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270 млрд м3 підтверджених 

запасів1

• 140 родовище2

14.5 млрд м3 видобутку 

природного газу - 74%

загального в Україні
• +512 тис. тн нафти та конденсату 

(21% ринку)

Вертикально інтегрована 

компанія

• Повний цикл від видобутку до 

роздрібної реалізації

~4% бюджету України

• 20 млрд грн податків - #1 в 

Україні3

Основні факти про ПАТ «УкрГазВидобування»

Примітки: 1. розрахунково згідно Ryder Scott Company та видобутку 2015 2. В розробці, 01.01.2016 3. 2015 рік 

• 2-3 млрд грн – щорічні втрати від 

корупційних схем із виводу грошей з 

Компанії

• Непрозорі закупівлі – ціни у рази вищі 

ринкових

‒ Койлтюбінгові установки 

замовлені на 2 млн долл./шт

дорожче ринкових цін

‒ Обладнання для Шебелинського

НПЗ за ринковою вартістю 17 

млн грн замовлено за 51 млн

грн

‒ Бурильні труби

‒ Метанол

‒ інше

• Реалізація нафтопродуктів 

афілійованим компаніям

• Виведення активів із Компанії через 

СД– 210 свердловин у СД, прибл. 

40% усього газу УГВ перекачується 

ДКС-ми приватних компаній

Стратегічно важливе підприємство

державного сектору…

…але було хронічно пронизано 

корупцією
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Що дісталося у “спадок” новій команді

Вимивання грошей із Компанії

• 500 тис. грн на  рахунках при місячному обороті 2 млрд грн

• 1 млрд грн - кредитна лінія у дефолтному стані 

• 373 млн грн у приватному банку

Корупційні “партнерства”

• Ряд непрозорих контрактів за багатократно завищеними цінами

• Фактичне відчуження активів через СД

‒ 8 договорів СД – 210 свердловин

‒ ~40% газу видобутого УГВ проходить через ДКС приватних

компаній – серйозна загроза енергетичній безпеці України

Критичний стан у виробництві

• Недоотримані ліцензії – з 2007 по 2013 роки отримано 4 спец.дозволи, 

але 3 анульовано. В 2014 році отримано 9 спец.дозволів. За той же 

період приватні компанії отримали більше 100 спец.дозволів

• Падіння видобутку з наступних причин: невиконання плану СД (380 млн

м3), втрати в зоні АТО (185 млн м3), зношеність та недофінансування

основних фондів (~440 млн м3)
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Нове керівництво досягло значних фінансових 

успіхів та економії у роботі УГВ 

~5.0

млрд грн

~3.0

млрд грн

Загальний ефект від

поточних реформ, в т.ч.

100 млн грн для 

бюджету Україіни

+22.5%

ЗП

+393

млн м3
~1.9

млрд1

грн

Економії на 

закупівлях

Перевиконання плану

власного видобутку 

газу

Мінімальне 

підвищення 

зарплат по всій 

Компанії з 1.01.2016

Закупівель 

проведено через 

ProZorro

Примітки:  Станом на 1.07.2016 1. Включаючи ProZorro, включаючи 100 млн грн додаткової ефективності на закупівлях метанолу

+26

млн м3

2015 р.

1п’16 р.

ДЖЕРЕЛО: ПАТ «УГВ»
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Загальний ефект від боротьби нового менеджменту з 

корупцією в УГВ склав близько 2 млрд грн

Функція/сегмент Стислий опис Результат

• Закупки1

• Перегляд контрактів

• Впровадження електронних закупівель

(ПроЗорро) та двоетапних закупівель

~1 851 млн грн

• Реалізація 

(нафтопродукти)
2

• Розірвання договорів з афілійованими 

компаніями

• Перегляд каналів постачання

~277 млн грн

(870 млн грн1)

• Переробка4 • Перегляд програми модернізації заводу ~1 млрд грн3

• Фінанси3 • Повернення заморожених-виведених коштів 373 млн грн

• СД5

• Перегляд цін на послуги для СД

• Зрив планів виробництва

~ 301 млн грн

~263 млн грн2

~2 923 млн грн

Корупційні 

оборудки також 

вимивали гроші 

із УГВ до 

приватних 

кишень та 

наносили 

непрямі 

шкоди(напр.зн-

ошення

обладнання, 

відтік талантів) і 

«забивали» 

власний 

видобуток та 

енергонезалежні

сть України

• Безпека та юридичні 

питання
6

• Уникнення крадіжок («врізок») газу

• Перегляд судових справ по договорам з SAP 

та закупівлі койл-тюбінгового обладнання

~11 млн грн

~110 млн грн

Примітки: 1. Ефект ураховуючи підвищення якості продукції та ефективності процесу. Не враховується в загальному ефекті. 2. Потенційно недоотримані кошти за 

видобуток газу. На даний момент договори СД у судових інстанціях щодо розірвання 3. Повна модернізація заводу в процесі, враховуючи різницю між плановою сумою 

модернізації за «старої команди» та запланованих коштів новим менеджментом. 

*

*

*

Не враховується в загальному ефекті
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Загальна ефективність у закупках ~1.9 млрд грн

977

503
510
416

3 511

1 392

1 430

Ефективність

1

6 691

5 263

227

3 001

7

1 256

АкцептОчікувана ціна

22

1 759

Торги в 2 етвпиРедукціон

Електронні торги

RFP1

Відкриті торги

Нові процедури (1333 шт.)

Сума, млн грн

Існуючи контракти на 1 

півріччя 2015 (790 шт.)

Загальна ефективність у закупках за 01.07.2015 - 30.08.2016 

1 851 млн грн (1 429+282+140)

• Знижка на 12,8% на існуючі 

договори (загалом 1.1 

млрд. грн.) заощадили 

~140 млн грн

• Додаткові зекономлені 

кошти були отримані через 

збільшення ефективності 

при закупівлі метанола

(повторне обговорення 

договорів, оновлені 

процедури закупівлі) - ~230 

млн грн

Примітки: 1. Запит цінових пропозицій

1



Середньозважена ціна закупівлі метанолу – Зниження ціни за рік від 1460 дол. до 820 дол. 
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Закупівля койлтюбінгу УкрГазВидобування -

порівняння

Категорія порівняння Тендер старої команди, 

05-2015

Тендер нової команди, 

09-2015

Постачальник Посередник MOSTON 

PROPERTIES LIMITED  

Виробники NOV Fidmash

(США-Білорусь), KATT 

Gmbh (Німеччина)

Тривалість тендеру 4 робочі дні 19 робочих днів

Тривалість кваліфікації При відкритті пропозицій 13 робочих днів

Цілеспрямоване

запрошення виробників

Відсутнє Наявне

Кількість учасників 2 7

Кількість виробників 0 3

Технічні характеристики Морська установка, 

потребує доп. обладнання

Наземна установка, повне 

спорядження

Рік виробництва 2013 2015-2016

Ціна 5.85 млн долл. 3.5 млн долл.

Який з тендерів 

привернув увагу 

правоохоронців

Інтерес виник після 

неодноразових питань у 

ЗМІ

Кримінальне провадження 

ГПУ, перевірки СБУ, 

Держфінінспекції
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Наглядне порівняння постачальників

Moston properties limited

KATT

NOV Fidmash

3.5 млн долл.5.85 млн долл.


