
    Олег Цукан, 
Керівник служби  

фінансово - економічної  безпеки,  
Групи Компаній "Надежда" 



На що тільки не здатна людина заради швидкої наживи! 
Людський розум здатний придумати всілякі хитрощі і прийоми для 
того, щоб отримати легкий прибуток. 

Вільний переклад  
Теодор  Драйзер 

«Фінансист» 
 



       	  



Механізми  крадіжок скрапленого газу   
умовно можна поділити на три групи:  

(маніпуляції із змонтованими на ППЦ системами 
відпуску та  приладами обліку кількості 
відвантаженого скрапленого газу)  

притаманні для механічних лічильників 
(маніпулювання водієм показниками температури та 
щільності під час підготовки звітів за рейс) 

(попередня	  змова	  водія	  з	  персоналом	  на	  АГЗП)	  	  

1. технічні	  

2. розрахункові	  

3. шахрайські	  



1. Внесення змін у роботу 
л і ч и л ь н и к а  ( в о д і й ,  б е з 
порушення цілісності елементів 
пломбування від'єднував блок 
механічного регістра з принтером 
від лічильника та без обліково 
відвантажував газ із ППЦ) 



    2. Використання випадків некоректної роботи 
(несправності) елементів запірно-регулюючих механізмів, 
які входять до системи скачування скрапленого газу. 
 

 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Диференціальний клапан: - призначений  
для контролю подачі скрапленого газу  та 
проходження його через витратомір. 

Цілісність 
мембрани !!! 



    3. налаштування дози відпуску лічильника на      
        значний недолив.  
        недолив. 



 4. Порушення штатних (рекомендованих, ”паспортних”)  
    умов роботи системи відвантаження скрапленого  
    газу (збільшення кількості оборотів двигуна автомобіля    
   «прогазовка  двигуном» та інше).  



суміш:  -  пропан 50% і бутан 50%; 
            - температура  +15'С; 
            - щільність   0,543 т/м.куб 

                                            
19 000 кг. / 0,543 = 34 991 л. 

            
 

                             19 000 кг. / 0,549 = 34 608 л. 
 

Різниця між початковим значенням літражу:  
34 991 л. - 34 608 л. = 383 л. 

- 5'С	  



1. Маніпулювання показниками температури та   
    щільності 
 
 



2. Приховування чек-принтерів на відвантаження  
     скрапленого газу; 
3. “Технічні проливи”; 

 (притаманні для механічних лічильників, приховування 
 випадків несанкціонованих зливів скрапленого газу) 

 



Наявні, але нами не задокументовані: 
1. розірване   відвантаження  – “пауза  на 
лічильнику”  (притаманне     для    електронних    
лічильників)   



2.  Змова з представниками АГЗП на місці офіційного 
відвантаження; 



       Запроваджено:   
 
•  Заміну механічних лічильників на  
електронні; 

•  Заборону на проведення технічних проливів 
(дозволяється тільки по погодженню з 
керівництвом автогосподарства, з наступним 
інформуванням служби безпеки); 

•  Проведення  щомісячних  тарувань  газовозів; 
•  Перевірку відповідності дози відпуску  
лічильників. 



  Запроваджено:   
•  Аналіз маршрутів руху газовозів та виділення під час цього 
місць несанкціонованих зупинок. Вивчення цих місць на 
предмет наявності можливостей для несанкціонованого 
відвантаження скрапленого  газу;  



 Запроваджено:   
•  додаткове опломбовування окремих елементів лічильників та 
системи скачування  скрапленого  газу.  



      Запроваджено: 
•  до контролю долучено представників охорони з ГНС, які входять до 
складу  Групи  Компанії «Надежда». 

•  Начальником автогосподарства та керівникам ГНС до підпорядкованих 
водіїв доведено, що, у випадку виявлення представниками Компанії 
(автогосподарства, відповідальними менеджерами, співробітниками 
служби ФЕБ, охороною на об’єктах, представниками ГНС або іншими 
особами) неопломбованого крану газонаповнювальної труби газовозу, 
на водія автомобіля буде накладатись штраф у розмірі 5000 грн. 



 Запроваджено: 
•  Постійні перевірки представниками  
автогосподарства систем обліку відпуску 
с к р а п л е н о г о  г а з у  н а  п р е д м е т  
правильності   їх  роботи. 



Запроваджено:   
 
•  Під час укладення договору на 
продаж скрапленого газу , 
кл і єнту , разом і з бланком 
договору, надається пам'ятка 
в і дносно рекомендованого 
порядку дій під час прийому газу 
з газовоза.  



•  Поглиблене вивчення   
морально-ділових якостей  
кандидатів на посади водія 
газовозів  перед  прийомом  
на  роботу та в процесі 
стажування;  

•  Постійний контакт з 
клієнтами, (отримання 
інформації щодо дій водіїв під 
час доставки скрапленого 
газу); 

•  Своєчасне реагування на 
можливі претензії відносно 
негативних  дій водіїв 
газовозів. 



   На протязі 2015-2016 років, з 
автомобільного господарства 
Групи Компанії «Надежда», у 
зв'язку з втратою довіри, було 
звільнено 38 водіїв газовозів. 
 

 Ч   Е   К   А   Й   Т   Е ! 
 

ВОНИ 
 

йдуть    
 

   ДО  ВАС !!!  



      
 З метою організації обміну інформацією, 

звернутись до керівництва Української асоціації 
скрапленого газу з пропозицією створити на сайті 
асоціації, розділ для обміну інформацією по особам, 
які, під час виконання покладених на них посадових 
обов'язків втратили довіру з боку керівництва, на 
підставі чого, з ними були припинені трудові відносини. 
 



Дякую за увагу! 
Олег Цукан,  
керівник служби фінансово - економічної  безпеки, 
(050) 304-22-82  

 
Група Компаній «Надежда» – головний офіс: 36020,  

вул. Соборності, 19 
м. Полтава,  

Україна 

	  	  


