
Методика розрахунку та джерела до даних 

 «Відокремлення зерен від полови» та «Додаткові дані» 

 

I. Методика розрахунку прибутку сегменту Транзит природного газу 

Прибуток сегменту «Транзит природного газу» (який показаний в даних «Відокремлення зерен від полови») 
представляє собою NOPLAT - нормалізований операційний прибуток, скоригований на податок на прибуток 
за номінальною ставкою. 

Нормалізований операційний прибуток до оподаткування визначався на основі даних примітки до 
консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» «Інформація за сегментами», а саме статті 
«Результат сегмента».  

За період 2013-2019 рр. облікова політика НАК «Нафтогаз України» змінювалася як щодо визначення 
використовуваного показника для результату сегменту (наприклад, нормалізований операційний прибуток, 
EBITDA та інші), так і щодо визначення контуру самих звітних сегментів (результати транзиту природного газу 
до 2017 року розкривалися лише в сукупності із внутрішнім транспортуванням природного газу, а після 2017 
року  - окремо). Зважаючи на це, опубліковані компанією дані консолідованої фінансової звітності 
потребували коригувань в окремих періодах для визначення NOPLAT сегменту «Транзиту природного газу» за 
весь період 2013-2019 років. 

На прикладі фінансової звітності за 2019-й рік результат сегменту представляє собою скоригований показник 
EBITDA (на відміну від звітного періоду за 2018-й рік, де результат сегменту визначається як скоригований 
операційний прибуток до оподаткування), та, відповідно, потребує наступних коригувань:   

1) Від розкритого у звітності показника EBITDA віднімаються дві статті: (а) знос, виснаження та 
амортизація і (b) зменшення корисності основних засобів, які також розкриваються в розрізі по 
звітним сегментам. 

2) До отриманого показника додаються доходи, нараховані по арбітражному провадженню щодо 
транзиту газу, включені до результатів від припиненої діяльності. 

3) Від отриманого показника віднімається нормалізований податок на прибуток, розрахований шляхом 
множення номінальної ставки податку на прибуток на EBITDA з урахуванням коригувань у пунктах 1 
та 2 вище.  

За період 2013-2015 рр., коли результати транзиту газу звітувалися разом із внутрішнім транспортуванням 
газу, для визначення NOPLAT сегменту «Транзиту природного газу» за основу брався показник валового 
прибутку від міжнародного транзиту природного газу (розкривається у примітці «Інформація за сегментами»), 
який потім коригується наступним чином:  

1) Віднімаються інші операційні витрати сегменту транзит газу (не включені до валового прибутку), що 
визначаються наступним чином:  
- Визначаються інші операційні витрати транзиту та внутрішнього транспортування газу як 

результат цього сегменту мінус валові прибутки обох цих сегментів. 
- Інші операційні витрати транзиту та внутрішнього транспортування газу розподіляються на прямі 

та непрямі операційні витрати. 
- Прямі операційні витрати відповідно до їх природи розподіляються між транзитом (наприклад, 

курсові різниці у періоді 2013-2015 виникали лише на транзиті газу) та внутрішнім 
транспортуванням, а непрямі витрати розподілялися відповідно до коефіцієнту алокації. 
Коефіцієнт алокації непрямих операційних витрат приймався на рівні 2017 року і визначався по 
% розподілу суми амортизації між транзитом та внутрішнім транспортуванням (88% транзит, 12% 
внутрішнє транспортування), який в свою чергу визначався на основі товаротранспортної роботи 
по транзиту і внутрішньому транспортуванню газу. 
 

2) Віднімається нормалізований податок на прибуток, визначений як валовий прибуток транзиту газу за 
мінусом інших операційних витрат, помножений на номінальну ставку податку на прибуток.  

 

 



Джерела:  

 Консолідована фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» за 2014-2019 звітні періоди 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C4775D2495121A4AC2257AD90051F66D 

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз України», 
відповідальної за Стокгольмський Арбітраж. 

 

 

 

II. Методика розрахунку показника «EBITDA “решти Нафтогазу” з коригуванням на фактори, не 
контрольовані менеджментом» (який показаний на другому слайді в даних «Відокремлення зерен від 
полови», на останньому слайді в даних «Додаткові дані») 

EBITDA «решти Нафтогазу» визначається як EBITDA Групи Нафтогаз без урахування результатів від транзиту 
природного газу та коригується на неконтрольовані менеджментом фактори. Для цього розрахунку 
визначаються наступні елементи:  

(1) EBITDA Групи Нафтогаз визначається як чистий прибуток/(збиток) Групи Нафтогаз скоригований на: a) 
знос, виснаження та амортизацію; b) податок на прибуток; та c) чисті фінансові витрати та доходи. 

(2) EBITDA сегменту транзит природного газу визначається як NOPLAT сегменту транзиту природного газу, 
скоригований на: а) податок на прибуток та b) знос, виснаження та амортизація. 

(3) Ефект від неконтрольованих факторів, до яких включається наступне: 

- Збитки, понесені від втрати активів в Криму та на окупованих територіях 
- Курсові різниці (не віднесені до сегменту «Транзит природного газу») 
- Переоцінка основних засобів (не віднесена до сегменту «Транзит природного газу») 
- Резерви на судові позови та інше    
- Прибуток/(збиток) ПАТ «Укрнафта» 
- Витрати, нараховані по Арбітражному провадженню щодо купівлі-продажу газу 
- Ефект від зміни імпортної ціни газу в дол. США/тис. куб.м за період 2013-2019 порівняно із 2014м 

роком. Ефект розраховувався наступним чином: фактичний обсяг використаного імпортного 
природного газу для потреб побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» (безпосередньо 
населенням та на потреби в теплі для населення) помножено на різницю в середньозваженій ціні 
закупівлі імпортного природного газу НАК «Нафтогаз України» у 2014 році та цін закупівлі 
імпортного природного газу у відповідному році за період 2013-2019 рр., а також помножено на 
середній курс грн/дол. США за даними НБУ у відповідному році. 

Джерела: 

 Консолідована фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» за 2014-2019 звітні періоди; 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C4775D2495121A4AC2257AD90051F66D 

 Внутрішні дані звітних пакетів НАК «Нафтогаз України» до консолідованої фінансової звітності НАК 
«Нафтогаз України» за 2014-2019 звітні періоди. 

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України» щодо обсягу використання імпортованого природного газу 
для потреб побутових споживачів та фактичної ціни закупівлі імпортованого природного газу у 2019-
2013 рр. 

 Оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз України», відповідальної за Стокгольмський 
Арбітраж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Методика розрахунку показника «EBITDA “решти Нафтогазу” з коригуванням на фактори, не 
контрольовані менеджментом, а також на ефекти від збільшення цін на газ для населення» (який 
показаний на другому слайді в даних «Відокремлення зерен від полови» , на останньому слайді в 
даних «Додаткові дані») 

Методика розрахунку EBITDA “решти Нафтогазу” з коригуванням на фактори, не контрольовані 
менеджментом, відповідає методиці описаній вище в пункті II. Додатковий ефект, який враховується до 
показника EBITDA в цьому пункті - це ефект від збільшення цін на газ для населення в результаті цінової 
реформи на ринку газу, розпочатої в 2014-му році.  

Ефект від збільшення цін на газ для населення включає наступні чотири елементи, принцип визначення яких 
полягає у порівнянні фактичних показників відповідного року у періоді 2013-2019 рр. із приведеними 
показниками до оціненого сценарію без ефекту цінової реформи:  

(1) Ефект від збільшення доходу від реалізації природного газу побутовим споживачам (безпосередньо 
населенням та на виробництво тепла для потреб населення) НАК «Нафтогаз України» за мінусом 
збільшення витрат на рентну плату за видобуток природного газу для побутових споживачів АТ 
«Укргазвидобування» у 2013-2019 рр. порівняно із 2013-м роком, які в свою чергу розраховуються 
наступним чином:   

(a) Сума збільшення доходу від реалізації газу побутовим споживачам у відповідному році 
порівняно із 2013-м роком розраховується множенням фактичного обсягу реалізації 
природного газу для потреб побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» у відповідному 
році на різницю між оптовими цінами реалізації природного газу для побутових споживачів 
НАК «Нафтогаз України» у відповідному році за період 2013-2019 рр. та ціною реалізації газу 
цим категоріям споживачів у 2013-му році. 

(b) Сума збільшення рентної плати за видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» 
розраховується як фактичні витрати з оплати рентної плати за видобуток природного газу АТ 
«Укргазвидобування» у відповідному році за період 2013-2019 рр. за мінусом добутку 
фактичного обсягу видобутку природного газу, зменшеного на обсяг видобутку по договорам 
спільної діяльності, та фактичної ставки рентної плати в грн/тис. куб. м. АТ 
«Укргазвидобування» у 2013-му році.  
 

(2) Ефект від зменшення обсягу використання газу побутовими споживачами (безпосередньо 
населенням та на виробництво тепла для потреб населення) у періоді 2015-2019 рр. в результаті 
збільшення цін на газ. Даний ефект враховує: 

(a) зменшення доходу від реалізації газу побутовим споживачам за рахунок зменшення обсягу 
споживання газу цією категорією споживачів за період 2015-2019 років по цінах реалізації 
газу для цієї категорії споживачів у 2013-му році. Загальний обсяг річного зменшення 
використання газу внаслідок фактору підвищення ціни на газ був консервативно оцінений в 
розмірі майже 3 млрд. куб. м. газу на рік (згідно з оцінкою Групи Нафтогаз впливу цього 
фактору за результатами 2015-2016 років), який використовувався для розрахунків цього 
ефекту у періоді 2015 – 2019 рр.; 

(b) зменшення витрат на закупівлю імпортованого природного газу для потреб побутових 
споживачів за рахунок зменшення обсягу споживання природного газу. Для визначення 
цього ефекту у 2015-2019 рр. обсяг зменшення споживання газу (з пункту (а) вище) 
помножено на фактичну ціну закупівлі НАК «Нафтогаз України» імпортованого природного 
газу у 2014му році в дол. США/тис. куб.м та на середній курс грн/дол за даними НБУ у 
відповідному році. 

 
(3) Ефект від коригування вартості запасів імпортованого природного газу для потреб побутових 

споживачів до їх чистої вартості реалізації без ефекту цінової реформи. Згідно міжнародних 
стандартів фінансової звітності, вартість запасів газу не має перевищувати їх чисту вартість реалізації, 
тобто коли регульована ціна природного газу, за якою цей природний газ реалізується для потреб 
побутових споживачів, менша за вартість придбання цього газу, в такому випадку збиток, який 
виникає через різницю в ціні реалізації та закупівлі газу, має відображатися у витратах на кожну звітну 
дату. Для оцінки цього ефекту було використано наступне коригування:  
(a) Фактична сума коригування вартості запасів газу до їх чистої вартості реалізації згідно з даними 

консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» за 2014-2019 рр. була помножена на 
коригуючий коефіцієнт, розрахунок якого розкривається нижче;  



(b) Для визначення коригуючого коефіцієнту різниця у фактичних цінах закупівлі імпортованого газу 
з урахуванням оціненої оптової маржі (5%) та регульованих оптових цін для побутових 
споживачів на перший квартал наступного року за звітним ділиться на різницю в ціні закупівлі 
імпортованого газу з урахуванням оціненої оптової маржі (5%) та регульованих оптових цін на газ 
для потреб побутових споживачів на 1й квартал 2014 року. Визначений таким чином коригуючий 
коефіцієнт множиться на фактичну звітну суму коригування вартості запасів газу до їх чистої 
вартості реалізації.  

 
(4) Ефект збільшення витрат на видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» (за виключенням 

амортизації та рентної плати) для потреб побутових споживачів у 2013-2019 рр. порівняно із 2013 
роком, який визначається наступним чином:  
(a) Фактичний обсяг реалізації природного газу АТ «Укргазвидобування» для потреб побутових 

споживачів у періоді 2013-2019 рр., помножено на   
(b) різницю у вартості фактичних витрат на видобуток газу за одиницю продукції (за виключенням 

амортизації та рентної плати) АТ «Укргазвидобування» у відповідному році за період 2013-2019 
рр. та фактичних витрат на видобуток газу у 2013 році (за виключенням амортизації та рентної 
плати). 

  Джерела: 

 ГАЗОВИЙ ПЕРЕДІЛ: КУДИ ЗНИКЛА ТРЕТИНА ГАЗУ В УКРАЇНІ, Рисунок 3. Вплив окремих факторів на 
обсяги споживання природного газу населенням в 2014 та 2015 роках, Рисунок 2. Споживання газу 
населенням України в 2012-2015 в Україні та на окремих її територіях 
https://104.ua/ua/opinions/id/gazovij-peredil-kudi-znikla-tretina-gazu-v-ukrajin-18688 

 Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2016 рік, українська версія, Графік «Основні фактори зміни 
обсягів постачання природного газу для виробництва тепла (ТКЕ) для населення протягом 2016 року, 
млн куб. м», с. 76 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Anual_report_ukr_170608.pdf 

 Динаміка цін на природний газ для побутових споживачів, 
https://www.naftogaz.com/files/Information/Dynamika-cina-2015-2019-Naselennya.pdf 

 Динаміка цін на природний газ для виробників теплової енергії для побутових споживачів, 
https://www.naftogaz.com/files/Information/Dynamika-cina-2015-2019-TKE.pdf 

 Обсяг видобутку газу в Україні за періоди:  
o 2013-2014 - Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2014 рік (с. 124, українська версія),  
o 2015-2019 

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/956937E95620D3A3C2257F1C0050157E?Ope
nDocument&Expand=1.1& 

 Обсяг використання природного газу за періоди: 
o 2014-2013 

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/CE74C00C0DCB1CB0C2257DCE004D3E6C#:~:t
ext=%D0%A3%202014%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D
0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B
8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%
B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%2016%25,-
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%81
%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83&text=%D0%97%D0%B0%202014%20%D1%80%D1%96%D0%
BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83,%D0%BC%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BD%D
0%B0%2016%25 

o 2015- 2016 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E8A50F7214508AE8C22580BC00440E84?Ope
nDocument#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC%202
016%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0
%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
%D1%96,%D0%BD%D0%B0%200%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D1
%83%D0%B1 

o 2017-2018 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0#:~:t
ext=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC%202018%20%D1%80



%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1
%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96,%D1%80
%D0%BE%D1%86%D1%96%20(%2D5%2C4%25) 

o 2018-2019 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8B3289E9F4B2CF50C2257F7F0054EA23?Ope
nDocument 

 Консолідована фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» за 2014-2019 рр. 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C4775D2495121A4AC2257AD90051F66D 

 Внутрішні дані НАК «Нафтогаз України», оцінки та розрахунки команди НАК «Нафтогаз України», 
відповідальної за Стокгольмський Арбітраж 
 
 
 
 

IV. Методика розрахунку нефінансових результатів «решти Нафтогазу» (показані на останньому слайді в 
даних «Відокремлення зерен від полови») 

Для оцінки зміни нефінансових результатів «решти Нафтогазу» за показник було обрано CAGR, за допомогою 
якого порівнюються визначені показники за наступні періоди:  

 2013 – рік до початку реформи ринку газу 
 2015 – перший повний рік з початку реформування ринку газу та зміни керівництва на ключових 

компаніях Групи Нафтогаз  
 2019 – останній звітній період на дату публікації даного лонгріду 

 
1) Доля ринку в сегменті продажу газу для промислових споживачів 

Включає реалізацію природного газу НАК «Нафтогаз України» промисловості, бюджетним організаціям та 
операторам газорозподільних мереж на їх виробничо-технологічні потреби. При цьому доля НАК 
«Нафтогаз України» визначається як відношення обсягу реалізації природного газу в метрах кубічних до 
загального обсягу споживання природного газу вказаними категоріями споживачів у 2013, 2015 та 2019 
роках.  

Джерела:  

 Обсяг реалізації природного газу  НАК «Нафтогаз України» непобутовим споживачам за періоди:  
2013 рік:  

 Загальний обсяг реалізації природного газу НАК «Нафтогаз України» в 2013му році – Річний 
звіт Нафтогазу за 2014 рік, с. 146 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 

 Обсяг реалізації природного газу НАК «Нафтогаз України» в 2013му році побутовим 
споживачам - Річний звіт Нафтогазу за 2014 рік, с. 73 (українська версія)  
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 

2015 рік: 
 Обсяг реалізації природного газу НАК «Нафтогаз України» непобутовим споживачам за 2015й 

рік – Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2015 рік, с. 171 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-Annual-report-2015.pdf 

 Обсяг реалізації природного газу ТКЕ (для інших споживачів) за 2015й рік - 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E8A50F7214508AE8C22580BC00440E84?Ope
nDocument#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC%202
016%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0
%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
%D1%96,%D0%BD%D0%B0%200%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D1
%83%D0%B1 

2019 рік:  
 Обсяг реалізації природного газу НАК «Нафтогаз України» непобутовому сегменту за 2019й 

рік –
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8B3289E9F4B2CF50C2257F7F0054EA23?Ope
nDocument#:~:text=%D0%A3%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%2C%20%D0%B7
%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8,%D0%BC 
 



 Загальний обсяг споживання природного газу непобутовим сегментом за періоди:  
2013 рік:  

 Промисловість (без АР Крим) – Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2014 рій, с. 73 
(українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 

 Інші категорії непобутових споживачів (без АР Крим) – внутрішні дані НАК «Нафтогаз України» 
2015 рік:  

 Промисловість і бюджетні організації - 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E8A50F7214508AE8C22580BC00440E84?Ope
nDocument 

 Обсяг споживання газу операторами газорозподільних мереж на виробничо-технологічні 
потреби – Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2015 рік, с. 81 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-Annual-report-2015.pdf  

2019 рік: 
 Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2019 рік, с. 27 (українська версія). 

https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz_2019_UA.pdf  
 

2) Товарні обсяги газу УГВ (з урахуванням товарного обсягу по договорах СД) 
визначається як валовий обсяг видобутку газу мінус виробничі втрати газу і витрати газу на 
виробничо-технологічні потреби. 
 
Джерела за періоди:  
2013: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2014 рік, с. 128 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 
 
2015 та 2019: 
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/956937E95620D3A3C2257F1C0050157E?OpenDocum
ent&Expand=1.1& 
 
 

3) Обсяги транспортування нафти  
Обсяги включають транзит та внутрішнє транспортування нафти 
 
Джерела за періоди:  
2013: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2014 р., с. 133 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 
2015: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2015 р., с. 115 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-Annual-report-2015.pdf  
2019: https://www.ukrtransnafta.com/ukrtransnafta-u-2019-roci-zbilshila-obsjag-transportuvannja-nafti/ 
 
 

4) Обсяги внутрішнього транспортування газу  
 
Джерела за періоди:  
2013: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2014 р., с. 131 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 
 
2015: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2015 р., с. 83 (українська версія) 
 
2019: http://utg.ua/utg/media/news/2020/01/gts-results-2019-
year.html#:~:text=%D0%92%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D
0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83,35%25%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B0%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B
C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%
BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83.&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%85%D
0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B
E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B2%20%D
0%93%D0%A2%D0%A1,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%



D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%
80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83. 
 

5) Видобуток нафти та конденсату УГВ 
 
Джерела за періоди:  
2013: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2014 р., с. 124 (українська версія)  
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz%20Annual%20Report%202014.pdf 
 
2015: Річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2015 р., с. 117 (українська версія) 
https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-Annual-report-2015.pdf 
 
2019: 
https://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7E8C83C5B88AAAD6C22585070042C444?OpenDocument#:
~:text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0
%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0
%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2
%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%206%25%20%D1%83%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D
1%96,-
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B0
%D0%B9%D1%82%D1%83&text=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%
D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D1%83%202019,%D0%B4%D0%BE%201%2C99%
20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD 
 
 

  

 

 

  


