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ПРО ПІДПРИЄМСТВО 

Ø  одне з найбільших підприємств галузі; 

Ø  вертикально-інтегрована структура,  
сфера діяльності якої охоплює усі етапи:  
видобуток, переробку, гуртову та роздрібну  
реалізацію нафтопродуктів та LPG; 

Ø  компанія обслуговує 141 родовище; 

Ø  лідер з видобутку газу в Україні (близько 75%); 

Ø  6 переробних та виробничих підприємств; 

Ø  найбільший вітчизняний виробник  
та постачальник LPG у 2016 році (12%); 

Ø  найбільший платник податків в Україні; 

Ø  лідер по закупках у системі публічних закупівель PROZORRO; 

Ø  більше 20 000 працівників. 
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ВИРОБНИЧІ ТА ПЕРЕРОБНІ АКТИВИ  

§  Шебелинське відділення переробки газового  
конденсату та нафти (Шебелинське ВПГКН); 

§  Технологічний цех стабілізації конденсату 
Базилівщина (ТЦСК Базилівщина); 

§  Яблунівське відділення по переробці газу  
(Яблунівське ВПГ); 

§  Тимофіївська установка поглибленого  
вилучення вуглеводнів (УПВВ Тимофіївка); 

§  Юліївський цех видобутку нафти і газового  
конденсату (Юлівський ЦВНГК); 

§  Головні Споруди (ГС Солоха) – виробництво  
широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ). 
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Обсяги виробництва LPG структурними підрозділами 
ПАТ «Укргазвидобування»  

Рік СПБТ,  
тис. тонн 

ШФЛВ,  
тис. тонн 

Факт. -/+, % Факт -/+, % 

2011 219,1 +0,84 49,588 +5,99 

2012 222,8 +1,6 49,603 +0,03 

2013 225,67 +1,2  49,607 +0,08 

2014 186,800 -17,22 47,025 -5,2 

2015 172,626 -7,58 45,034 -4,4 

2016 168,373 -2,46 46,105 +2,32 
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Причини спаду обсягів виробництва  

1. Зменшення об’ємів 
сировини для переробки 
внаслідок природнього 
падіння видобутку 

вуглеводнів 

2. Зменшення об’ємів 
виробництва у зв’язку  

з   зупинками  виробничих 
підрозділів для проведення 
модернізацій та планово-
попереджувальних ремонтів 

Підприємство свідомо йде  
на зменшення об’ємів виробництва  

з метою покращення якості продукції, яку виготовляє.  
(Свідоме зменшення виробництва СПБТ на 4,5 тис. т  

У 2016 році для забезпечення якості СПБТ) 



Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx  
 

6 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

Шебелинське ВПГКН ТЦСК " Базилівщина" Яблунівське ВПГ Юлівська УПВВ Тимофіївська УПВВ

Найменування продукції БТ ПБА СПБТ СПБТ СПБТ

Найменування показника

Сума метану, етану і етилену 1,5 2,33 - 3,83 3,19 2,2 1,6

Сума пропану і пропилену 15,1 44,67 - 53,93 66,39 45,9 52,1

Сума бутанів і бутиленів 73,8 39,90 - 50,15 45,60 50,6 42,5

Об’ємна частка рідкого залишку 
за 20°С,% 0,8 0,4 - 1,1 1,40 0,7 1,2

Вміст вільної води і лугу відс відс відс відсут. відсут

Тиск насичених парів 

надлишковий, Мпа за 

температури:45°С

0,9 1,12 - 1,22 1,34 1,1 1,1

Масова частка сірководню і 
меркаптанової сірки,% 0,0029 0,00071 - 0,00260 0,0002 0,0021 0,0030

у тому числі сірководню відсут. відс менше 0,0002 відсут. відсут

Інтенсивність запаху, балів не проводиться 3,0 - 3,2 3 3 3

Густина за температури 20°С,кг/м3 560,1 0,522 - 0,529 514 532 529

Результат випробувань
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З січня 2016 року реалізація продукції виробництва  
ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відбувається через  

Товарну Біржу «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА». 

 

 

 

 

Реалізація LPG відбувається через біржові аукціони  
(відповідно до «Порядку організації та проведення біржових аукціонів  

з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 16 жовтня 2014 року № 570).  

 

За І квартал 2017 року через аукціони ТБ «УЕБ»  
було реалізовано 43,23 тис. т скрапленого газу. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ 
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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ 

 
ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  
ініціює зміни до Постанови  
Кабінету Міністрів України 16 жовтня 
2014 року № 570, яка регулює  
діяльність компанії щодо реалізації 
скрапленого газу. 
 
НАШІ ІНІЦІАТИВИ: 
 
§  перехід на електронні біржові 
аукціони, що дозволить підвищити 
рівень конкуренції, спростить процедуру 
торгів, сприятиме створенню 
максимально прозорого і ефективного 
ринку продажу скрапленого газу; 

§  внесення змін до процедури формування 
стартових цін аукціонів; 

§  внесення змін щодо встановленої 
періодичності проведення аукціонів 
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КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС 

ПОСЛУГА 
ЗБЕРІГАННЯ 
ПРИДБАНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 
запроваджено  
для клієнтів, які 

придбали продукцію, 
але не відвантажили її 
в обумовлений термін 

 

ПОСЛУГА 
ЗБЕРІГАННЯ 
ПРОДУКЦІЇ 
СТОРОННІХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
запроваджується  
для оптимізації 

використання наявних 
активів 

ЦІЛОДОБОВЕ 
ВІДВАНТАЖЕННЯ  

 

режим цілодобового 
відвантаження 
запроваджено на 
Яблунівському ВПГ  

та ТЦСК 
«Базилівщина»  
для оптимізації 

логістичних процесів 

СПРОЩЕННЯ 
ДОКУМЕНТООБІГУ  

 
вдосконалено 

договірну процедуру,  
спрощено систему 
переносу залишків 
грошових коштів,  

оптимізовано систему 
оформлення 
документів  
до моменту 
відвантаження 
продукції 

ЕЛЕКТРОННА 
ЧЕРГА  

 
дає можливість 

клієнтам самостійно 
планувати  

відвантаження 
придбаної продукції 
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ДАВАЛЬНИЦЬКА ПЕРЕРОБКА 

ПАТ «Укргазвидобування» з метою 
завантаження наявних виробничих 
потужностей здійснює переробку 
давальницької сировини. 
 
Потужності для залучення  
давальницької сировини: 
§  2000 тонн/місяць  
на Яблунівському ВПГ 

§  5000 тонн/місяць  
на ТЦСК Базилівщина.  

 
За 2016 рік перероблено більше  
9 122 тони давальницької ШФЛВ,  
що дозволило додатково виробити  
понад 6000 тон СПБТ. 
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Затверджені плани ПАТ «Укргазвидобування» щодо кількісного 
та якісного розвитку виробництва та реалізації LPG 

1. Збільшення видобутку та модернізація активів: 
 
Ø  Модернізація установки низькотемпературної абсорбції  

на ГС Солоха, що забезпечить приріст видобутку  
10 тис. тонн ШФЛВ в рік; 

Ø  Модернізація установки поглибленого вилучення вуглеводнів  
на Тимофіївській УСП (заміни контактних пристроїв колонного 
обладнання), що дозволить покращити масообмінний процес та 
отримати приріст видобутку СПБТ 4 тис. тонн в рік; 

Ø  Проектування та будівництво установки поглибленого вилучення 
вуглеводнів (УПВВ)  Хрестище потужністю 75 тис. тонн в рік; 

2. Використання ефективних каналів збуту  
     (перехід на електронні біржові торги) 

3.  Залучення давальницької сировини 
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РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ 

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  
як вертикально-інтегрована структура 
планує розвиток власної роздрібної 
мережі з метою реалізації продукції 
напряму кінцевим споживачам та з метою 
підвищення продажу нафтопродуктів та 
скрапленого газу власного виробництва. 
На сьогодні в управлінні компанії 
перебуває 18 АЗС (Харківська область), 
які реалізують нафтопродукти виключно 
власного виробництва, у т. ч. LPG. 
 
У планах компанії: 
§  ребрендинг наявної мережі АЗС; 
§  відкриття нового автозаправного 
комплексу у Харкові (пр. Гагаріна, 126); 

§  розширення роздрібної мережі  
за рахунок будівництва нових АГЗС. 


