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

     які обліковуються за методом участі в 

капіталі  

1030 

- - 

     інші фінансові інвестиції 1035 9 417 9 417 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 268 2 206 

Відстрочені податкові активи 1045 4 942 346 5 738 766 

Інші необоротні активи 1090 3 894 324 3 894 324 

Усього за розділом I 1095 23 116 385 23 700 627 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 199 130 7 208 705 

Виробничі запаси 1101 1 118 832 1 236 787 

Незавершене виробництво 1102 70 454 55 745 

Готова продукція 1103 465 530 441 466 

Товари 1104 3 544 314 5 474 707 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

 

1125 2 034 850 6 781 059 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами  1130 160 135 158 035 

    з бюджетом 1135 30 490 29 696 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 553 671 370 234 

Гроші та їх еквіваленти 1165 380 996 174 037 
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Готівка 1166 21 903 13 060 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - 

Інші оборотні активи 1190 578 118 2 018 549 

Усього за розділом II 1195 8 937 390 16 740 315 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу та групи вибуття 
1200 

15 245 15 245 

Баланс 1300 32 069 020 40 456 187 

 

ПАСИВ 
Код  

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

    

I. Власний капітал    

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

Капітал у дооцінках 1405 16 876 477 16 792 876 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток  1420 (17 150 369) (11 160 672) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за розділом I 1495 737 080 6 643 176 

II. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
 

  

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 1 814 520 2 272 030 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 977 059 1 495 133 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом II 1595 1 814 520 2 272 030 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Поточна кредиторська заборгованість за:    

     довгостроковими зобов’язаннями 1610 - - 
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     товари, роботи, послуги 1615 875 684 566 875 

     розрахунками з бюджетом 1620 12 680 299 11 891 821 

     у тому числі з податку на прибуток 1621 1 454 053 1 782 249 

     розрахунками зі страхування 1625 3 204 28 569 

     розрахунками з оплати праці 1630 19 539 118 911 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 

 

1635 261 887 266 875 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками 

 

1640 474 760 430 714 

Поточні забезпечення 1660 14 823 793 17 826 722 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 378 254 410 494 

Усього за розділом IІІ 1695 29 517 420 31 540 981 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

 

 

1700 - - 

Баланс 1900 32 069 020 40 456 187 
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І. Фінансові результати 

Стаття 
Код  

рядка 
2018 рік 2017 рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

 

2000 

 

36 112 994 

 

26 906 984 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

 

2050 

 

(14 782 776) 

 

(14 543 137) 

Валовий:  

     прибуток 

 

2090 21 330 218 12 363 847 

     збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи 2120 365 155 184 104 

Адміністративні витрати 2130 (1 526 633) (1 117 723) 

Витрати на збут 2150 (1 528 763) (1 324 769) 

Інші операційні витрати 2180 (10 661 207) (10 001 302) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: 
   

     прибуток 2190 7 978 770 104 157 

     збиток 2195 - - 

Дохід від участі в капіталі 2200 9 335 640 

Інші фінансові доходи 2220 79 673 140 758 

Інші доходи 2240 11 649 

Фінансові витрати 2250 (206 472) (189 067) 

Збиток від участі в капіталі 2255 - - 

Інші витрати 2270 - - 

Фінансовий результат до оподаткування:  

    прибуток 
 2290 7 861 317 57 137 

     збиток 2295 - - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 423 116) 44 634 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 

 

2305 

 

- 

 

- 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 
2350 6 438 201 101 771 

     збиток  2355 - - 
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II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код  

рядка 
2018 рік 2017 рік 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (150 276) 111 077 

Інший сукупний дохід 2445 (346 204) (154 823) 

Сукупний дохід (збиток) до оподаткування 2450 (496 480) (43 746) 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 

 

2455 

 

89 366 

 

7 874 

Інший сукупний дохід (збиток) після 

оподаткування 

 

2460 

 

(407 114) 

 

(35 872) 

Сукупний (збиток)/дохід (сума рядків 2350, 

2355 та 2460) 2465 

 

6 031 087 

 

65 899 

IIІ. Елементи операційних витрат 

Стаття 
Код  

рядка 
2018 рік 2017 рік 

Матеріальні затрати 2500 1  244  314 1 485 825 

Витрати на оплату праці 2505 3 363 654 2 545 435 

Відрахування на соціальні заходи 2510 618  283 503 053 

Амортизація, знос, виснаження 2515 1 538 657 1 669 723 

Інші операційні витрати 2520 12 758 213 12 345 423 

Разом 2550 19  522  921 18 549 459 

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття 
Код  

рядка 
2018 рік 2017 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 118,72 1,87 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 

 

2615 118,72 1,87 

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

Стаття 
Код 

рядка 

2018 рік 2017 рік 

надходже

ння 

видаток надход

ження 

видаток 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності: 

      

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування  

 

3500 7 861 317 

 

- 57 137 - 

Коригування на амортизацію, знос 

та виснаження необоротних 

активів 

 

 

3505 1 538 657 

 

 

- 1 669 723 - 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 

 

3510 3 009 692 

 

- 2 948 567 - 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 

 

3515 - 

 

- - - 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших  

негрошових операцій 

 

 

3520 146 504 - 1 173 275 - 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 

 

3521 - 

 

9 335 640 - 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

 

 

 

3522 - - - - 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 

 

3526 23 229 

 

- 74 123 - 

Фінансові витрати 3540 206 472 - 189 067 - 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 

 

3550 

 

- 8 599 914 - 834 278 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов’язань 

 

3560 

 

- 1 501 618 - 3 557 236 
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Стаття 
Код 

рядка 

2018 рік 2017 рік 

надходже

ння 

видаток надход

ження 

видаток 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

 

3570 2 675 004 - 1 721 018 - 

Сплачений податок на прибуток 3580 - 1 785 122 - 826 152 

Сплачені відсотки 3585 - - - - 

Інші платежі 3190 - - 4 571 - 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 889 882 

- 
899 437 - 

ІІ. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
 

 

 

  

Надходження від реалізації: 

    необоротних активів 

 

3205 16 511 

 

- 4 504 - 

Надходження від отриманих: 

    відсотків 
3215 

161 856 

 

- 69 711 - 

    дивідендів 3220 54 137 - 640 - 

Інші надходження 3250 - - - - 

Витрачання на придбання: 

    фінансових інвестицій 
3255 

- 9 770 - 11 497 

    необоротних активів 3260 - 1 237 062 - 718 528 

Інші платежі 3290 - 303 - 99 000 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

 

3295 

 

- 1 014 631 - 754 170 
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Стаття 
Код 

рядка 

2018 рік 2017 рік 

надходже

ння 

видаток надход

ження 

видаток 

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 - 82 210 - 10 429 

Інші платежі 3390 - - - - 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 - 82 210 - 10 429 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 - 206 959 134 838 - 

Залишок коштів на початок року 3405 380 996 - 246 158 - 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 - - - - 

Залишок коштів на кінець року 3415 174 037 - 380 996 - 
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ПЛАНИ РОЗВИТКУ НА 2019 РІК  

Наші пріоритети на 2019 рік є простими і зрозумілими: ліквідувати податковий борг 

відповідно до пропозицій, які розглянуть акціонери; підтримувати зростання видобутку; 

збільшити інвестиції в технологічне оновлення і прискорити процес модернізації Компанії. 

Реалізація плану ліквідації податкового боргу критично залежить від сплати НАК 

«Нафтогаз України» за газ, який він погодився купити, що зі свого боку вимагає підтримки 

Уряду. Доки НАК не заплатить за наш газ, наш податковий борг продовжуватиме зростати. 

У 2019 році планується видобути 1 450 тис. т нафти та конденсату, 1 083 млн м3 газу та 

виробити 104 тис. т скрапленого газу. 

Планується провести 439 операцій, спрямованих на збільшення видобутку вуглеводнів. 

Це дозволить збільшити виробництво нафти та конденсату на 92,2 тис. т і газу – на 53,2 млн 

м3. Пріоритетні напрями, зокрема, містять: 

 149 операцій з ремонту свердловин (очікуваний приріст видобутку – 32,2 тис. т 

нафти та конденсату і 28,6 млн м3 газу); 

 74 операції з інтенсифікації видобутку (очікуваний приріст видобутку – 13,3 тис. 

т нафти та конденсату та 6,5 млн м3 газу); 

 15 операцій ГРП (очікуваний приріст видобутку – 7,2 тис. т нафти і 2 млн м3 

газу); 

 92 операції з оптимізації роботи свердловин (очікуваний приріст видобутку – 

22,4 тис. т нафти і 4,7 млн м3 газу); 

 54 свердловини заплановані до виводу з бездії (очікуваний приріст видобутку – 

0,5 тис. т нафти і 0,2 млн м3 газу). 

Компанія також працює над забезпеченням стійкого зростання видобутку в 

довгостроковій перспективі: 

 у 2019 році планується пробурити 2 свердловини (№ 102 у 

Верхньомасловецькому родовищі з очікуваним початковим видобутком 16,8 

т/добу і № 119 на Великобубнівському родовищі з очікуваним початковим 

видобутком 34 т/добу). Орієнтовний початок робіт – квітень 2019 року; 

 66 свердловини заплановано перевести на УЕВН для оптимізації процесу 

видобутку; 

 завершити будівництво нової майстерні з ремонту УЕВН у Прилуках (Бізнес-

підрозділ (Схід)), яка почне діяти з липня 2019 року; 

 впровадити програмне забезпечення Digital Oilfield протягом 2019 року з метою 

забезпечення оптимальної роботи свердловин і мінімізації простоїв (паралельно 

із встановленням сучасних систем дистанційного моніторингу та керування на 

77 сверловинах, обладнаних ШГН); 

 провести процес закупівлі важкої установки для ремонту свердловин 

вантажопідйомністю 125 т; 

 модернізувати та вдосконалити процес виробництва скрапленого газу, що 

відповідає вимогам EN 589.2008 та забезпечить вищу якість продукції; 

 замінити та модернізувати застарілі компресори на Долинському та 

Качанівському ГПЗ з метою зменшення обсягів природного газу, що 

використовується в якості пального для компресорних установок, збільшення 

обсягу товарного газу та суттєвого зменшення викидів CO2; 

 замінити застарілу піч на Качанівському ГПЗ для скорочення використання 

природного газу в якості пального у процесі виробництва; 

 впровадити програму інтенсивного заводнення із збільшення обсягів 

закачування води до 6,3 млн м3, проведення 22 операцій з ремонту та  




