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I. Природний газ - 77-99% метан (Національний стандарт України. Природний
газ. Стандартні умови. (ISO 13443:1996, IDT. ДСТУ ISO 13443:2015, Видання
офіційне, Київ, ДП “УкрНДНЦ” 20161, ГОСТ 5542-87 “Гази горючі природні для
промислового і комунально-побутового призначення” (у разі використання
природного газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000),
у т.ч. стиснений (СПГ/CNG – compressed natural gas). Товарна підкатегорія
метану за УКТ ЗЕД: 2711 11 00 00, 2711 21 00 00,
у т.ч. зріджений (ЗПГ/LNG), 77-99% метан,
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Скраплений газ (СГ/LPG – пропан/бутан).
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ТЕМА. НАЦІОНАЛЬНІ АКЦІОНЕРНІ КОМПАНІЇ - ХОЛДИНГИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ
ВЛАСНОСТІ ТА КОНСОЛІДОВАНІ НИМИ В ГРУПАХ АКТИВИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВУ РОЗРОБКУ ТА ВИДОБУТОК
ВУГЛЕВОДНІВ.
Держава Україна у нафтогазовій промисловості створила дві групи компаній, на чолі яких
знаходяться холдинги – це:
1) вертикально інтегрована НАК “Нафтогаз України”2, власником якого є Кабінет Міністрів
України, і функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Компанії
також здійснює Кабінет Міністрів України, відповідно до п. 15 Статуту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, та
2) НАК “Надра України”, власником якого, станом на початок 2017-го року, є Кабінет Міністрів
України, а сам НАК належить до сфери управління Державної служби геології та надр України,
діяльність якої координується через Міністра охорони навколишнього природного середовища
України вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 року № 912.
Законодавство України про холдингові компанії складається з Закону України від 15 березня 2006
року № 3528-IV “Про холдингові компанії”, Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства”, інших законів та нормативноправових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та їх корпоративних
підприємств. До прийняття Закону України № 3528-IV діяльність холдингових компаній також
регулювалась Указом Президента України від 11.05.1994 № 224/94 “Про холдингові компанії, що
створюються в процесі корпоратизації та приватизації”. З 2012-го року Порядок утворення
державної холдингової компанії було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22
серпня 2012 р. № 7733. Синонімом поняттю холдингової компанії, що вживається у Податковому
кодексі України, є “материнські компанії - юридичні особи, які є власниками інших юридичних
осіб або здійснюють контроль над такими юридичними особами, як пов'язані особи…”. (підпункт
14.1.103 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України). “Пов’язані особи - юридичні та/або
фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх
діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв (підпункт
14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України):
“…Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в
судовому порядку може довести на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа
здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама
фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної
юридичної особи (підпункт 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України)”.
Базовими нормативно-правовими актами для регулювання діяльності НАК “Нафтогаз України” є:
1) Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності",
2) Закон України від 17.09.2008 № 514-VI “Про акціонерні товариства”,
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 747 “Про утворення
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",
4) Постанова Кабінету Міністрів Україні від 5 грудня 2015 р. № 1002 “Деякі питання
вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України”,
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Група НАК “Нафтогаз України” консолідує НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ
“Укртрансгаз”, ПАТ “Укртранснафта”, ДК “Газ України”, ДП “Укравтогаз”, ПАТ “Чорноморнафтогаз”, ВАТ
“Кіровоградгаз”, ДП “Закордоннафтогаз”, ПАТ “Укрспецтрансгаз”, Naftogaz Overseas S.A., ДП “Вуглесинтезгаз
України”, ДП “Укрнафтогазкомплект”, ДП “Науканафтогаз”, ДП “Нафтогазобслуговування”, ДП “ЛІКВО”, ДП
“Нафтогазбезпека”, ДП “Будівельник”, ПАТ “Укрнафта”.
3
Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/773-2012-п.
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5) Постанова Кабінету Міністрів Україні від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України””, якою
затверджено Статут, Положення про правління, Положення про наглядову раду,
6) Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 232 “ Питання формування
наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз
України”, якою затверджене Положення про принципи формування наглядової ради ПАТ “НАК
“Нафтогаз України” та склад комісії з конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради
публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”4,
7) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 “Про проведення конкурсного
відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки”5 (Порядок проведення
конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не
застосовується для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови виконавчого органу
(керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток)
якого належить Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”). Відповідно до абзацу
дванадцятого пункту 20 Порядку проведення конкурсного відбору,
8) Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування
контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності”.
9) Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 “Про Типову форму
контракту з керівником підприємства, що є у державній власності”.
10) Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142“Деякі питання управління
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі”, яка делегує регулювання наглядової
ради Постанові Кабінету Міністрів України № 232, якою затверджено Порядок проведення
конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного
унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на
посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління
об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради.
11) Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління
об’єктами державної власності”,
12) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678 “Про деякі питання
управління корпоративними правами держави”, якими визначено порядок надання завдань на
голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному
капіталі якого є корпоративні права держави,
13) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 360-р “Про реорганізацію
дочірніх компаній Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”,
14) Наказ МЕРТ від 05.05.2017 № 667 "Про затвердження Положення про Комітет з призначення
керівників особливо важливих для економіки підприємств"6 (до складу Комітету з призначення
включаються віце-прем’єр-міністр України, Міністр Кабінету Міністрів України, Міністр
економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, Міністр інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної
промисловості, Міністр аграрної політики та продовольства, Міністр юстиції або їх заступники,
вісім незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів
України (далі - незалежні експерти), та в разі конкурсного відбору на посаду керівника
підприємства, товариства - незалежний недержавний експерт - фахівець з добору персоналу, який
входив до складу комісії з конкурсного відбору відповідного підприємства, товариства при
Комітеті з призначення).
4

Наглядову раду у складі п’яти членів створено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
25.03.2016 № 504. Члени призначені строком на 4 роки. Повний склад наглядової ради був сформований 21.04.2016
згідно з Наказом МЕРТУ № 725.
5
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/777-2008-%D0%BF.
6
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0662-17.
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15) Наказ МЕРТ від 26.01.2016 № 106 “ Про затвердження Положення про комісію при Комітеті з
призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств”7.
Пунктом 5 Постанови Кабінету Міністрів Україні від 5 грудня 2015 р. № 1002 наказано
“Міністерству енергетики та вугільної промисловості передати у 10-денний строк з дня набрання
чинності цією постановою 100 відсотків акцій Компанії в управління Міністерству економічного
розвитку і торгівлі, в тому числі переказати зазначені акції на рахунок Міністерства економічного
розвитку і торгівлі в цінних паперах”. Деякі з експертів вважають, що таким чином було покарано
Мінпаливенерго за придбання двох бурових вишок ДАК “Чорноморнафтогаз” НАК “Нафтогаз
України”. Також у Постанові визначено завдання на голосування представникам держави на
засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”:
створення конкурентного ринку природного газу,
збільшення видобутку нафти і газу,
виконання поставлених перед наглядовою радою завдань із забезпечення енергетичної безпеки
України та соціально-економічного розвитку суспільства,
забезпечення виконання функцій та обов’язків, покладених на Компанію, відповідно до Закону
України “Про ринок природного газу”,
набуття та підтримання статусу Компанії як провідної компанії у нафтогазовому секторі, яка веде
господарську діяльність етично і відповідально стосовно держави, суспільства, бізнес-партнерів і
працівників, забезпечення безпечних умов праці.
У той час як група НАК “Нафтогаз України” до часу приватизації облгазів, що розподіляють газ до
кінцевих споживачів, була вертикально інтегрована від геологічного вивчення та досліднопромислової розробки природного газу, нафти та газового конденсату, до транспортування,
зберігання, переробки та розподілу газу кінцевим споживачам, група НАК “Надра України” була
переважно залучена лише до геологічного вивчення ділянок надр, наданих у користування за
спецдозволами Держгеонадр, погодженими представницькими органами місцевого самоврядування
на регіональному рівні адміністративно-теритріального устрою.
Проте, крім компаній, що є контрольованими (дочірніми та асоційованими) підприємствами обох
НАКів, органи місцевого самоврядування на регіональному рівні адміністративно-територіального
устрою, жоден з яких не спромігся створити власне комунальне підприємство, погодили Державній
службі геології та надр України видачу понад 480 спецдозволів на дослідно-промислову розробку,
геологічне вивчення надр та видобуток вуглеводнів, відповідно до пункту 3 частини першої статті
9-1 та статті 16 Кодексу України № 132/94-ВР від 27 липня 1994 року “Про надра”, Закону України
№ 3392-VI від 19 травня 2011 року “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності” та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 "Про
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"
Серед отримувачів спецдозволів є значна кількість суб’єктів господарювання приватної форми
власності, структура вигодонабувачів яких залишається маловідомою і досить часто пов’язана з
діяльністю нерезидентів України.
Саме від вигодонабувачів цих підприємств значною мірою залежить:
1) стан нафтогазовидобувного сегменту енергетичного сектору економіки,
2) належна компенсація громадам та державі за зовнішні негативні ефекти господарських операцій.
Пункт 10 частини 1 статті 1 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII “Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” визначив, що “дані, що
7

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0150-16.
4

дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера), - відомості про фізичну
особу, які включають прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб),
країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження”.
Також визначення бенефіціарам надане як у цьому ж Законі України, так і в інших нормативноправових актах:
Джерело
Бенефіціар – це:
“кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка
Пункт 20 частини 1
статті 1 Закону
незалежно від формального володіння має можливість здійснювати
вирішальний вплив на управління або господарську діяльність
України від 14
жовтня 2014 року №
юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється,
зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма
1702-VII “Про
запобігання та
активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на
протидію легалізації
формування складу, результати голосування, а також вчинення
правочинів, які надають можливість визначати умови господарської
(відмиванню)
доходів, одержаних
діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати
функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив
злочинним шляхом,
шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну
фінансуванню
тероризму та
особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними
фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у
фінансуванню
розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в
розповсюдження
зброї масового
юридичній особі.
знищення”.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може
бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків
статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом,
номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки
посередником щодо такого права…”.
“35) структура власності - документально підтверджена система
взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити
всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому
числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або
відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)…”.

Таблиця. Кількість спецдозволів на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та
видобуток вуглеводнів.
Адм.-тер. одиниця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Державна
власність

Комунальна
власність

Полтавська
58
Харківська
54
Львівська
47
Івано-Франківська
28
Луганська
20
Сумська
23
Дніпропетровська
11
Чернігівська
16
Чернівецька
6
Інші області (у т.ч. АРК)
18 (у т.ч. 11)
Усього
281
Джерело: http://geoinf.kiev.ua/analiz-nadrokorystuvannya-v-ukrayini.

Приватна
власність
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
30
21
26
30
10
2
3
4
31 (у т.ч. 4)
199

Усього
100
84
68
54
50
33
13
19
10
49 (у т.ч. 15)
480
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ПРИРОДНІЙ ГАЗ
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДНОПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА, ВИДОБУВАННЯ
ПАТ "Укргазвидобування" (у 2015-му році мала на
балансі 145 дозволів Державної служби геології та
надр України на геологічне вивчення, досліднопромислову розробку та видобуток вуглеводнів, на
яких перебували 2 441 газові свердловини,
194 нафтові свердловини та 82 бурові установки, у
2015-му році чиста виручка від реалізації товарів та
послуг становила 16 368,83 млн. грн. за газ
природний (середня цiна реалiзацiї 1 276,80
грн/тис.м3) та 3 261 207,84 тис. грн. за
нафтопродукти (середня цiна реалiзацiї 9 129,19
грн/т).
А у 2014-му році було видобуто природного газу –
15,113 млрд.м3, нафти та газового конденсату – 533
тис.т., нафтопродуктів (бензину, дизпалива, мазуту)
– 378 тис.т., скрапленого газу (суміші пропан (C3H8)
бутану технічного (C4H10)) - 187 тис. т.)
У 2015-му році було видобуто природного газу:
14,528 млрд.м3, 12,820 млрд.м3 реалізовано.
У 2015-му році 481,679 тис.т. нафтопродуктів
(бензину, дизпалива, мазуту) вироблено, 357,229
тис.т. продано."
У 2015-му році скрапленого газу (суміші пропан
(C3H8) бутану технічного (C4H10) технічного)
172,06 тис. т. вироблено, (163,625 тис. т. продано)."
ПАТ “Укрнафта”.
ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”8 (експропрійована
Російською Федерацією).

ТРАНСПОРТУВАННЯ10

НАФТА І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДНОПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА, ВИДОБУВАННЯ
ПАТ “Укрнафта” (у т.ч. НГВУ “Полтаванафтогаз”,
НГВУ “Чернігівнафтогаз”, НГВУ “Охтирканафтогаз” у
Дніпровсько-Донецькій западині та НГВУ
“Бориславнафтогаз”, НГВУ “Долинанафтогаз”, НГВУ
“Надвірнанафтогаз” у Передкарпатському прогині), яка
не консолідувалась у звітності групи НАК “Нафтогаз
України”, станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня
2014 року, попри те, що НАК “Нафтогаз України”
контролює 50%+1 статутного капіталу ПАТ
“Укрнафта”, а Верховна Рада України прийняла Закон
України N 272-VIII ( 272-19 ) від 19.03.2015 “Про
внесення змін до Закону України “Про акціонерні
товариства”, внаслідок чого вимоги до кворуму
загальних зборів було зменшено до 50%. На балансі
ПАТ “Укрнафта” перебувало:
одиниць
2015
2018
дозволів Державної служби геології
90
та надр України на геологічне
вивчення, дослідно-промислову
розробку та видобування
вуглеводнів
нафтових свердловин
1941
1926
газових свердловин
177
168
бурових установок
58
30
Джерело: річний звіт НАК “Нафтогаз України”,
http://www.golos.com.ua/article/307474.

Датою відновлення контролю є з 22 липня 2015 року9.
У 2013-му році виручка від реалізації товарів та послуг
становила 20 200 млн. грн., а у 2014-му році було
видобуто природного газу – 0,449 млрд.м3, нафти та
газового конденсату – 1 888 тис.т., скрапленого газу
(суміші пропанбутану технічного) - 163 тис. т.).
ДП "Закордоннафтогаз".
ПАТ "Укргазвидобування".
ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” (експропрійована
Російською Федерацією).
ТРАНСПОРТУВАННЯ

”Державне акціонерне товариство ”Чорноморнафтогаз”, основні фонди якого були захоплені та експропрійовані
Російською Федерацією, здійснювало операційну діяльність частиною ГТС, що розташована на півострові Крим
(близько 1,2 тис. км газопроводів, одна компресорна станція та ПСГ “Глібовське” – єдине в Криму, з активною
місткістю 1 млрд. куб. м з можливістю розширення до 3 млрд. куб. м). 18 травня 2017 року Верховна Рада України
прийняла законопроект № 5370.
9
22 липня 2015 року було призначено нову Наглядову Раду ПАТ “Укрнафта”. Починаючи з цієї дати, компанія має
одноосібне право проводити законні загальні збори акціонерів ПАТ “Укрнафта”.
10
У 1998 році НАК “Нафтогаз України” уклав угоду «Про використання державного майна, яке не підлягає
приватизації» (надалі – «Угода») із Фондом державного майна України і отримала нафтогазову транспортну систему
під свій операційний контроль.
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ПРИРОДНІЙ ГАЗ
НАК “Нафтогаз України”.
ПАТ “Укртрансгаз”11.
ПАТ “Укртранснафта”.
Виручка: 24,20 млрд. грн.
ЗБЕРІГАННЯ
ПАТ “Укртрансгаз”, у т.ч. філія “Оператор
ГТС України” (ОГТСУ).
ПАТ “Укрнафта”.
Виручка: 1,40 млрд. грн.
ПЕРЕРОБКА
ПАТ "Укргазвидобування" (структурний підрозділ
Управління з переробки газу та газового конденсату
“УГВ-СЕРВІС”).
ПАТ “Укрнафта”.

РОЗПОДІЛ13
Регіональні постачальники – облгаззбути14.
“Укравтогаз”.

НАФТА І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ
ПАТ “Укртранснафта”
ДВТ “Укрспецтрансгаз” - транспортування скрапленого
нафтового газу "Укрзалізницею"12.
ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” (експропрійована
Російською Федерацією).
ЗБЕРІГАННЯ
ПАТ “Укртранснафта”.
ПАТ “Укрнафта”.
ПЕРЕРОБКА
ПАТ “Укрнафта”.
ПАТ “Укртатнафта” (43% cтатутного капіталу.
ПАТ “Укргазвидобування” (УГВ) - управління з
переробки газу та газового конденсату, до складу якого
увійшли Шебелинський та Яблунівський газопереробні
заводи і Селещинський технологічний цехи стабілізації
газоконденсату.
РОЗПОДІЛ
ПАТ “Укрнафта”.
ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” (експропрійована
Російською Федерацією).

Структурні підрозділи ПАТ “Укргазвидобування”, дочірнього, а за версією Окружного
адміністративного суду міста Києва, оприлюдненої у рішенні від 19 лютого 2014 року у справі №
910/10255/13, лише заснованого НАК “Нафтогаз України”, але не дочірнього для НАК “Нафтогаз
України”, включають три газопромислові управління: “Полтавагазвидобування”,
“Шебелинкагазвидобування”, “Львівгазвидобування”. Станом на 2017-й рік, крім трьох
газопромислових управлінь, структурні підрозділи ПАТ “Укргазвидобування” включають бурове
управління “Укрбургаз”, Управління з переробки газу та газового конденсату “УГВ-СЕРВІС”,
Управління будівельно-монтажних робіт “Укргазспецбудмонтаж”, Науково дослідний інститут
УкрНДІгаз, Геофізичне управління “Укргазпромгеофізика”, САРС “ЛІКВО”, Учбово-оздоровчий
комплекс “Червона Рута”, тощо.
11
"Укртрансгаз" - публічне акціонерне товариство, створене відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України
"Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 13 червня 2012 р.
№360-р та наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про реорганізацію Дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 18 липня 2012 р. № 530.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 801 від 9 листопада 2016 року “Про утворення Публічного
Акціонерного Товариства “Магістральні газопроводи України”. КМУ погодився з пропозицією Міністерства
енергетики та вугільної промисловості щодо створення ПАТ "Магістральні газопроводи України" (ЄДРПОУ: 41089111)
і "Підземні газові сховища України" (ЄДРПОУ: ), підпорядкувавши їх ПАТ "Укртрансгаз" замість НАК "Нафтогаз
України". Текст відповідної постанови від 4 червня 2014 р. № 172 "Про невідкладні заходи щодо реформування
системи управління Єдиною газотранспортною системою України". Погоджено План реструктуризації компанії
(постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.16 № 496). У рамках виконання зазначеного Плану схвалено План дій
щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи, а також засновано ПАТ «Магістральні
газопроводи України», затверджено його статут та уповноважено Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України забезпечити створення та реєстрацію товариства (постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.16 № 837).
Відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 1 липня 2016 року № 496 “Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання
(закачування, відбору) природного газу”. Зміни до плану реструктуризації публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та
зберігання (закачування, відбору) природного газу були затверджені Постановою КМУ від 9 листопада 2016 р. № 800.
12
Лише 27% споживаного скрапленого газу видобувається в Україні. Решта імпортується.
13
наказом Міненерговугілля від 27 грудня 2005 р. № 618 затверджено Правила обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z006706. Кодекс газорозподільних систем, затверджено постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2494.
14
Джерело: ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання".
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Компанія "Укргазвидобування" була утворена на базі газовидобувних підприємств та структурних
підрозділів акціонерного товариства "Укргазпром", відповідно до Постанови КМУ від 24 липня
1998 р. N 1173 “Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації
природного газу”. Рішенням установчих зборів, які проводила НАК “Нафтогаз України” від
25.12.2012 та статутом ПАТ "Укргазвидобування", акції ПАТ “Укргазвидобування” були випущені
та НАК “Нафтогаз України” набула їх у власність внаслідок створення ПАТ “Укргазвидобування”
шляхом реорганізації (перетворення) у акціонерне товариство, а не у зв'язку з переданням акцій
ПАТ “Укргазвидобування” у статутний капітал НАК "Нафтогаз України" державою. Див.
Розпорядження КМУ від 13 червня 2012 р. N 360-р “Про реорганізацію дочірніх компаній
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та наказ Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України “Про реорганізацію Дочірньої компанії “Укргазвидобування”
НАК “Нафтогаз України” від 18.07.2012 № 529, яким була створена Комісія з припинення
діяльності дочірньої компанії "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". Відповідно до
річного звіту НАК “Нафтогаз України”, станом на 2015-й рік, ПАТ “Укргазвидобування” мало на
балансі 145 дозволів Державної служби геології та надр України на геологічне вивчення, досліднопромислову розробку та видобуток вуглеводнів, на яких перебували 2 441 газові свердловини, 194
нафтові свердловини та 82 бурові установки.
Структурні підрозділи ПАТ “Укрнафта”, яка після прийняття Закону України N 272-VIII ( 272-19 )
від 19.03.2015 “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства”, з 22 липня 2015
року почала консолідуватись у складі групи НАК “Нафтогаз України”, включають НГВУ
“Полтаванафтогаз”, НГВУ “Чернігівнафтогаз”, НГВУ “Охтирканафтогаз” у Дніпровсько-Донецькій
западині та НГВУ “Бориславнафтогаз”, НГВУ “Долинанафтогаз”, НГВУ “Надвірнанафтогаз” у
Передкарпатському прогині. Відповідно до річного звіту НАК “Нафтогаз України”, станом на 2015й рік, ПАТ “Укрнафта” мала на балансі 90 дозволів Державної служби геології та надр України на
геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та видобуто вуглеводнів, на яких перебували
177 газових свердловин, 1941 нафтових свердловин та 58 одиниць бурових установок.
Аналогічно консолідує дочірні підприємства та обліковує за методом участі в капіталі асоційовані
підприємства і НАК “Надра України”:
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА, ВИДОБУВАННЯ
ДП "Західукргеологія" (100%), м. Львів, відокр. підрозділи: Стрийська, Калуська нафтогазорозвідувальні
експедиції, Львівська геологорозвідувальна експедиція, Науково-геологічний центр.
ДП "Миргороднафтогазрозвідка" (100%), м. Миргород,
ДП "Чернігівнафтогазгеологія"(100%), відокр. підрозділи: Роменська нафтогазорозвідувальна експедиція
(Сумська область), Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція з випробування свердловин,
Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція.
ДП "Центрукргеологія"(100%), м. Черкаси,
ДП "Укрнаукагеоцентр" (ДП "Український геологічний науково-виробничий центр"), м. Полтава. Три
відокремлені підрозділи: “Проектний інститут “Укргеолбудтехпроект”, “База виробничого обслуговування”
та “Учбово-курсовий комбінат”.
ДП “Агрогеофізика” (100%), м. Балаклія, Харківська область.
ДП “Полтаванафтогазгеологія” (100%, постанова господарського суду про визнання юридичної особи ДП
"Полтаванафтогазгеологія" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №18/117 від 18.07.2013),
ДП “Кримгеологія” (100%), постанова господарського суду Автономної Республіки Крим про визнання ДП
«Кримгеологія» визнано банкрутом відкриття ліквідаційної процедури від 25.12.2012 р.,
ДП “Надраресурс” (100%),
ТОВ “Надра Тунівська” (50%),
ТОВ “Надра Городоцьке” (50%),
ТОВ "Надра скіфська"(99%),
ТОВ "Надра шельф” (40%),
ТОВ "Надра Юзівська” (90%),
ТОВ “Західгазінвест” (34,99%),
ТОВ "Надра Олеська"(90%),
ТОВ “Інженерно-бурова група “Тритон” (50%),
8

ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА, ВИДОБУВАННЯ
ТОВ “Голден деррік” (33%),
ТОВ “Води України” (80%).
Джерело: www.eiti.org.ua, http://nadraukrayny.com.ua.

Способи добування:
1) природні сполуки,
2) напівсинтетичні сполуки,
3) синтетичні сполуки (вуглеводні в результаті процесу Фішера-Тропша, а не в результаті
перегонки нафти: нацистська Німеччина15, ПАР, третє та четверте покоління технологій).

Деякі дослідники пишуть, що у 1943-44 р. нацистська Німеччина на 50-тонних реакторах Фішера-Тропша в середині
Світової війни виробляла бл. 36 212 400 барелів синтетичного пального на рік, отримуючи водень (H2) з вугілля (CTL).
Американський нафтовий барель - одиниця виміру об’єму нафти, рівна 42 галонам, або ≈ 158,988 літрів. Це
забезпечувало потреби половини економіки та всі військові потреби.
9
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ТЕМА: ВУГЛЕВОДНІ ЯК ПРОДУКТ, ЩОДО ЯКОГО ПРОВОДИТЬСЯ ГЕОЛОГІЧНЕ
ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА ТА ВИДОБУТОК16, СЕПАРАЦІЯ,
ФРАКЦІЮВАННЯ, ПЕРЕГОНКА, СУХИЙ ТА ПАРОВИЙ РИФОРМИНГ17, КРЕКІНГ18,
ПЛАТФОРМИНГ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПРОДАЖ.
Вуглеводні - сполуки, що складаються з атомів двох елементів (бінарні сполуки).
Фунціональна група - група сполук, яка відносить групу сполук до конкретного класу.
Гомологічний ряд - ряд органічних сполук одного структурного типу (відносяться до одного класу,
або групи - вуглеводні (алкани (парафіни), алкени, алкіни, циклоалкани), в якому кожен наступний
представник відрізняється від попереднього на гомологічну групу -CH2-.
Клас сполуки - у будові є гетероатоми, тобто функціональні групи: спирти, тощо.
Гомологи - представники гомологічного ряду. Сполуки, які складають певні гомологічні ряди, в
якому кожен наступний представник відрізняється від попереднього на одну гомологічну групу: CH2- - це двовалентний радикал (метилен).
Алкани (парафіни).
Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

Тверда фаза:
<−182,48 °C.
Рідинна фаза:
−182,48 −161,5 °C.
Газова фаза:
>−161,5 °C.
Критична
температура:
−82,5 °C.
Густина при тиску
1 атм. та
температурі +25Ц:
0,656 гр./куб.см.
Молярна маса:
16,04 гр./моль,

ДСТУ ISO
13443:2015
ГОСТ 2939-63,
Рег. номер
CAS
74-82-8,
PubChem
297,
Рег. номер
EINECS
200-812-7,
RTECS
PA1490000
ChEBI 16183,
Номер ООН
1971,

CnH2n+2
1

історична
(тривіальна)
назва

CH4
Метан

Порядок централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води,
а також закачки в пласти води та газу затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства фінансів України від 22.10.2012 N 538/1109, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012
р. за N 2084/22396.
17
Риформінг – процес, в результаті якого прямі ланцюги алканів (парафінів) розбиваються на розгалужені алкани у
діапазоні від C6 до C10: CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 → CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 (2,2-диметил 4метилгептан). У присутності платини у процесі каталітичного риформінгу виробляються арени (ароматичні
вуглеводні).
18
Крекінг – процес виробництва вуглеводнів меншої молекулярної маси. Найвідомишими формами крекінгу є
термічний крекінг при 750-900 Ц та тиску 700 кпа, каталітичний крекінг (зеоліт з алюмінію, кремнію та кисню) при
температурі 500 Ц, гідрокрекінг – головне джерело керосину, авіа пального та скрапленого газу, що відбувається при
тиску 5000 кПа у присутності водню з металевим каталізатором, паровий крекінг – відбувається при температурі 850 Ц
за відсутності кисню.
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Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

CnH2n+2
2

історична
(тривіальна)
назва

Етан19

C2H6
(Н3CСН3)

Тверда фаза:
< −183,3°C.
Рідинна фаза:
−183,3°−88,63°C.
Газова фаза:
>−88,63 °C
(кипіння)

3

історична
(тривіальна)
назва

Пропан20

C3H8
(CH3CH2CH3)

Тверда фаза:
< −187,7°C.
Рідинна фаза:
−187,7−42,1°C.
Газова фаза:
> −42,1°C
(кипіння).

4
історична
(тривіальна)
назва

C4H10,
CH3-(CH2)2-CH3
Бутан (n-бутан)

Тверда фаза:
<−138,35°C.
Рідинна фаза:
−138,35-0,5°C.

ChemSpider
291.
ГОСТ 2939—
63,
Рег. номер
CAS
74-84-0,
PubChem 6324
Рег. номер
EINECS
200-814-8,
RTECS
KH3800000,
ChEBI 42266,
Номер ООН
1035,
ChemSpider
6084.
ДСТУ 4047200121 замінив
ГОСТ 2044890, ГОСТ 293963,
Рег. номер
CAS
74-98-6,
PubChem 6334,
Рег. номер
EINECS
200-827-9,
Кодекс
Алиментариус:
E944,
RTECS
TX2275000
ChEBI 32879,
ChemSpider
6094.
ДСТУ 40472001 замінив
ГОСТ 2044890,
реєстр. номер
CAS 106-97-8,

У 2013-му році на міжнародних ринках етан (C2H6) коштував $90 за тонну, етилен (C2H4) – $600 за тонну, а
поліетилен - $1800 за тонну, пластикові труби - $3500 за тонну. Джерело: программа “Нефть” від 06.09.13 р. на каналі
“Россия 24”.
20
Пропан також піддається паровому риформінгу при використанні каталізаторів: C3H8(g)+3H2O(v)→3CO(g)+7H2(g).
Використовується як холодагент R-290.
21
Прийнято та надано чинності: наказ Держстандарту України від 27 липня 2001 р. №369. Зміна № 1 чинна з 01.01.2014
р., наказ Мінекономрозвитку від 29.11.2013 р. № 1423. Організація видавець: УкрНДІНП «МАСМА», ТК-38
“Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії”.
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Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

CnH2n+2
Газова фаза:
>−0,5 °C
(кипіння).

Тверда фаза
ізобутан:
<−159,60°C.
Рідинна фаза
ізобутан:
−159,60−11,73 °C).
Газова фаза:
>−11,73°C
(кипіння).
5

Рідинні (основа
нафти).
C5H12.

грецька назва

Пентан

грецька назва

Гексан

6

Три структурних
ізомери:
CH3(CH2)3CH3,
(CH3)2CHCH2CH3,
(CH3)4C.
C6H1422.
П’ять структурних

Тверда фаза:
<−129,7°C.
Рідинна фаза:
−129,7 +36,07°C.
Газова фаза:
> +36,07°C
(кипіння).
Рідинні (основа
нафти).

PubChem 7843,
Реєстр. номер
EINECS: 203448-7,
Кодекс
Аліментаріус:
E943a,
RTECS:
EJ4200000,
ChEBI 37808,
Номер ООН:
1011,
ChemSpider
7555.
Рег. номер
CAS
75-28-5,
PubChem
6360,
Рег. номер
EINECS
200-857-2,
Кодекс
Алиментариус
E943b,
RTECS
TZ4300000,
ChEBI 30363,
Номер ООН
1969,
ChemSpider
6120/
Рег. номер
CAS
109-66-0,
PubChem 8003,
Рег. номер
EINECS
203-692-4,
RTECS
RZ9450000
ChEBI 37830,
Номер ООН
1265,
ChemSpider
7712.
Рег. номер
CAS

Для гексану, що має октанове число 25, за допомогою каталізатора у процесі риформінгу можливі реакції: C6H14 →
C6H6 + 4H2. Як правило, каталізатором є платина при температурі 500 Ц та тиску 20 атмосфер. Отриманий бензол
(C6H6) має октанове число 106. Таким чином, ця реакція використовується для збільшеня октанового числа бензину.
12
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Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

CnH2n+2
ізомерів:
н-Гексан,
2-Метилпентан
(изогексан),
3-Метилпентан,
2,3-Диметилбутан
(диизопропил),
2,2-Диметилбутан
(неогексан).

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Тверда фаза:
<−95,3°C.
Рідинна фаза:
−95,3+68,7°C.
Газова фаза:
> +68,7°C
(кипіння).

7

Рідинні (основа
нафти).

грецька назва

Гептан

C7H16,
CH3-(CH2)5-CH3

Тверда фаза:
<−90,6°C.
Рідинна фаза:
−90,6+98,4°C.
Газова фаза:
> +98,4°C
(кипіння).

8

Рідинні (основа
нафти).

грецька назва

Октан

C8H18,
CH3-(CH2)6-CH3

Тверда фаза:
<−55,8°C.
Рідинна фаза:
−55,8+125,7°C.
Газова фаза:
> +125,7°C
(кипіння).

Класифікація

110-54-3,
PubChem
8058,
Рег. номер
EINECS
203-777-6,
RTECS
MN9275000
ChEBI 29021,
Номер ООН
1208,
ChemSpideя
7767.
Рег. номер
CAS
142-82-5,
PubChem
8900,
Рег. номер
EINECS
205-563-8,
Рег. номер EC
205-563-8,
RTECS
MI7700000
ChEBI 43098
Номер ООН
1206,
ChemSpider
8560.
Рег. номер
CAS
111-65-9,
PubChem
356
Рег. номер
EINECS
203-892-1,
RTECS
RG8400000,
ChEBI
17590,
Номер ООН
1262,
ChemSpider
349.

Стійкість палива до детонації – передчасного згорання бензину у камері згорання. Детонація шкідлива для мотора не
лише підвищеними видатками палива та зниженням потужності, але і передчасним зносом двигуна через зайві
навантаження. спирт является сильным растворителем и разъедает резиновые и пластиковые детали топливной
системы. Щоб цього уникнути, до складу біопалива потрібно вводити спеціальну присадку, що підвищує значення
кислотного параметра pH. У цілому цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць.
13

Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

CnH2n+2
9

Рідинні (основа
нафти).

грецька назва

Нонан

C9H20,
CH3-(CH2)7-CH3

Тверда фаза:
<−54°C.
Рідинна фаза:
−54+150,8°C.
Газова фаза:
> +150,8°C
(кипіння).

10

Рідинні (основа
нафти).

грецька назва

Декан

C10H22
CH3-(CH2)8-CH3

Тверда фаза:
<−29,7°C.
Рідинна фаза:
−29,7+174,1°C.
Газова фаза:
>+174,1°C
(кипіння).

11

Рідинні (основа
нафти).

грецька назва

Ундекан

C11H24,
CH3-(CH2)9-CH3

грецька назва

Додекан

C12H26,
CH3-(CH2)10-CH3

12

Тверда фаза:
<−25,6°C.
Рідинна фаза:
−25,6+195,9°C.
Газова фаза:
>+195,9°C
(кипіння).
Рідинні (основа
нафти).
Тверда фаза:
<−9,6°C.

Рег. номер
CAS
111-84-2,
PubChem
8141,
Рег. номер
EINECS
203-913-4,
RTECS
RA6115000,
ChEBI
32892,
Номер ООН
1920,
ChemSpider
7849.
Рег. номер
CAS
124-18-5,
PubChem
15600,
Рег. номер
EINECS
204-686-4,
RTECS
HD6550000,
ChEBI
41808,
Номер ООН
2247,
ChemSpider
14840.
Рег. номер
CAS
1120-21-4,
PubChem
14257,
Рег. номер
EINECS
214-300-6,
RTECS
YQ1525000,
ChEBI
46342,
Номер ООН
2330,
ChemSpider
13619.
Рег. номер
CAS
112-40-3,
PubChem
8182,
14

Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

CnH2n+2
Рідинна фаза:
−9,6 +216,3°C.
Газова фаза:
>+216,3°C
(кипіння).

13

Рідинні (основа
нафти).

грецька назва

Тридекан

C13H28,
CH3-(CH2)11-CH3

14

грецька назва

Тетрадекан

C14H30,
CH3-(CH2)12-CH3

15

грецька назва

Пентадекан

C15H32,
CH3-(CH2)13-CH3

грецька назва

Гексадекан
(цетан)

C16H3423,
CH3-(CH2)14-CH3

16

Тверда фаза:
<−5,4°C.
Рідинна фаза:
−5,4 +235,5°C.
Газова фаза:
>+235,5°C
(кипіння).
Рідинні (основа
нафти).
Тверда фаза:
<+5,9°C.
Рідинна фаза:
+5,9 +253,6°C.
Газова фаза:
>+253,6°C.
(кипіння).
Рідинні (основа
нафти).
Тверда фаза:
<+9,9°C.
Рідинна фаза:
+9,9+270,6°C.
Газова фаза:
>+270,6°C.
(кипіння).
Тверді.

Рег. номер
EINECS
203-967-9,
RTECS
JR2125000,
ChEBI
28817,
ChemSpider
7890.
Рег. номер
CAS
629-50-5,
PubChe
12388,
Рег. номер
EINECS
211-093-4,
RTECS
YD3025000,
ChEBI
35998,
ChemSpider
11882.
Рег. номер
CAS 629-59-4,
PubChem
12389,
Рег. номер
EINECS
211-096-0,
ChEBI 41253.
Рег. номер
CAS 629-62-9,
PubChem
12391,
Рег. номер
EINECS
211-098-1,
ChEBI 28897,
ChemSpider
11885.
Рег. номер
CAS
544-76-3,
PubChem

Цетанове число, що характеризує займистість дизельниз палив, чисельно дорівнює об'ємній частці цетану (С16Н34,
гексадекан), цетанове число якого приймається за 100, у суміші із α-метилнафталином (ц.ч. = 0).
У процесі крекінгу з цього алкану (парафіну) при температурі +700 цельсія з гексадекану утворюються октан та октен:
C16H34 → C8H18 + C8H16.
15
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Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

CnH2n+2
Тверда фаза:
<+18,2°C.
Рідинна фаза:
+18,2 + 286,8 °C.
Газова фаза:
>+286,8 °C.
(кипіння).
17

Тверді.

грецька назва

Гептадекан

C17H36,
CH3-(CH2)15-CH3

Тверда фаза:
<+22,0°C.
Рідинна фаза:
+22,0 +301,9°C.
Газова фаза:
>+301,9°C.
(кипіння).

18
Тверді.

грецька назва

Октадекан

C18H38,
CH3-(CH2)16-CH3

Тверда фаза:
<+28,2°C.
Рідинна фаза:
+28,2 +316,1°C.
Газова фаза:
>+316,1°C.
(кипіння).

19
Тверді.

грецька назва

Нонадекан
(148 284 ізомерів)

C19H40,
CH3-(CH2)17-CH3

20

грецька назва

Ейкозан
(366319 ізомерів).

C20H42,
CH3-(CH2)18-CH3

Тверда фаза:
<+32,1°C.
Рідинна фаза:
+32,1 +329,76°C.
Газова фаза:
>+329,76°C.
(кипіння).
Тверді.
Тверда фаза:
<+36,8°C.
Рідинна фаза:
+36,8 +342,7°C.
Газова фаза:

11006,
Рег. номер
EINECS
208-878-9,
Рег. номер EC
208-878-9,
ChEBI 45296
ChemSpider
10540.
Классификация
Рег. номер
CAS 629-78-7,
PubChem
12398,
Рег. номер
EINECS
211-108-4,
RTECS
MI3550000,
ChEBI 16148,
ChemSpider
11892.
Рег. номер
CAS
593-45-3,
PubChem
11635,
Рег. номер
EINECS
209-790-3,
ChEBI
32926,
ChemSpider
11145.
Рег. номер
CAS
629-92-5,
PubChem
12401,
Рег. номер
EINECS
211-116-8,
Рег. номер EC
211-116-8,
ChemSpider
11895.
Рег. номер
CAS 112-95-8,
PubChem
8222,
Рег. номер
EINECS
204-018-1
16

Приклади
гомологіч.
рядів:

Назва
гомологічного
ряду
Алкани (метан).
видобуваються,
або отримуються
в FT реакторах:

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
алканів
(парафінів)

Класифікація

CnH2n+2
>+342,7°C.
(кипіння).

390

Нонаконтатриктан

C390H782,
CH3-(CH2)388CH3

ChEBI 43619,
ChemSpider
7929.

Тверді.
Тверда фаза:
<+132°C.

Насичені вуглеводні, які є каркасом, а всі інші є похідними: алкени (олефіни), алкіни, карбонова
кислота, тощо, де перші чотири елементи мають тривіальні назви.
При нагріванні алканів відбувається дегідрування – відщеплення водню (гідрогену) за допомогою
каталізатора (оксид хрому2 чи металів платинової груп) і утворення алкенів.
Таблиця. Алкени та циклоалкани (нафтени, циклани, чи циклопарафіни) – приклад міжкласової
ізомерії.
Прикл.
гомолог.
рядів.

історична
(трив.)
назва

Молек.
формула
(бруттоформ.)

C2H4

Назва
гомологіч.
Ряду
Алкени
(олефіни).
CnH2n.
Ненасичені
вуглеводні, що
або
видобуваються,
або
отримуються в
FT реакторах:
2nH2 + nCO →
CnH2n + n
H2O.
Етилен24
(етен)
C2H4,
CH2=CH2,
(наявність
подвійного
зв'язку між
вуглецями.).

Стан
представн.
алкенів

Класифікація
алкенів

Назва
гомологіч.
ряду

Стан
представн.
циклоалканів

Класифік.
ц-алканів

Циклоалкани.
CnH2n.
Поліметилен.
вуглеводні,
нафтени,
циклани, чи
циклопарафіни

Тверда
фаза:
<-169,2°C.
Рідинна
фаза:
-169,2 103,7°C.
Газова фаза:

ГОСТ 250702013 “Етилен.
Технічні
умови”.
ГОСТ 24975.089 Этилен и
пропилен.
Методы отбора

У 2013-му році на міжнародних ринках етан (C2H6) коштував $90 за тонну, етилен (C2H4) – $600 за тонну,
поліетилен ((С2H4)n) - $1800 за тонну, а пластикові труби - $3500 за тонну, що говорить про те, що це продукт з
високою доданою вартістю. З етилену виробляється етиловий спирт - етанол (C2H5OH), що використовується як
пальне, та відповідно до ЗУ від 19.12.2005 р. № 481/95 “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. Джерело: программа “Нефть” від
06.09.13 р. на каналі “Россия 24”.
Вікіпедія наводить такі потужності виробництва етилену (C2H4), тис. т. на рік: США 27 653, Японія 7 576, Саудівська
Аравія 5 640, Південна Корея 5 450, Німеччина 5 415, Канада 5 377, КНР 4 988, Голландія 3 900, Франція 3 433,
Російська Федерація 2 810.
17
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Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч.
Ряду
Алкени
(олефіни).
CnH2n.
Ненасичені
вуглеводні, що
або
видобуваються,
або
отримуються в
FT реакторах:
2nH2 + nCO →
CnH2n + n
H2O.

Стан
представн.
алкенів

Класифікація
алкенів

Назва
гомологіч.
ряду

Стан
представн.
циклоалканів

Класифік.
ц-алканів

Циклоалкани.
CnH2n.
Поліметилен.
вуглеводні,
нафтени,
циклани, чи
циклопарафіни

>-103,7°C.
(кипіння).

проб.
Рег. номер CAS
74-85-1,
PubChem 6325,
Рег. номер
EINECS
200-815-3,
RTECS
KU5340000
ChEBI 18153,
ChemSpider
6085.

Тверда
фаза:
<−185,2 °C.
Рідинна
фаза:
−185,2
−47,6°C.
Газова фаза:
>-47,6°C.
(кипіння).

ГОСТ 24975.089 "Этилен и
пропилен.
Методы отбора
проб".
Рег. номер
CAS 115-07-1,
PubChem 8252
Рег. номер
EINECS
204-062-1,
RTECS
UC6740000,
ChEBI 16052,
Номер ООН
1077,
ChemSpider
7954.
Рег. номер
CAS 287-23-0,
PubChem 9250,
Рег. номер
EINECS 206014-5,
ChEBI 30377,
ChemSpider
8894.

-

Пропилен25
(пропен).

історична
(трив.)
назва

історитчна
(трив.)
назва

Виробляється
установками
термічного
крекінгу
та
нафтопереробними
FCC-підприємствами.
C3H6

C4H8

Бутилен26
(бутен).
1-бутен (αбутилен)
СН2=СН-СН2СН3;
2-бутен (βбутилен,
псевдобутилен)

Тверда
фаза:
<-185,3 °C.
Рідинна
фаза:
−185,3 −6,6

°C.
Газова фаза:

Тверда фаза:
<-127,62°C.
Циклопропан
(малі цикли)

Рідинна фаза:
-127,6232,86°C.
Газова фаза:
>-32,86 °C.
(кипіння).

Циклобутан27
(малі цикли).

Тверда фаза:
<−91°C.
Рідинна фаза:
−91 +12,5°C.
Газова фаза:
>+12,5°C.
(кипіння).

Рег. номер
CAS 75-194,
PubChem
6351.
Рег. номер
EINECS
200-847-8,
ChEBI
30365,
ChemSpider
6111.
Рег. номер
CAS
287-23-0,
PubChem
9250,
Рег. номер
EINECS
206-014-5,

З пропилену (C3H6) виробляється пропанол та бутанол (C4H7OH), що використовується як пальне.
З Бутилену (C4H8) виробляється бутанол (C4H7OH) - аліфатичний (незамкнутий) одноатомний спирт, що
використовується як пальне.
27
Використовується як холодагент R-600a.
25
26
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Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч.
Ряду
Алкени
(олефіни).
CnH2n.
Ненасичені
вуглеводні, що
або
видобуваються,
або
отримуються в
FT реакторах:
2nH2 + nCO →
CnH2n + n
H2O.
СН3-СН=СНСН3

Пентен
(амілен).

C5H10

грецька
назва

грецька
назва

C5+
Olefins →
Paraffins,
Naphthenes,
Aromatics

пентен-1 (αамилен)
CH2=CH-CH2CH2-CH3
цис-пентен-2
(цис-β-амилен)
CH3-CH=CHCH2-CH3
транс-пентен-2
(транс-βамилен) CH3CH=CH-CH2CH3
2-метилбутен-1
(γ-изоамилен)
CH2=C(CH3)CH2-CH3
3-метилбутен-1
(α-изоамилен)
CH2=CHCH(CH3)-CH3
2-метилбутен-2
(β-изоамилен)
CH3CH=C(CH3)CH3.

Гексен
(17 ізомерних
вуглеводнів).
C6H12

Стан
представн.
алкенів

Класифікація
алкенів

Назва
гомологіч.
ряду

Стан
представн.
циклоалканів

Класифік.
ц-алканів

Циклоалкани.
CnH2n.
Поліметилен.
вуглеводні,
нафтени,
циклани, чи
циклопарафіни

>−6,6°C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
<-168,5°C
(3метилбутен1)
<-137,56 (2метилбутен1) °C.

Циклопентан:
C5H10,
H2C=CH-CH2CH2-CH3.

Тверда фаза:
<-94°C.
Рідинна фаза:
-94 +49°C.
Газова фаза:
>+49°C.
(кипіння).

Рідинна
фаза:
−168,5
+20,06°C.
(3метилбутен1).
-137,56
+38,57°C (2метилбутен2).

ChEBI
30377,
ChemSpider
8894.
Рег. номер
CAS
287-92-3,
PubChem
9253,
Рег. номер
EINECS
206-016-6,
RTECS
GY2390000,
ChEBI
23492,
ChemSpider
8896.

Газова фаза:
> +20,06°C
(3метилбутен1) до >
+38,57°C (2метилбутен2).
(кипіння).

Тверда
фаза:
<-139,8°C.
Рідинна
фаза:
-139,8 +63,5
°C.

Тверда фаза:
< +6,5 °C.
Рідинна фаза:
+6,5 +80,74°C.
Газова фаза:
>+80,74°C.

Рег. номер
CAS
110-82-7,
PubChem
8078,
Рег. номер
EINECS
203-806-2,
19

Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч.
Ряду
Алкени
(олефіни).
CnH2n.
Ненасичені
вуглеводні, що
або
видобуваються,
або
отримуються в
FT реакторах:
2nH2 + nCO →
CnH2n + n
H2O.

Стан
представн.
алкенів

Класифікація
алкенів

грецька
назва

C8H16
Нонен.

грецька
назва
28

Класифік.
ц-алканів

Циклогексан28.
Сировина для
отримання
капролактама,
адипинової
кислоти;
розчинник
ефірних
масел, восків,
лаків, фарб,
екстрагент у
фарм. пром.

(кипіння).

RTECS
GU6300000,
ChEBI
29005,
ChemSpider
7787.

Тверда
фаза:
<−119°C.
Рідинна
фаза:
−119 +93,6°
°C.
Газова фаза:
>+93,6°C.
(кипіння).

Тверда фаза:
<−12 °C.
Рідинна фаза:
−12 +118,4°C.
Газова фаза:
>+118,4°C.
(кипіння).

Рег. номер
CAS
291-64-5,
PubChem
9265,
Рег. номер
EINECS
206-030-2,
ChemSpider
8908.

Циклогептан.

Тверда фаза:
<+13,5°C.
Рідинна фаза:
+13,5
+145°C.
Газова фаза:
>+145°C.
(кипіння).

Рег. номер
CAS
292-64-8,
PubChem
9266,
Рег. номер
EINECS
206-031-8,
ChemSpider
8909.

Тверда фаза:
<+9,7°C.
Рідинна фаза:
+9,7 +69°C.

Рег. номер
CAS
293-55-0,
PubChem

C7H14
Октен.

грецька
назва

Стан
представн.
циклоалканів

Циклоалкани.
CnH2n.
Поліметилен.
вуглеводні,
нафтени,
циклани, чи
циклопарафіни

Газова фаза:
>+63,5°C.
(кипіння).

Гептен.

Назва
гомологіч.
ряду

C9H18

Тверда
фаза:
<−101 °C.
Рідинна
фаза:
− 101+123
°C.
Газова фаза:
>+123°C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
<−81,4°C.

Циклооктан.

Рег. номер CAS
111-66-0.

Існують каталізатори, що розчиняють водень (H2) у толуолі, перетворюючи його у метилциклогексан.
20

Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч.
Ряду
Алкени
(олефіни).
CnH2n.
Ненасичені
вуглеводні, що
або
видобуваються,
або
отримуються в
FT реакторах:
2nH2 + nCO →
CnH2n + n
H2O.

Стан
представн.
алкенів

Класифікація
алкенів

грецька
назва

C10H20

CH3(CH2)7CH
=CH2.

Стан
представн.
циклоалканів

Класифік.
ц-алканів

Газова фаза:
>+69°C при
14 мм рт. ст.
(кипіння).

136143,
Рег. номер
EINECS
269-797-2,
ChemSpider
119920.

Тверда фаза:
<+10,8°C.
Рідинна фаза:
+10,8 +201°C.
Газова фаза:
>+201°C.
(кипіння).

Рег. номер
CAS
293-96-9,
PubChem
9267,
Рег. номер
EINECS
206-032-3.
ChemSpider
8910.

Циклоалкани.
CnH2n.
Поліметилен.
вуглеводні,
нафтени,
циклани, чи
циклопарафіни

Рідинна
фаза:
−81,4
+146,8°C.
Газова фаза:
>+146,8°C.
(кипіння).

Децен.

Назва
гомологіч.
ряду

Тверда
фаза:
<−66,3°C.
Рідинна
фаза:
−66,3
+170,6°C,
Газова фаза:
>+170,6°C.
(кипіння).

Циклононан.

Рег. номер CAS
872-05-9,
PubChem
13381,
Рег. номер
EINECS
212-819-2,
ChEBI
87315,
ChemSpider
12809.

Циклодекан.

Алкадієни – ненасичені вуглеводні, що мають по два подвійні зв’язки, та алкіни (ацетилени), що мають один
потрійний зв'язок між вуглецями (один сігма та два пі-зв'язки).
Молек.
Стан
Назва
Стан
Класифік.
Прикл.
формула
представн.
гомологіч.
представн. ациклічних
гомолог.
(брутто- Назва
алкінів
Класифікація
ряду
ациклічних алкадієнів.
рядів.
форм.)
гомологіч. Ряду
алкінів
алкадієнів
Алкадієни
Алкіни. CnH2n(ациклічні
2.
дієни).
CnH2n-2.
Етин (ацетилен). Тверда
ГОСТ 5457-75.
фаза:
Ацетилен
Тверда
< -80,8 1277
мм Hg °C.
растворённый и
фаза:
газообразный
< °C.
Рідинна
Рідинна
технический.
фаза:
Технические
фаза:
-80,8 1277 мм
Hg −83,6 °C,
°C,
условия.
Газова
Рег. номер CAS
Газова
фаза:
74-86-2,
фаза:
історична
(тривіальна)
>−83,6 °C. PubChem
> °C.
6326,
(кипіння).
назва
C2H2
(кипіння).
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Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч. Ряду

Стан
представн.
алкінів

Класифікація
алкінів

Назва
гомологіч.
ряду

Стан
представн.
ациклічних
алкадієнів

Класифік.
ациклічних
алкадієнів.

Алкадієни
(ациклічні
дієни).
CnH2n-2.

Алкіни. CnH2n2.
Рег. номер
EINECS
200-816-9,
RTECS
AO9600000,
ChEBI 27518,
Номер ООН
1001,
ChemSpider
6086.
Пропин
(метилацетилен,
аллилен).

CH3-C≡CH.

історична
(тривіальна)
назва

Тверда
фаза:
-102,7< °C.
Рідинна
фаза:
-102,7
-23,21°C,
Газова
фаза:
>-23,21°C.
(кипіння).

Рег. номер CAS
74-99-7,
PubChem
24871730,
Рег. номер EC
200-828-4,
RTECS
UK4250000.
1,2пропадієн
(диметиленметан,
аллен).
СН2=С=СН2.

C3H4
Бутин-1.
HC≡C−CH2CH3.
Бутин-2.
CH3−C≡C−CH3.

Тверда
фаза:
Бутин-1:
−125,9 <℃
Бутин-2:
−32,3 <℃
Рідинна
фаза:
Бутин-1:
−125,9,
+8,1 °C
Бутин-2:
−32,3+27
℃.

історична
(тривіальна)
назва

C4H6

Тверда
фаза:
−136 < °C.
Рідинна
фаза:
−136
−34°C,
Газова
фаза:
> −34°C.
(кипіння).

Газова
фаза:
> °C.
Бутин-1:
>+8,1 ℃
Бутин-2:
>+27 ℃
(кипіння).

Бутадієн-1,3
(дивініл).
Номер CAS 10700-6,
PubChem 7846,
ChemSpider
7558,
Номер
EINECS203-4513,
ChEBI 48087.

СН2=СН—
СН=СН2.

Тверда
фаза:
< -108,9°C.
Рідинна
фаза:
-108,9-4,41
°C,
Газова
фаза:
> -4,41°C.
(кипіння).

Рег. номер
CAS
463-49-0,
PubChem
10037,
Рег. номер
EINECS
207-335-3,
Рег. номер
EC
207-335-3,
ChEBI
37601,
Номер ООН
2200.
ChemSpider
9642.
Рег. номер
CAS
106-99-0,
PubChem
7845,
Рег. номер
EINECS
203-450-8,
RTECS
EI9275000,
ChEBI
39478,
ChemSpider
7557.
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Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч. Ряду

Стан
представн.
алкінів

C5H8

Гексин-1.
HC≡C−C4H9.

грецька
назва

C6H10
Гептин.

грецька
назва

C7H12
Октин.

грецька
назва

C8H14

Класифік.
ациклічних
алкадієнів.

Рег. номер
CAS
504-60-9,
PubChem
62204,
Рег. номер
EINECS
207-995-2,
ChEBI
74165,
ChemSpider
56020.

Тверда
фаза:
Пентин-1:
−90,0< °C.
Пентин-2:
−101,0<
°C.
Рідинна
фаза:
Пентин-1:
−90,0
+39,3°C,
Пентин-2:
−101,0
+55,0 °C.

грецька
назва

Стан
представн.
ациклічних
алкадієнів

Алкадієни
(ациклічні
дієни).
CnH2n-2.

Алкіни. CnH2n2.
Пентин-1.
HC≡C−C3H7.
Пентин-2.
CH3−C≡C−C2H5

Класифікація
алкінів

Назва
гомологіч.
ряду

Газова
фаза:
Пентин-1:
>+39,3°C.
Пентин-2:
>+55,0°C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
<−132,4°C.
Рідинна
фаза:
−132,4+
71,4°C,
Газова
фаза:
>+71,4°C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.

Пентадієн291,3
(пиперилен).

Гексадієн-1,5
СН2=СН—
СН2—СН2—
СН=СН2.

Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.

Природний каучук ((C5H8)n) - цис-полімер ізопрена - понад 60 % натурального каучуку використовуються для
виготовлення автомобильних шин. Крім природних каучуків, існують і синтетичні. Основними типами синтетичних
каучуків є ізопреновий, бутадієновий, бутадієн-метилстирольний, бутилкаучук (ізобутилен-ізопреновий сополимер),
етилен-пропиленовий (етилен-пропиленовий сополімер), бутадієн-нитрильний (бутадієн-акрилонітрильний сополімер),
хлоропреновий (полі-2-хлорбутадієн), cилоксановий, фторкаучуки, тиоколи.
23
29

Прикл.
гомолог.
рядів.

Молек.
формула
(бруттоформ.)

Назва
гомологіч. Ряду

Стан
представн.
алкінів

Класифікація
алкінів

грецька
назва

C9H16
Децин.

грецька
назва

C10H28

Стан
представн.
ациклічних
алкадієнів

Класифік.
ациклічних
алкадієнів.

Алкадієни
(ациклічні
дієни).
CnH2n-2.

Алкіни. CnH2n2.

Нонин.

Назва
гомологіч.
ряду

Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).

Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).
Тверда
фаза:
< °C.
Рідинна
фаза:
°C,
Газова
фаза:
> °C.
(кипіння).

Арени (ароматичні вуглеводні30). Бензол та його гомологи.
Приклади
гомологіч.
рядів:
Арени
(ароматичні
вуглеводні)

Назва
гомологічного
ряду

Стан
представників
аренів

Класифікація

Тверда фаза:
< +5,5°C.
Рідинна фаза:
+5,5+80,1°C.
Газова фаза:
>+80,1°C.

Рег. номер
CAS
71-43-2,
PubChem
241,
Рег. номер
EINECS
200-753-7,
RTECS
CY1400000,
ChEBI 16716.
ChemSpider
236.

CnH2n-6

1

історична
(тривіальна)
назва.

30

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Бензен (бензол,
феніловий
водень, PhH,
Циклогекса1,3,5-трієн
анулен)
- cистеми з 6 πелектронами.
- еталон
ароматичності.
Три подвійних
зв'язки у
молекулі.

C6H6

ДСТУ 4019-2001. Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії.
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Приклади
гомологіч.
рядів:
Арени
(ароматичні
вуглеводні)

Назва
гомологічного
ряду

Молекулярна
формула (бруттоформула)

Стан
представників
аренів

Класифікація

CnH2n-6
історична
(тривіальна)
назва.

метилбензен
(толуен, толуол)
C6H5-CH3

C7H8
C8H10

Алкіли - інтермедіати, що є частками алканів (насичених вуглеводнів) з одним вільним електроном.
Молекулярна
Назва
формула (бруттогомологічного
формула):
ряду
CnH2n+1
Стан
Класифікація
1

історична
(тривіальна)
назва
історична
(тривіальна)
назва

метил ·СН3 —
це радикал
метана CH4,
етил ·C2H5 —
радикал етана
C2H6.

CH3
C2H5

Аліфатичні (незамкнуті) монокарбонові (моновуглецеві) кислоти.
Приклади
Назва
Молекулярна
гомологічних
гомологічного
формула (брутторядів:
ряду
формула)

Метанова кислота
Етанова кислота
Пропанова
кислота
Аліфатичні (незамкнуті) одноатомні спирти
Приклади
Назва
гомологічних
гомологічного
рядів:
ряду

CnH2n+1COOH
HCOOH
CH3COOH
C2H5COOH

Молекулярна
формула (бруттоформула)
CnH2n+1OH

історична
(тривіальна) назва
історична
(тривіальна) назва

- алкіли (радикали
алканів) - метил,
етил, пропил, тощо.

Метанол31

CH3OH

Етанол32

C2H5OH

одноатомні - одна
OH група.

Метанол: CO+2H2↔CH3OH (H2:CO=2:1), CO2+H2↔CO+H2O, CO+3H2↔CH3OH+H2O- аліфатичний (незамкнутий)
одноатомний спирт) з металевим каталізатором (CuO-ZnO-Al2O3). Отримується з бутилену та з сингазу (COH2).
32
Виробництво регулюється Законом України від 19.12.2005 р. № 481/95 “Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. Загальна виробнича
потужність ДП “Укрспирт” – понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.
ДП «Укрспирт» створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 672 “Про
утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості”, що була прийнята з метою
удосконалення системи управління спиртовою галуззю та для підвищення ефективності використання державного
майна. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1375 “Про затвердження переліків підприємств з
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Приклади
гомологічних
рядів:

Назва
гомологічного
ряду

Молекулярна
формула (бруттоформула)
CnH2n+1OH

історична
(тривіальна) назва

історична
(тривіальна) назва
грецька назва
грецька назва
грецька назва
грецька назва
грецька назва
грецька назва

Пропанол

Бутанол (nбутанол)33
Пентанол
Гексанол
Гептанол
Октанол
Нонанол
Деканол

одноатомні - одна
OH група.

C3H7OH

C4H7OH
C5H7OH
C6H7OH
C7H7OH
C8H7OH
C9H7OH
C10H7OH

Використовується
при виробництві
лаків. Переважно
виробляється з
нафти, з бутилену
(C4H8), що належить
до гомологічного
ряду алкенів
(олефінів).
CnH2n.

Способи добування:
1) природні сполуки,
2) напівсинтетичні сполуки,
3) синтетичні сполуки (пальне в результаті процесу Фішера-Тропша, а не в результаті перегонки
видобутої сирої нафти: нацистська Німеччина, ПАР, Нігерія, далі третє та четверте покоління
технологій).

усіма стадіями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні
сумішеві із вмістом етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) або з добавками на основі біоетанолу” затвердила перелік із
семи НПЗ. Проте варто пам’ятати, що за межами постанови опинились ще 20-міні НПЗ із сумарною потужністю 400
тис. тонн бензину та дизелю (див. М.М. Братичак, д-р хім. наук, Національний університет “Львівська політехніка”.
УДК 665.63:665.637.64. “Від газолінових заводів Прикарпаття до сучасної нафтопереробної промисловості України”:
http://www.naftogaz.com/files/journal/2_2013_preview.pdf).
33
Розмір світового ринку бутанолу (C3H7OH), який належить до гомологічного ряду аліфатичних (незамкнутих)
одноатомних спиртів, перевищує 8 млн. тонн на рік і ціна становить бл. 2 євро за кілограм. Використовується як для
синтезу лаків, так як і пальне, або його присадка. Точки згорання парів у бутанола (C4H7OH) вище, ніж у етанола
(C2H5OH), щільність енергії на 30% вище, тиск насичених парів є нижче ніж у етанола. Змішується при будь-яких
температурах у будь-яких пропорціях з сучасними бензином та дизелем. Вайцман у 1916-му році збудував перший
бутанольний завод у Великобританії, далі канадський завод, що виробляв спирт (метанол та етанол), був перероблений
у бутанольний завод. Після зникнення попиту на ацетон після закінчення Світової війни всі бутанольні заводи були
закриті. Дві фабрики виробляли 100 тонн розчинників на день, з яких 60% йшло в автомобільну промисловість.
Другий період закриття бутанольних заводів – 60-ті роки, оскільки почалось виробництво бутанолу з нафти.
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Таблиця. Метанова група – це гомологічний ряд алканів-парафінів (молекулярна формула: CnH2n+2 (гомологи метану
в рідинній фазі: гексан, гептан, октан …)).
Газовий
Нафта сира (crude oil)36 - складні
Природний газ34
35
(natural gas).
конденсат молекулярні сполуки (бл. 500) вуглеводнів,
менша густина,
що сепаруються на температурні фракції
ніж у нафти
перегонки, крекінгу, сухого та парового
(0,5-0,8 грам/літр)
риформингу, платформінгу.
Дизел гас
Мазу
Алкани
Алкани Алкани: Cкраплений
Алкани: викор. у
cухий Бензи
(керосин, т38, з
(метан
- етан
газ (LPG – liquefied
виробництві
газ37
н (Аь,
СH4, dry
(C2H6)
natural gas) –
дизелю та інших
та
80,АЛgas-oil)
якого
ППФ 92,А0,20отри
gas), у т.ч. – один з виробляється з
видів моторного
40,
муют
85-95%
гомолог алканів (парафінів) –
палива.
95).
ь
стиснений ів
гомологів метану
(gas condensate,
ДСТУ Лмаст
(CNG –
метану
(СH4): C3H8 та
drip gas, white gas,
4839:2 0,50ила,
соmpressed
C4H10. Пропан і
natural gasoline,
007.
40, 3natural gas)
бутани є сировиною
wet gas, liquid
0,20(вазел
та
для виробництва
gold)
ДСТУ 25), 3ін,
зріджений
марок скрапленого
7687:2 0,50-(пара
015
25).
фіни.
(LNG).
газу.
метан
етан
-пропан
- бутан
С5H12-C13H28:
C6C11-C12. C18(СH4)
(C2H6)
(C3H8)
(C4H10)
Пентанова чи
C10.
C22
гексанова основа.
% моль:
% моль: % моль:
% моль:
% моль: 2,9.
72,4.
5,2.
7,2.
6,3.
Пентан
Зріджуєть
Зріджує Зріджуєт Зріджуєть зріджується при
ся при
ться
ься при
ся при
температурі:
температу при
температ температу + 9,50, + 27,85,
рі: -162 °C. темпера урі:
рі:
+36,07 °C.
турі: -42 °C.
-0,5 °C.
Гексан:
−88,6 °
(−11,7°C)
+68,7,+63,3,
C.
+60,3, +58,0,
+49,73 °C.
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“1.2. Природний горючий газ (далі - газ) - природна суміш вуглеводневих та невуглеводневих сполук і
елементів, які перебувають в пластових умовах у різних фазах (газоподібній, рідкій, твердій) або розчиненими в
нафті чи воді, а в стандартних умовах - тільки в газоподібній фазі. Основними компонентами газу в стандартних умовах
є метан (СH4) і його гомологи: - етан (C2H6), - пропан (C3H8), - бутан (C4H10). Газ часто містить: сірководень, гелій
(He), вуглекислий газ (CO2), азот (N), інертні гази, іноді ртуть (Me)” (Згідно інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів
перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженої Наказом Державної Комісії України по запасах
корисних копалин від 10.07.98 N 46. Додатково: ISO 13443:1996, IDT. ДСТУ ISO 13443:2015, Видання офіційне,
Київ, ДП “УкрНДНЦ” 2016. ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и
меркаптановой серы. ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и
давления насыщенных паров.
35
“1.3. Конденсат - природна суміш переважно легких вуглеводневих сполук, які перебувають у газі в
розчиненому стані за певних термобаричних умов і переходять в рідку фазу в разі зменшення тиску до рівня,
нижчого від тиску конденсації. Основними параметрами газу, до складу якого входить конденсат, є потенційний вміст
вуглеводнів С5+вищих, густина конденсату в стандартних умовах і тиск початку конденсації”. ТУ У 11.1-00158764048-2003: деетанпропанбутанізований конденсат (ДеЕПБК). УПК – установки підготовки конденсату.
36
“1.1. Нафта - природна суміш, що складається з вуглеводневих сполук метанової, нафтенової та ароматичної
груп, які в пластових і стандартних умовах (0,1 МПа при 20 град.С) перебувають у рідкій фазі. Невуглеводневі
сполуки присутні в нафті у вигляді сірчастих, азотистих, кисневих, металоорганічних комплексів. Поширеним
компонентом є сірка, що міститься в нафті як у вигляді різних сполук, так і у вільному стані. У більшості нафт в
пластових умовах міститься, у тій чи іншій кількості, розчинений газ.
За відмінностями складу і фізичних властивостей нафти поділяються на низку типів. Їх типізація провадиться
за груповим вуглеводневим і фракційним складом, вмістом сірки та інших невуглеводневих компонентів,
асфальтенів і смол.”.
37
Додатково: ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода.
38
Мазут використовується на виробництво електричної і теплової енергії ТЕС енергогенеруючих компаній. Відповідно
до даних енергетичної стратегії на ці потреби використано 42 тис. тонн.
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I. Природний газ (ISO 13443:1996, IDT. ДСТУ ISO 13443:2015, Видання офіційне, Київ, ДП
“УкрНДНЦ” 2016. ГОСТ 5542-87 “Гази горючі природні для промислового і комунальнопобутового призначення” (у разі використання природного газу локальних родовищ - ТУ У
320.001.5864-033-2000), у т.ч. стиснений (CNG – compressed natural gas). Товарна підкатегорія
метану за УКТ ЗЕД: 2711 11 00 00, 2711 21 00 0039.
Відповідно до Закону України від 12 липня 2001 року N 2665-III “Про нафту і газ”, “газ - корисна
копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у
газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20 град.
C) і є товарною продукцією”40.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ ЗА УКТ ЗЕД
Товарна
підкатегорія
(УКТ ЗЕД)

Назва
Гази нафтові та інші вуглеводні в
газоподібному стані:

Ставки
мита,
%

Додаткові
ОВО

Молекулярна
формула
(бруттоформула)

тис. м3

CH4

- скраплені (зріджені):
2711 11 00 00

- - газ природний

0

0

- - пропан:
- - - пропан, чистота якого не менш
як 99 %:

C3H8

2711 12 11 00

- - - - для використання як паливо

0

0

-

2711 12 19 00

- - - - для інших цілей

0

0

-

0

0

-

0

0

-

2711 12 91 00
2711 12 93 00

- - - інший:
- - - - для специфічних процесів
переробки
- - - - для хімічних перетворень у
процесах, крім зазначених у
товарній підкатегорії 2711 12 91 00
- - - - для інших цілей:

39

“Енергетичні товари” означає природний газ (код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС:
2709)”, відповідно до статті 268 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
40
Природний газ – це унікальний товар, оскільки оцінюється в одиницях об’єму, а не в одиницях маси, як, наприклад,
оцінюються інші вуглеводні – нафта та газовий конденсат. Проте маса на одиницю об’єму залежить від таких факторів
як температура та тиск. "Нормальний" кубометр газу - кількість газу, яка при температурі 0 град. Цельсія і тиску 1
атмосфера займає об'єм одного кубометру. "Стандартний" кубометр газу - кількість газу, яка при температурі 20 град.
Цельсія і тиску 1 атмосфера важить 10 грамів ( t = +20град.С. Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст.). Довідково: ISO
13443:1996, IDT. ДСТУ ISO 13443:2015, Видання офіційне, Київ, ДП “УкрНДНЦ” 2016.
Робочі засоби вимірювання техніки (ЗВТ) калібруються за допомогою двох еталонних лічильників, а науковці
розраховують число Рейнольдса Re для газу з густиною ρ і динамічною в’язкістю µ, що протікає через поперечний
переріз діаметром D зі швидкістю v. контролюються показники:
1) турбінних лічильників DN 400 G6500 (ДСТУ EN 12261:2006 визначило загальні технічні умови),
2) ультразвукових лічильників DN 400 та DN 200.
Проте об’єм еквівалентного зрідженого природного газу (LNG), що на 77-99% метан, який утворюється при
температурі -162 С, становить 1/600 об’єму незрідженого природного газу. Фізико-хімічні показники природного газу,
який передається постачальником споживачеві у пунктах приймання-передачі, зазначених у пункті 3.1 цього договору,
повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу газотранспортної системи, затвердженим постановою
НКРЕКП від 30 вересня 2015 №2493 та Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2494.
Також прийнято Постанову НКРЕКП від 26.01.17 № 84 “Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП щодо
запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії”, яка зобов’язує операторів розподільчих
мереж надавати споживачам у платіжних документах інформацію щодо кількості спожитого газу в енергетичних
одиницях.
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Товарна
підкатегорія
(УКТ ЗЕД)
2711 12 94 00

Назва
- - - - - чистота якого більш як 90 %,
але не більш як 99 %

2711 12 97 00

- - - - - інші

Ставки
мита,
%

Додаткові
ОВО
0

0

-

0

0

-

0

0

-

2711 13 30 00

- - бутани:
- - - для специфічних процесів
переробки
- - - для хімічних перетворень у
процесах, крім зазначених у
товарній підкатегорії 2711 13 10 00

0

0

-

2711 13 91 00

- - - для інших цілей:
- - - - чистота якого більш як 90 %,
але менш як 95 %

0

0

-

0

0

-

2711 14 00 00

- - - - інші
- - етилен41, пропілен, бутилен і
бутадієн

0

0

-

2711 19 00 00

- - інші

0

0

-

2711 13 10 00

2711 13 97 00

Молекулярна
формула
(бруттоформула)

C4H10

C2H4
C3H6

- у газоподібному стані:
2711 21 00 00

- - газ природний

0

0

тис. м3

2711 29 00 00

- - інші

0

0

-

Постановою Кабінету Міністрів № 827 від 12.12.1994 р. "Про затвердження переліків корисних
копалин загальнодержавного та місцевого значення" природний газ віднесено до корисних копалин
загальнодержавного значення.
Формули алканів (парафінів): метану та його гомологів:
Метан (C1H4) – 7799% природного газу
H
'
H C
- H
'
H

Таблиця. Деякі властивості метану.
Показники
Температура кипіння метану
Температура плавлення метану
Щільність метану стосовно повітря
Теплота згоряння
Кольори метану
Запах метану
Зміст у природних газах
Зміст у попутних нафтових газах
Зміст у рудничних газах
Утворення при термічній переробці нафти й нафтопродуктів
Утворення при коксуванні й гідруванні кам'яного вугілля
Температура запалення метану

Значення
-164,5°С
-182,5°С
0,554 (20°С)
50,08 Мдж/кг42 (11954 ккал/кг)
відсутній
відсутній
77-99%
31-90%
34-40%
10-57%
24-34%
650-750°С

У 2013-му році на міжнародних ринках етан (C2H6) коштував $90 за тонну, етилен (C2H4) – $600 за тонну, а
поліетилен - $1800 за тонну, пластикові труби - $3500 за тонну. Джерело: программа “Нефть” від 06.09.13 р. на каналі
“Россия 24”.
42
Таблиці конверсії: 1 МДж ≈ 0,28 кВг, 1 кВг ≈ 3,57 МДж.
41
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Швидкість вибухового горіння метану
Тиск газу при вибуху в замкнутому об'ємі
Формули алканів (парафінів):
Етан (C2H6) - 5-15%
природного газу.
H
H
'
'
H C
- С '
'
H
H

500-700 м/сек
1 Мн/м2

H

Формули алканів (парафінів):
Пропан (C3H8) – скраплений газ (LPG)
– менше 5% природного газу.
H
H
H
'
'
'
H C
- С - С
H
'
'
'
H
H
H
Формули алканів (парафінів):
Бутан (C4H10) – скраплений газ (LPG) – менше
5% природного газу.
H
H
H
H
'
'
'
'
H
C
- С - С
С
H
'
'
'
'
H
H
H
H

Важливо для фільтрування є те, що видобутий природний газ, крім алканів (парафінів), може
містити типові сполуки, інші ніж вуглеводні, у т.ч. H2S, N2, CO2, H2O:
Складова
Становить
Додатково
Ртуть (Me)
21 mg/sm3
H2S
2 ppm mol
Mercaptans
5 ppm mol
Інші складові сірки
5 ppm mol
Усього сірки (S)
20 ppm mol
Кисень (зріджується при
20 ppm mol
температурі -183 C)
Аргон
100 ppm mol
Благородний (іне́ртний
рі́дкісний) газ.
Гелій (зріджується при
300 ppm mol
Благородний (іне́ртний
температурі -270C)
рі́дкісний) газ.
Радон
100 mg/sm3
Благородний (іне́ртний
рі́дкісний) газ.
Радіоактивний.
Вода (H2O)
190 mg/sm3
Гликоль (MEG)
20 mg/sm3
Метанол (CH3OH)
350 mg/sm3
Аліфатичний (незамкнутий)
одноатомний спирт.
Рідини природного газу43 (natural gas liquids) утворюються в тому числі з таких алканів (парафінів):
43

Додатково: ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава. ГОСТ
14921-78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб.
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Рідини
природного газу
(Natural Gas
Liquids (NGL)

Зріджений
природний газ
(ЗПГ/LNG)

Молекулярна
формула
(бруттоформула)

Чиста вартість
Британських
теплових
одиниць (БТО)

Температура
зрідження

Net BTU Value

77-99% CH4,
5-15% C2H6,
5% C3H8 &
C4H10

-162 C.

Метан

CH4

1 011

Етан

C2H6

1 783

Пропан
Бутан (n-бутан)
Пентан
Гексан

C3H8
C4H10
C5H12
C6H14

2 572
3 225
3 981
4 667

Гептан

C7H16

-162 C.

-43 C
-0,5 C

Характерна ознака
Перед охолодженням для зрідження
та завантаження на криогенний
транспортний засіб при температурі
-162C проводиться підготовка
природного газу, у т.ч.:
1) вилучення газового конденсату
(C5-C16),
2) вилучення двоокису вуглецю
(CO2),
3) вилучення H2O,
4) вилучення ртуті, H2S, тощо.
Найменша густина, у т.ч.
стиснений природний газ (CNG).
Економічно вилучати етан в
результаті процесу криогенного
розширення.
Отримуваний етилен є провідним
продуктом основного органічного
синтезу.
Скраплений газ (LPG).
Скраплений газ (LPG).
Газовий конденсат.
Газовий конденсат.
Найбільша густина. Газовий
конденсат.

Хімічні властивості метану (CH4, англійською: methane, dry gas):
Може бути отриманий в результаті хімічних реакцій: CO+3H2 ↔ CH4+H2O.
CO2+4H2 ↔ CH4+2H2O.
Горить:
Горить не повністю:
Розкладається при нагріванні:
Дегідрується при нагріванні понад 1500 С:

CH4+2O2 → CO2 + 2H2O.
2CH4+3O2 → 2CO + 4H2O.
CH4 → C + 2H2.
2CH4 → C2H2 (етин (ацетилен)) + 3H2.

У процесі переробки природного газу утворюється метан (CH4), а в процесі переробки повітря
утворюється кисень (О).
Окислення метану (CH4) утворює суміш водню (H2) та моноксиду вуглецю (CO).
В результаті утворюється COH2 (сингаз – синтетичний газ), енергетична густина його удвічі
менша, ніж у природного газу.
Надалі рідинні вуглеводні утворюються в результаті процесу Фішера-Тропша (Fischer-Tropsch
process) з використанням каталізатора: (2n+1)H2 + nCO ↔ CnH2n+2 + nH2O.
1) CH4 → синтетичний газ (COH2) → рідинні продукти (HC, CH3OH, інші алкоголі),
2) шлях OCM: CH4 (метан) → C2H4 (циклоалкан етилен) → рідинні продукти.
3) пряме оксидування до метанолу: CH4 (метан) + O2 → CH3OH (метанол - аліфатичний
(незамкнутий) одноатомний спирт).
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Рідинні вуглеводні, переважно алкани (парафіни), підлягають каталітичному (гідро)крекінгу, де
довгі ланцюги алканів розкладаються на короткі, в результаті якого утворюються температурні
фракції:
1) дизель,
2) лігроїн (naphtha), що складається з n-парафінів (нормальних алканів), ізо-парафінів (ізо-алканів),
нафтенів (циклоалканів) та аренів (гомологів бензолу ((бензену))). Арени у пальному у середині
60-х років становили 50%.
3) пальне для літаків (керосин).
Метан (CH4) не вступає в реакції приєднання, але вступає в реакції заміщення:
1) галогенування (хлорування (атоми гідрогену заміщуються атомами хлору: CH3Cl і HCl4 (в
органічному синтезі), CH2Cl2 і HCl2 (розчинники), CHCl3 і HCl3 (засіб для гасіння вогню)).
2) галогенування (бромування (атоми гідрогену заміщуються атомами брому).
3) галогенування (нітрування (атоми гідрогену заміщуються атомами азоту: CH4+HNO3 →
CH3NO2 + H2O.
РІЧНИЙ ЗВІТ ГРУПИ НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” ТА ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
ДО 2030-ГО РОКУ
Крім Закону України від 15.05.1996 р. № 192/96-BP "Про трубопровідний транспорт"44,
магістральний трубопровідний транспорт і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх
переробки регулюється розділом VIII Закону України від 12.07.2001 року № 2665-ІІІ “Про нафту і
газ”. Газопровід - це послідовність лінійних ділянок (ЛД) і компресорних станцій (КС), а лінійна
ділянка – це послідовність елементарних ділянок (ЕД).
НАК “Нафтогаз України” погоджує для ПАТ “Укртрансгаз” закупівлі обладнання для
реконструкції компресорних станцій, у т.ч. у ПАТ “Cумське машинобудівне НВО”.
Група НАК “Нафтогаз України” у річних звітах показала, що обсяги видобутку двох підприємств,
що або консолідуються або обліковуються за методом участі в капіталі НАК "Нафтогаз України",
включали:

Найбільшим виробником труб в Україні є «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група
компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником
суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється у понад 80 країн світу через мережу
торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У структурі
компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп
Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко Тьюб-", "Дніпропетровський Втормет" і
електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь". Детальніше на УНІАН:
https://economics.unian.ua/industry/758345-interpayp-novomoskovskiy-trubniy-zavod-u-2012-rotsi-otrimav-997-mln-grnchistogo-pributku.html.
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44

Природний газ,
млрд. м3

ПАТ “Укргазвидобування”
ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
(ЄДРПОУ: 30019775)
00135390)
Видобуто
Продано
Видобуто
Продано НАКу46
45
НАКу
2014
15,113
1,7 не зобов’язана.
2015
14,528
12,820
1,503 не зобов’язана.
2016
14,60047
1,298 не зобов’язана.
2017
15,3
1,148 не зобов’язана.
1 кв. 2018
5,006
Джерело: річні звіти групи НАК “Нафтогаз України”.

Всього по Україні

19,8957
19,9871

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць регіонального рівня адміністративнотериторіального устрою наводимо наступні дані щодо видобування:

Корисні копалини
2011
Газ природний, млрд м3
Харківська
Полтавська
Львівська
Сумська
Івано-Франківська
Луганська
45

2012

2013

20,600

20,500

21,400

8,829
7,685
0,773
0,945
0,488
0,290

8,859
7,496
0,771
0,808
0,475
0,315

9,338
7,529
0,762
0,692
0,467
0,310

2014 (у
т.ч.
УГВ)
20,2
(15,114)

2015
(у т.ч.
УГВ)
19,2
(14,527)

2016
(у т.ч.
УГВ)
19,6
(14,605)
(7,938)
(5,449)
(0,527)
(0,036)
(0,138)
(0,053)

2017
20,1
(15,25)

Запаси,
консолідовані у
НАК “Нафтогаз
України”, млн.
кубометрів
(доведені і
ймовірні))
304 441
190 560
85 690
9 694
7 211
7 269
969

Відповідно до статті 11 Закону України 9 квітня 2015 року № 329-VIII “Про ринок природного газу”, “з метою
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку
природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в
обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства”. ПАТ “Укргазвидобування” продає видобутий природний газ НАК “Нафтогаз
України”, а НАК “Нафтогаз України” зобов'язаний виконувати покладені на нього спеціальні обов'язки з забезпечення
продажу газу регіональним постачальникам газу, релігійним організаціям та підприємствам ТКЕ, які обслуговують
домогосподарства та релігійні організації. Пунктом 3 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу, затвердженого Постановою КМУ від 22 березня 2017 р. № 187, визначено “обов’язок господарських товариств,
100 відсотків акцій (паїв, часток) яких належать державі або іншому господарському товариству, єдиним акціонером
якого є держава (ПАТ ”Укргазвидобування”, ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”), продавати природний газ
господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз
України” (далі - НАК “Нафтогаз України”), та обов’язок НАК ”Нафтогаз України” придбавати такий природний газ для
формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках
виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним
організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на умовах та у
порядку, що визначені цим Положенням”.
46
НАК “Нафтогаз України” контролює 50%+1 статутного капіталу ПАТ “Укрнафта”.
47
ПАТ “Укргазвидобування” пробурило у 2016-му році 70 нових свердловин, а загальні обсяги буріння склали майже
200 тис. м. Доходи УГВ у 2016 році перевищили 60 млрд грн. Джерело: http://www.nefterynok.info/stati/dobycha-2016otrasl-kontrastov.
48
У 2017 році закінчився термін дії 9 спецдозволів ПАТ “Укрнафта”. Спроби компанії продовжити дію спецдозволів
були заблоковані Держгеонадрами, і в період з квітня до червня 2017 року Укрнафта була вимушена зупинити
видобуток на 6 родовищах. Компанія виграла низку судових позовів, оскарживши бездіяльність регулятора в питанні
продовження дії спецдозволів. Наприкінці жовтня і листопада, після продовження дії спецдозволів та отримання
гірничих відводів, Укрнафта змогла відновити видобуток на зупинених родовищах. До кінця 2017 року Укрнафта
подала до Держгеонадр заявки на продовження дії 27 спецдозволів, термін яких закінчується впродовж 2018 року та на
які припадає 24% річного видобутку нафти та конденсату і 18% річного видобутку газу компанією. Джерело: річний
звіт НАК “Нафтогаз України” за 2017-й рік.
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Корисні копалини
2011
Газ природний, млрд м3

20,600

2012
20,500

2013
21,400

2014 (у
т.ч.
УГВ)
20,2
(15,114)

2015
(у т.ч.
УГВ)
19,2
(14,527)

2016
(у т.ч.
УГВ)
19,6
(14,605)
(0,432)
(0,003)

2017
20,1
(15,25)

Запаси,
консолідовані у
НАК “Нафтогаз
України”, млн.
кубометрів
(доведені і
ймовірні))
304 441
1 961
28

Дніпропетровська
0,338
0,304
0,284
Донецька
0,064
0,097
0,085
Закарпатська
0,004
Інші (АРК, Волинська,
(0,029)
1,184
1,375
1,933
Чернівецька, Чернігівська)
Джерело: www.eiti.org.ua, річний звіт групи НАК “Нафтогаз України” за 2016-й рік.

1 059

Концепція розвитку газовидобувної галузі України, затверджена розпорядженням КМУ від 28
грудня 2016 р. № 1079-р., дає такі цифри:
Усього імпорт НАК
“Нафтогаз України”,
млрд. кубометрів, 2014
(Росія).
14,4

Усього імпорт НАК
“Нафтогаз України”,
млрд. кубометрів, 2014
(ЄС).
4,9

Інші імпортери, млрд
куб. м
0,2

Усього імпорт НАК НГУ,
млрд. кубометрів, 2014
(населення, ТКЕ та інших
споживачів).
19,5

Усього видобуток та імпорт природного газу у 2014-му році становив бл. 40 млрд. кубометрів.
Як побачимо з наступної таблиці, населення України спожило 22,1 млрд. кубометрів природного
газу.
Для
населення:
Для
Опалення
населення:
млрд куб. м
Для
(в межах
Опалення
газу для ТКЕ
населення: соціальної (понад
для
Споживання
Приготування норми
соціальну
виробництва
для
Споживання
їжі та підігрів 200 куб.
норму 200 тепла
Інше для населення, не для
Усього
води
м/міс.)
куб. м/міс.) населенню
населення 2014
населення споживання, 2014
2,5
8,7
3,3
6,7
0,9
22,1
20,5
42,6

Що стосується сукупних потреб споживачів України, як населення так і юридичних осіб державної,
комунальної та приватної форм власності, то фактичне річне споживання природного газу
скоротилось на -62,4%.
Споживання, 1990, млрд.
кубометрів

Потреба у природному газі, 2017 пр.,
млрд. кубометрів

Споживання, 2014, млрд.
кубометрів
119

42,6

33,8

Розбивку споживання у 2014-му році природного газу не для населення можна побачити у
наступній таблиці:
Споживання
Споживання
Споживання Споживання
ВТВ
Споживання несанкц.
Споживання Споживання ТКЕ для
ТКЕ, для
Споживання газодобувних,
Інші
відбір
для
ТКЕ, для
бюджетних промисловості Бюджетні газотрансп. та
промислові у зоні
населення, населення, організацій, та торгівлі,
організації, газорозпод.
споживачі, АТО49,
млрд. грн., млрд. грн., млрд. грн., млрд. грн.,
млрд. грн. підприємств,
млрд. грн. млрд. грн. Усього,
2014
2014
2014
2014
2014
млрд. грн. 2014 2014
2014
2014
15,1
7,1
1,1
0,4
0,7
3,6
14,2
0,4
42,6
49

Відповідно до Закону України від 02.09.14 № 1669 “Про тимчасові заходи на період проведення АТО”.
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Як бачимо, інші промислові споживачі спожили у 2014-му році 14,2 млрд. кубометрів природного
газу.

Таблиця. Забезпеченість видобування природного газу запасами становить 45 років,
забезпеченість споживання запасами становить 29 років.
Балансові запаси, станом на
01.01.2017 р., млрд. кубометрів 50
Природний газ
338,473
320,206
73,051
37,506
32,380
32,127
16,761

Харківська
Полтавська
Львівська
Шельф Чорного моря
Сумська
Івано-Франківська
АРК
Дніпропетровська
Луганська
Інші
Всього загальні
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.

55,119
905,623

Видобуток у 2016 р., млрд.
кубометрів
Природний газ
9,364
8,303
0,627
0,430
0,402
0,546
0,261
0,104
20,037

Таблиця. Обсяги видобутку та запасів природного газу деяких країн світу згідно з даними
статистичного огляду світової економіки та державного балансу корисних копалин

50

Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.
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Видобуток
газу, млрд.
куб. метрів
Найменування
країни

2010

2016

США

763

Канада
Мексика
Аргентина
Колумбія

163
53
35
11

Росія

573

Норвегія
Голландія
Великобританія

103,4
117
79
59,2

Румунія
Італія
Польща

5,9

120,4
48,1
415243
954,
9,9
556,
5,8
5,8

Споживання
газу,
млрд.
куб.
метрів

Імпорт
(експорт
) газу,
млрд.
куб.
метрів

2010

2016

4,5

(81%)

48,7
88,1

(62%)
33%

Заг.
поту
жніс
ть
підз
ем.
схов
ищ
газу
2016

Запаси газу,
млрд. куб. метрів
Відбір
запасі
в,
відсот
ків
2010

2 039,7
14,4
4,9

1 388,1
254,9

3,1
17,9
16,4

64%

3,4

2016
7 70010 40051
2 000
350
300
150
32 30044 800

2010
7,3%

14

8,2%
15,1%
11,7%
7,3%

12
7
9
14

1,8%

56

1 900

6,2%

16

674-700
20753,
250
11055,
155

6,1%

15

15,9%

6

6,6%

14

12,4%

9

3,4%

27

45
164,3

Забезпече
ння
видобутк
у газу із
запасів,
років

9157,
93
31

Сланцевий
газ,
прогнозні
ресурси, що
піддаються
вилученню,
трлн. кубм.

2 351,3
481,6
566,6

52 974,5

8,5
4,5
(91%)
1,2
59,5
651,5
Данія
0,8
49
98%
12,9
56,6
5 099,1
Франція
14,4 7,658
92,6
84%
24,9
175,6
226,6
Німеччина
3159, 40
1,1
100%
1 161,5
Швеція
0,8
35,1
98%
5,7
424,9
Туреччина
2,8
100%
113,3
Литва
3,4
Словаччина*
0,11
20,4
31
Україна
20,5
603
2,2%
46
Джерело: Енергетична стратегія України до 2030-го року, Концепція розвитку газовидобувної галузі України,
затверджена розпорядженням КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1079-р.
http://www.naftogaz.com/files/journal/3_2016_preview.pdf.

Офіційна статистика оцінки запасів природного газу в Україні оприлюднюється ДНВП “Геоінформ
України”. Альтернативні цифри наводяться і в міжнародних оглядах, зокрема, BP Statistical Review
of World Energy 2017.
Видобуток природного газу у Світі у 2014-му році становив 3 475 млрд. кубометрів60. Що
стосується країн – 28-ми членів Європейського Союзу, то видобуток всередині цих країн в в
51

Телеканал “Россия 24”, 18.09.2012 р. “Чистая вода или сланцевый газ?”
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
53
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
54
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
55
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
56
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
57
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
58
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
59
Джерело: BP Statistical Review of World Energy 2017.
60
Джерело: http://www.lngworldnews.com/bp-outlook-gas-will-be-the-fastest-growing-fossil-fuel.
52
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останні роки істотно зменшувався (147 млрд. м3. у 2016-му році, -25% до річного обсягу 2006-го
року), а споживання зростало незначними темпами. Дефіцит балансу природного газу в ЄС
покривався на 80% російським РАО “Газпром” (180 млрд. м3. у 2016-му році) та Норвегією (120
млрд. м3. у 2016-му році), а решта припадала на поставки зрідженого природного газу із Катару (23
млрд. м3. у 2016-му році) та Алжиру (50 млн. м3. у 2016-му році) на прийомні термінали з
регазифікації. У перспективі можливе постачання природного газу трубопроводом “TANAP” з
Азербайджану з пропускною здатність 10 млрд. м3.
У ЄС проти РАО “Газпром” запроваджено антимонопольні розслідування, в результаті яких у 2015му році було висунуто обвинувачення за трьома пунктами:
1) завищення цін для європейських споживачів (як наслідок, довгострокові контракти
переглядались 65 разів у сторону зменшення, довгострокова нафтопродуктова прив’язка ціни
(80%→40%) змінювалась на спотову прив’язку на віртуальних неліквідних та ліквідних хабах
(20%→60%), що відображаються на електронних торговельних майданчиках (форвардні
контракти), “Gazprom Marketing & Trading” також торгує на європейських біржах за спотовими та
ф’ючерсними котировками),
2) примус Болгарії до Південного потоку,
3) завада вільним перетокам газу у країнах Центральної та Східної Європи (перевірка пунктів здачіприйому газу, його подальший розподіл), як наслідок права “Газпром” на газ втрачаються при
перетині кордону з ЄС.
Загальний обсяг витрат на видобуток 1 тис. куб. метрів природного газу до нарахування норми
дохідності та податку на прибуток під час пошуку, розвідки і розробки нових типових родовищ:
1) при розмірі рентної плати 29 відсотків (для родовищ з глибиною залягання менше 5 тис. метрів)
та
2) при розмірі рентної плати 14 відсотків (для родовищ з глибиною залягання більше 5 тис. метрів)
У тому числі
Загальний обсяг
витрат (доларів капітальні
операційні
рентна плата
США)
інвестиції
витрати
Менше 3500 метрів/0,5 млрд. куб. метрів
105
38
52,2
195,2
Менше 3500 метрів/2,8 млрд. куб. метрів
87
31
52,2
170,2
Менше 5000 метрів/0,5 млрд. куб. метрів
127
46
52,2
225,2
Менше 5000 метрів/2,8 млрд. куб. метрів
111
39
52,2
202,2
Більше 5000 метрів/2,8 млрд. куб. метрів
150
39
25,2
214,2
Джерело: Концепція розвитку газовидобувної галузі України, затверджена розпорядженням КМУ від 28 грудня 2016 р.
№ 1079-р.
Глибина залягання/запаси газу

Концепція розвитку газовидобувної галузі України, затверджена розпорядженням КМУ від 28
грудня 2016 року № 1079-р, надає прогнозні цифри:
Найменування
суб’єкта
господарювання

ПАТ
“Укргазвидобування”

інші підприємства
(без урахування
прогнозних обсягів

Обсяг
видобутку
Усього
у тому числі:
Базовий
на існуючих
родовищах
на нових
родовищах
Усього
у тому числі:
Базовий

Разом

У тому числі за роками
2016

2017 пр.

2018 пр.

2019 пр.

2020 пр.

84,5

14,5

15,2

16,5

18,2

20,1

58

13,5

12,5

11,6

10,7

9,7

20,5

0,9

2,3

3,9

5,8

7,6

6

0,1

0,4

1

1,7

2,8

29,7

4,3

5

6

7

7,4

12

3,3

2,8

2,4

2

1,5
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Найменування
суб’єкта
господарювання
видобутку ПАТ
“Укрнафта”
орієнтовно 1,4 млрд.
куб. метрів у 2016
році)

Обсяг
видобутку

Разом

на існуючих
родовищах

11,9

на нових
родовищах

5,8

У тому числі за роками
2016

2017 пр.

2018 пр.

2019 пр.

2020 пр.

1

1,7

2,3

3,2

3,7

0,5

1,3

1,8

2,2

Усього
114,2
18,8
20,2
22,5
25,2
27,5
Джерело: Концепція розвитку газовидобувної галузі України, затверджена розпорядженням КМУ від 28 грудня 2016 р.
№ 1079-р.
Таблиця. Баланс видобування та імпорту природного газу (млрд. кубометрів):
2008
2009
2010
2011
2012
Видобування
21,1
21,3
20,5
20,6
20,5
- у т.ч. ПАТ “Укргазвидобування”
- з них УГВ для населення
- з них УГВ для власн. вир. потреб
- з них УГВ за СД договорами
- у т.ч. ПАТ “Укрнафта”
- у т.ч. приватні видобувники
- у т.ч. підземні сховища газу
(різниця: відбір – закачування)
Імпорт
52,6
27,0
36,6
44,8
32,9
- у т.ч. НАК “Нафтогаз України”
- у т.ч. приватні імпортери
Пропозиція природного газу =
73,7
48,3
57,1
65,4
53,4
видобування + імпорт
Споживання природного газу 61
66,3
51,9
57,6
59,3
54,8
всіма категоріями
- у т.ч. використання споживачами
- з нього споживання населенням
безпосередньо.
- з нього споживання ТКЕ для
населення62.
- з нього споживання
промисловістю.
- з нього споживання бюджетними
та релігійними організаціями.
- з нього споживання ТКЕ для
бюджетних та релігійних організацій,
промислових споживачів, у т.ч.
незаконно відібрані (1,0).
- у т.ч. виробничо-технологічні
потреби (ВТП):
- з них ВТП ПАТ “Укртансгаз”.

2013
21,4

2014
20,5

2015
19,9

2016
20,2
14,6
13,0
0,7
0,9
1,3
4,2
2,0

2017
20,5
15,25

14,1
8,7
5,4
34,6

1,1
4,1

28,0

19,5

16,4

49,4

40,0

36,3

11,1
8,2
2,9
31,3

50,4

42,6

33,8

33,2

31,9

11,9

27,5
15,8

5,7

4,6

9,9

9,3

2,0

0,5
1,9

3,6

4,4

1,7

2,2

61
Правила обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та
споживання затверджено наказом Міненерговугілля від 27 грудня 2005 р. № 618.
62
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.15 № 1086 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 червня 2014 р. № 217” запроваджено новий механізм розподілу коштів, що надійшли від споживачів
теплової енергії на спецрахунки ТКЕ (принципово змінено порядок розподілу коштів з метою забезпечення
справедливого та прозорого механізму розподілу та балансу інтересів усіх учасників розрахунків, які змінились у
зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про ринок природного газу”). Постановою КМУ №1086 було повернуто
механізм розподілу коштів коригуючого коефіцієнта, цінність якого полягає в унеможливленні ухилення ТКЕ від
своєчасних та повних розрахунків. Зміни у вторинному законодавстві, внесені з метою зниження обсягу розрахунків
ТКЕ з НАК “Нафтогаз України”, або пряме ухилення від розрахунків мають лише короткостроковий результат для
ТКЕ, оскільки при зниженні рівня розрахунків ТКЕ у поточному періоді за рахунок коригуючого коефіцієнта
збільшуються нормативи відрахування коштів на рахунки компанії у майбутніх періодах. Станом на 31 грудня 2016
року загальна заборгованість ТКЕ перед Нафтогазом сягнула понад 28,3 млрд грн, а регіональних постачальників – 21,9
млрд грн.
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
- з них ВТП розподільних мереж, у
1,0
т.ч. незаконно відібрані (0,8).
- з них ПАТ “Укргазвидобування”.
0,5
- з них ВТП ПАТ “Укрнафта”.
0,3
- з них ВТП інші.
0,1
Джерело: Матеріали круглого столу ВРУ від 18.06.18 р. “Ключові пріоритети реформи видобувного сектору:
природний газ”.

2017
1,0
0,8
0,3
0,1

Голова правління ПАТ “Укргазвидобування” у червні 2017 року стверджував, що лише Російська
Федерація в особі РАО “Газпром”, станом на 06/2017, отримала від України 54 млрд. доларів США.
А Президент України Петро Порошенко стверджував, що ця сума була виплачена у 2007-2013-му
роках.

млн. кубометрів

Компанії
Видобуток, всього
ПАТ “Укргазвидобування”
(ЄДРПОУ: 30019775)
ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
00135390)
НАК “Надра України” (ЄДРПОУ:
31169745)
Приватні компанії, всього
ПрАТ “Нафтогазвидобування”
ДТЕК (ЄДРПОУ: 32377038)
ТОВ "Енергосервісна компанія
"Еско-Північ" (ЄДРПОУ: 30732144)
ПрАТ "Видобувна компанія
"Укрнафтобуріння" (ЄДРПОУ:
33152471)
ПрАТ "Природні ресурси"
(ЄДРПОУ: 33100376)
ТОВ "Куб-газ" (ЄДРПОУ:
30694895)
СП Полтавська "Газонафтова
компанія" (ЄДРПОУ: 20041662)
ПрАТ “Девон”
ТОВ "Перша українська
газонафтова компанія" (ЄДРПОУ:
36050166)
ТОВ "Надра-Геоінвест" (ЄДРПОУ:
35602704) (Газ-МДС)
Енергія-95 (Гравеліт-21)
ТОВ “Системойінженіринг”
Представництво "Регал Петролеум
Корпорейшн Лімітед" (ЄДРПОУ:
26333503 (35665790))
ТОВ “Променергопродукт”
Сиріус 1
ПрАТ "Пласт" (ЄДРПОУ: 25168700)

Чистий
прибуток
(збиток)
2016, млн.
грн.

%

12 м.
2017

Чистий
прибуток
(збиток)
2017, млн.
грн.

12 м. 2016
до 12 м.
2015
100,46

12 м. 2015

12 м. 2016

19895,7

19987,1

14 529,0

14 602,7

15 250

100,5

1 503,1

1 297,5

1 100

86,3

0,0

0,0

3 863,6

4 086,9

1 304,2

1 627,8

607,8

614,7

101,14

238,7

310,5

130,08

268

227,5

84,89

238,5

207,5

87,00

213,4

174

81,54

93,7

124,4

132,76

136,6

110,4

80,82

33,1

91,1

275,23

124,8
10

90,1
74,9

72,20
749,00

56,2

62,2

110,68

24,6
75,6
28,2

30,7
27,7
25,4

124,80
36,64
90,07

-8 700

444

5 415

6 702

105,8
1 655

124,81

39

млн. кубометрів

Компанії
ТОВ "Парі" (ЄДРПОУ: 31037994)
Укргаз Інвест
ТОВ "Надра Геоцентр" (ЄДРПОУ:
34763705_
Арабський енергетичний альянс
ЮЕЙ
ТОВ "Західнадрасервіс" (ЄДРПОУ:
36282935)
Надрагаз (ЄДРПОУ: 37332410)
ТОВ "Східний геологічний союз"
(ЄДРПОУ: 32426289)
Актив Газ Ресурс
Українська бурова компанія
ПрАТ "Пласт" (ЄДРПОУ: 25168700)
(Стрілкове родовище)
Горизонти
ПрАТ "Газінвест" (ЄДРПОУ:
30370711)
Сахалінське
ТОВ "Богородчанинафтогаз"
(ЄДРПОУ: 38285759)
МАККОМ-груп
ТОВ "Тисагаз" (ЄДРПОУ:
22091121)
СП "Бориславська нафтова
компанія" (ЄДРПОУ: 22402928)
ТНГК
ТОВ "Укрнафтогазінвест"
(ЄДРПОУ: 32847657)
Шахта ім. О.Ф. Засядька
СУКП “Дельта”
Нордик
ТОВ "Геологічне бюро "Львів"
(ЄДРПОУ: 31978102)
Укр-Аз-Ойл
Нафтогазрембуд-1 (корпорація
“Укрнерудпром”)
Інтернафтогазбуд
ТОВ "Прикарпатська енергетична
компанія" (ЄДРПОУ: 36042045)
ТОВ "Трубопласт" (ЄДРПОУ:
30478052)
Молтекс нафта і газ (Капітал ойл)
Рожнятівнафта
ТОВ "Нафтогазопромислова
геологія" (ЄДРПОУ: 38238322)
Екотехінформ ПП ДСД № 34

Чистий
прибуток
(збиток)
2016, млн.
грн.

%

12 м. 2015

12 м. 2016

27,8
1,5

21,3
18,3

12 м. 2016
до 12 м.
2015
76,62
1220,00

28,8

15,3

53,13

20,5

14,8

72,20

12,4

14,7

118,55

10,3

12,7

123,30

6,4

11,4

178,13

12 м.
2017

0

11,1

5,7

11

192,98

2,9

9,4

324,14

9,1

9,1

100,00

5,8

8,3

143,10

34,2

8,2

23,98

7,6

8

105,26

7,2

8

111,11

15,9

6,7

42,14

10

6,3

63,00

9,7

5,5

56,70

9,6

5

52,08

34,4
4,9
0

5
4,2
3,4

14,53
85,71

4

3,2

80,00

0

3

5,9

1,9

32,20

1,9

1,4

73,68

1,6

1,1

68,75

1,2

1

83,33

1,2
0,2

1
0,8

83,33
400,00

0

0,4

0,4

0,4

Чистий
прибуток
(збиток)
2017, млн.
грн.

+

100,00
40

млн. кубометрів

Компанії

12 м. 2015

12 м. 2016

12 м.
2017

ПрАТ "Укргазвидобуток"
116,6
0
(ЄДРПОУ: 25635581)
Джерело: http://www.nefterynok.info/stati/dobycha-2016-otrasl-kontrastov.

Чистий
прибуток
(збиток)
2016, млн.
грн.

%

Чистий
прибуток
(збиток)
2017, млн.
грн.

12 м. 2016
до 12 м.
2015
0,00

У структурі групи НАК “Нафтогаз України” консолідується ПАТ “Укртрансгаз” – статутним
завданням якого є транспортування63 природного газу газопроводами, заг. довжина яких становить
38,55 тис. км.
Пропускна здатність газотранспортної системи України64:
на вході 288 млрд м3 на рік,
на виході 178,5 млрд м3 на рік, у т.ч. на виході у країни Європи 142,5 млрд м3.
Відповідно до статті 44 Закону України від 12 липня 2001 року N 2665-III “Про нафту і газ”, “в
Україні діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління
виробництвом, передачею та постачанням природного газу”. Правила постачання природного
газу затверджені постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2496.
Підземні сховища нафти, газу і нафтопродуктів врегульовуються розділом VIII Закону України від
12 липня 2001 року N 2665-III “Про нафту і газ”. Підземні сховища газу є “важливою
технологічною ланкою діючої газотранспортної системи країни, здатною забезпечити надійність як
внутрішнього постачання, так і транзитного65 транспорту газу”66.
Десять підземних сховищ газу (ПСГ), відносно яких були проведені операції “відбір –
закачування”, були створені на базі виснажених газових родовищ, а два - на базі водоносних
структур67. Оператором ПСГ та ГТС поки що є ПАТ “Укртрансгаз”, який використовує для роботи
ПСГ та ГТС 4,7 млрд м3 природного газу Нафтогазу,
що на разі безкоштовно використовуються “Укртрансгазом” для забезпечення нормативного
рівня буферного газу. А 27 грудня 2017 року НКРЕКП затвердила постанову N0 1437, яка ередбачає
впровадження добового балансування з 1 серпня 2018 року.
63

…“Транспортування” означає передачу і розподіл, як це визначено у Директиві 2003/54/ЄС та Директиві 2003/55/ЄС,
та перевезення або транспортування нафти через трубопроводи”, відповідно до частини 4 статті 268 Угоди про
Асоціацію між Україною та ЄС.
64
Кодекс газотранспортної системи затверджено постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. N 2493. Наказ “Нафтогаз
України” “Про затвердження Порядку доступу до газотранспортної системи” від 26 березня 2001 року, №79:
http://ukrpetroleum.com/ua/nakaz-prozatverdjennya-poryadku-dostupu. НКРЕКП 27.12.17 р. ухвалила постанову № 1437
“Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку
природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні
10 років”.
65
…“транзит” означає транзит, як це описано у Главі 5 (“Митні питання та сприяння торгівлі”) Розділу IV цієї Угоди,
енергетичних товарів через стаціонарну інфраструктуру або нафтопровід”, відповідно до частини 3 статті 268 Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС.
66
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/150608/7-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
67
У червні 2016 року НКРЕКП затвердила Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання
(закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу (тобто
регульований тариф на послуги ПСГ). До набуття чинності цією Методикою діє загальний тариф на зберігання газу 112грн/тис. куб. м.
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5

Назва
комплексу
мережі
ПСГ:
Західний
комплекс
підземного
зберігання
газу
(КПЗГ)71
Західний
комплекс
підземного
зберігання
газу
(КПЗГ)
Західний
комплекс
підземного
зберігання
газу
(КПЗГ)
Західний
комплекс
підземного
зберігання
газу
(КПЗГ)
Західний
комплекс
підземного
зберігання
газу
(КПЗГ)

6

Центральний

№

1

2

3

4

68

Активна
потужність газосховищ,
млрд. м3

%
потужності

Зберіг. серрічне
значення)
2017, млн.
м3.68

Зака
чано
2017,
млн.
м3.

Відібран
о 2017,
млн.
м3.69

Буферна
потужність
газосховищ,
млрд.
м3.70

Оператор

Назва ПСГ

"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”

БільчеВолицькоУгерецьке
ПСГ
(Львівська)72

17,050

53,36%

6 674

3987

2423

16,400

"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”

Богородчанс
ьке ПСГ73

2,300

7,20%

1 041

1 364

1 078

1,120

"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”

Дашавське
ПСГ74

2,150

6,73%

1 251

939

738

3,115

"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”

Опарське
ПСГ

1,920

6,01%

287

583

407

2,700

Угерецьке
ПСГ

1,900

5,95%

455

312

242

1,950

Червоно-

1,500

4,69%

857

559

430

1,500

"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”
"Укртрансга
з" НАК

Приватним трейдерам, з 1 червня 2017 року, було надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу з
використанням ПСГ України (що дозволяє трейдерам газу зберігати природний газ протягом більше 1000 днів без
митного оформлення.
69
Відповідно до Постанови КМУ від 16 листопада 2016 року № 860, у випадку надзвичайної ситуації постачальники
природного газу зобов’язані створювати резервні запаси у розмірі 10% від очікуваного щомісячного обсягу поставок
своїм споживачам.
70
Чернова О.Т. Аналіз розвитку мережі підземних сховищ газу України/ О.Т. Чернова //Розробка родовищ. - Д.: ДВНЗ
“НГУ”. 2014. С. 261-276.
Дудля М.А. Процеси підземного зберігання газу [Текст]: підручник / М.А. Дудля, Л.М.
Ширін, Е.А. Федоренко. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 412 с. Савків Б.П. Підземне зберігання газу в
Україні / Б.П. Савків. - К.: Кий, 2008. - 240 с.
71
Створено в районі проходження систем газопроводів Оренбург -держкордон («Союз»), Уренгой - Помари Ужгород, Івацевичі - Долина, Київ - Захід України, Долина - Ужгород, Єлець - Кременчук - Ананьїв – Богородчани.
72
Більче - Волицько -Угерське ПСГ з’єднане також іншим сполучним газопроводом з системою газопроводів
Івацевичі - Долина.
73
Богородчанське ПСГ сполучене з магістральними газопроводами «Союз» та Уренгой - Помари - Ужгород. Цк та інші
сховища мають можливість осушувати газ, що з них відбирається, як на своїх установках осушення, так і на установках
в Долині і Богородчанах.
74
Підземні сховища Дашавське, Опарське і Угерське (ХІV - ХV горизонти) з’єднані з системами газопроводів
Івацевичі - Долина, Київ - Захід України та між собою. Крім того, вони приєднані до високопродуктивного газопроводу
Більче - Волиця - Долина (діаметром 1420 мм, довжиною 84 км), який, забираючи газ з Більче - Волицько - Угерського
ПСГ (XVI горизонт) та трьох вищезгаданих газосховищ, є по суті газопроводом-колектором.
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№

Назва
комплексу
мережі
ПСГ:
КПЗГ
(або Пн.75)

7

Центральний
КПЗГ
(або Пн.)

8

Південний
КПЗГ78

9

Південний
КПЗГ

10

Центральний
КПЗГ

11

Східний
КПЗГ81

12

Східний
КПЗГ

75

Оператор
“Нафтогаз
України”
"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”
"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”
Експропрійо
ване
Російською
Федерацією.
"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”
"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”
"Укртрансга
з" НАК
“Нафтогаз
України”

Зберіг. серрічне
значення)
2017, млн.
м3.68

Зака
чано
2017,
млн.
м3.

Відібран
о 2017,
млн.
м3.69

Буферна
потужність
газосховищ,
млрд.
м3.70

Активна
потужність газосховищ,
млрд. м3

%
потужності

Солохівське
ПСГ77
(Полтавська)

1,300

4,07%

936

207

205

0,800

Пролетарськ
е ПСГ

1,000
(або 2,65079)

3,13%

468

577

526

2,150

1,000
(або 0,167)

3,13%

-

-

-

1,340

Кегичівське
ПСГ80

0,700

2,19%

464

460

244

0,615

Краснопопів
ське ПСГ

0,420

1,31%

147

160

147

0,380

Вергунське
ПСГ

0,400

1,25%

176

-

-

0,520

Назва ПСГ
партизанське
ПСГ76

Глібовське
ПСГ

Північний КПЗГ в складі Олишівського, Червонопартизанського, Солохівського та Кегичівського ПСГ) має деяку
специфіку. Сховища, що входять до нього, мають основне спільне призначення - забезпечувати надійність постачання
газом Києва та столичної області. Вони розташовані попарно в системі газопостачання: два сховища (Кегичівське і
Солохівське) сполучені газопроводами Шебелинка - Полтава - Київ та Єфремівка – Диканька - Київ, які продовжуються
в західному напрямку через систему газопроводів Київ – Захід України, та два сховища (Олишівське і
Червонопартизанське) сполучені з газопроводом Київ - Брянськ, причому останнє з’єднується з газопроводом Тула Шостка - Київ.
76
Червоно-партизанське та Олишівське ПСГ сполучені між собою газопроводом-перемичкою, що дає можливість
використовувати компресорні потужності одного з них для заповнення іншого. У Червонопартизанському наявні два
достатньо ізольовані блоки, що дає можливість здійснювати роздільну, навіть неодночасну їх експлуатацію. Значне
перевищення пластового тиску штучних газових покладів в кінці періоду закачування над тиском в оточуючій
водоносній області, що для економії пластової енергії диктує потребу скорочення нейтрального періоду перед
відбиранням газу.
77
Безкомпресорне відбирання газу.
78
Південний КПЗГ перебуває в стадії створення, і поки що його основне призначення щодо надійності постачання газу
Придніпров’ю та Причорномор’ю і транзитних передач газу балканським країнам виконується не в повному обсязі.
Тільки розширення Пролетарського ПСГ за рахунок уведення об’єднаного об’єкту газозберігання в горизонтах Б-5 і Б9, збільшення його активного об’єму і продуктивності в 4 рази, докорінно змінить роль комплексу щодо забезпечення
надійності газопостачання регіону і прилеглих напрямків.
79
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/150608/7-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
80
Здатність повного заповнення газом або відбиранням ПСГ протягом 100 діб, а також зберіганням його без зниження
пластового тиску до настання найхолодніших місяців. Безкомпресорне відбирання газу.
81
Східний КПЗГ, до складу якого входять Червонопопівське і Вергунське ПСГ, виконує локальну функцію щодо
надійності газопостачання Донецької системи, а саме: Червонопопівське ПСГ - споживачів Лисичанського промвузла
(Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк), а Вергунське - переважно споживачів Луганська. Вплив його на надійність
постачання всієї Донеччини недостатній. Тому актуальними є пошук в цьому регіоні нових геологічних об’єктів для
зберігання газу, збільшення газорегулюючих можливостей нових газоконденсатних родовищ, що вводяться в дію.
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Назва
комплексу
мережі
ПСГ:

Активна
потужність газосховищ,
млрд. м3

%
потужності

Зберіг. серрічне
значення)
2017, млн.
м3.68

Зака
чано
2017,
млн.
м3.

Оператор
Назва ПСГ
"Укртрансга
Центральний з" НАК
КПЗГ
“Нафтогаз
Олишівське
України”
ПСГ82
0,310
0,97%
96
13 (або Пн.)
млрд м3
31,950
100%
Джерело: www.utg.ua/live, https://transparency.gie.eu, http://www.gas-roads.eu, www.geostrategy.org.ua.
№

Відібран
о 2017,
млн.
м3.69

Буферна
потужність
газосховищ,
млрд.
м3.70

-

0,345

Загальний тариф на зберігання (зберігання, закачування, відбір) встановлено на рівні 112,0 гривень
за тисячу кубічних метрів за один сезон зберігання, без ПДВ.
Частиною 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23 травня 2017 року №
2059-VIII “поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі
500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і
більше ” віднесено до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.
Трубопроводи газотранспортної системи України (тис. км): 1 455 газорозподільних станцій, 702
газоперекачувальні агрегати розміщені на 72 (магістральних) компресорних станціях, у складі яких
знаходиться 110 компресорних цехів. Довжина магістральних газопроводів становить 22,16 тис.
км, а газопроводів-відгалужень: 16,39 тис. км.
Визначення магістральному трубопровідному траспорту надане Законом України від 12 липня 2001
року N 2665-III “Про нафту і газ”, відповідно до якого “магістральний трубопровідний транспорт
нафти і газу - технологічний комплекс - окремий трубопровід (або сукупність
трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких
здійснюється постачання нафти і газу споживачам, включаючи транзитне постачання через
територію України”.
Відповідно до цього ж Закону України, “транзит нафти, газу та продуктів їх переробки
трубопроводами - переміщення відповідно до укладених угод магістральними
трубопроводами територією України між прикордонними пунктами приймання та здавання або на
перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що надійшли з території
інших держав і призначені для споживачів за межами України, а також переміщення по
магістральних трубопроводах нафти, газу та продуктів їх переробки, пов'язане з наданням послуг
з тимчасового їх зберігання або переробки на території України з подальшим переміщенням за
її межі”.
Таблиця. млрд. кубометрів.

82

Необхідність максимального скорочення нейтрального періоду після закачування в сховище з метою недопущення
розтікання газу.
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Усього

2004
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3 кв.
2018

83

133,1
130,2
102,00
97,5
111,791

транспорту
вання
(транзит)
російськог
о газу
трубопрово
дами ГТС
України83
137,1
104,2
84,3
83,7
62,197
67,08
82,20
93,5

у т.ч.
транзит
російського
газу
трубопровод
ами ГТС
України до
Європи

86,1
62,2
67,1
82,2

у т.ч.
транзит
російськог
о газу
трубопров
одами ГТС
України до
Молдови,
2014 р.

2,8

Транспорт
ування
ПАТ
“Укртансг
аз” для
українськи
х
споживачів
.
48,8
44,1
38,1
30,4
29,591
27,4

у т.ч.
транспо
ртуванн
я до
розподіл
ьчих
мереж.

у т.ч.
транспо
ртуванн
я до до
кінцевих
спожива
чів

Транспорт
ування
іншими
підприємс
твами для
укр.
споживачі
в:

34,8

3,4

1,6

Транспорт
ування
природног
о газу
транскорд
онними
точками84

27,0
27,4

65,4

Російський газ транспортується територією України 22-ма магістральними газопроводами, у т.ч. "Союз" ( 1978,
протяжність: 1567 км, робочий тиск: 7,4 мпа), "Уренгой-Помари-Ужгород" (1983, протяжність: 1160 км, робочий тиск:
7,4 мпа), "Прогрес" (1988, , протяжність: 1122 км, робочий тиск: 7,4 мпа), "Єлець - Кременчук - Ананьїв - Ізмаїл" (1988,
протяжність: 930 км, робочий тиск: 7,4 мпа) та 15 вихідних магістралей. “Газпром” не надає українській стороні так
звані шиперкоди, або інформацію про окремі партії газу, які транспортується ним через територію України. На
газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export,
дочірньому підприємству Газпрома. Починаючи з січня 2016 року, набрали чинності тарифи для точок входу та виходу
до/з газотранспортної системи на державному кордоні України. Для точок входу тариф становить 12,47 дол./тис. куб.
м, тариф на вихід диференційований залежно від точки виходу та в середньому складає 30,35 дол./тис. куб. м.
Після цього “Газпром” передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шиперкоди. ГТС України,
хоч і втратила статус ексклюзивного транзитера, у тому числі після того як у 2011р. “Газпром” придбав
газотранспортну систему компанії “Бєлтрансгаз”, українська ГТС залишається основною трубопровідною системою,
яка забезпечує поставки газу з РФ до європейських споживачів у 18 країнах, існуючи поряд з такими маршрутами для
російського газу, як:
1) “Північний потік”/OPAL (з 2014 р. через Балтійське море, сумарна потужність 55 млрд. куб. м. на рік):
https://www.nord-stream.com (консорціум – спільний проект п’яти компаній: ОАО “Газпром” - 51%, Wintershall Holding
GmbH (подразделение компании BASF) – 15,5%, PEG Infrastruktur AG (підрозділ концерну PEGI/E.ON) – 15,5%, N.V.
Nederlandse Gasunie - 9% та французька ENGIE - 9%). Джерело: https://www.nord-stream.com/ru.
2) газопровід “Ямал – Європа” потужністю 33 млрд. куб. м, введеного в експлуатацію у 2006 р., яким газ надходить до
Німеччини та Польщі через Білорусь.
3) газопровід “Блакитний потік” потужністю 15,7 млрд. куб. м, який забезпечує прямі поставки газу з Росії до
Туреччини дном Чорного моря. Джерело: річний НАК “Нафтогаз України”, Ен. стратегія України до 2030.
Також будується друга гілка “Турецький потік” потужністю 32 млрд. куб. м. Сумарна потужність: 31,5 млрд. куб. м.
4) Проект “Північний потік-2”, потужність 55 млрд. куб. м. на рік. Проектна компанія Nord Stream 2 AG підписала з
компаніями ENGIE, OMV (Австрія), Shell (Великобританія-Голландія), Uniper (Німеччина) та Wintershall (Німеччина)
угоду про фінансування проекту газопроводу. Його мета — починаючи з 2019 року подвоїти потужність наявного
підводного газопроводу Північний потік (ПП), що з'єднує Росію та Німеччину, з 55 до 110-120 млрд куб. м/рік (що
відповідає річній потребі Німеччини в газі). На Росію припадає близько 30% імпорту газу до Європи та 60% імпорту до
Німеччини. ПП2 не з'єднає ЄС з новими джерелами газу, а просто змінить напрямок потоків російського газу з наявних
джерел. Це переспрямування призведе до концентрації поставок російського газу в Північних потоках. Джерело:
www.nord-stream2.com/ru, http://annualreport2016.naftogaz.com/ua/de-mi-zaraz/rinok-gazu. 10 квітня 2017 року НАК
“Нафтогаз України”, ПАТ “Укртрансгаз”, Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s.(Словаччина) підписали Меморандум про
взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи
(ГТС) України.
Спеціально для Північного потоку було прокладено газопроводи OPAL і NEL. Для Північного потоку-2 заплановано
будівництво газопроводу EUGAL протяжністю складе 485 км (з Грайфсвальда на південь територією трьох
східнонімецьких земель до кордону з Чехією в районі Дойчнойдорф). Сумарна потужність двох його гілок складе 51
млрд куб. м газу на рік.
84
Ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 27 квітня 2017 року було зупинено дію Постанови НКРЕКП
від 28.03.2017 №348 "Про встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу для споживачів
України для точок входу і виходу для ПАТ “Укртрансгаз”.
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11,079

Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України”, https://transparency.entsog.eu.
Термін дії контракту між НАК “Нафтогаз України” та РАО “Газпром” закінчується 31.12.2019 року.
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Річні об’єми міжнародної торгівлі природним газом, у т.ч. зрідженим (ЗПГ/LNG) та стисненим
(СПГ85/CNG), становлять близько 60% міжнародної торгівлі сирою нафтою.
Деякі центри експорту зрідженого природного газу (ЗПГ/LNG), густина якого становить
приблизно 43-47% густини води, пропонують наступну обсяги експорту, що завантажується на
криогенні танкери, в яких утримується температурний режим -162C, які надалі прямують до
терміналів-заводів, де здійснюється регазифікація, або на спеціалізовані АЗС.
У 2011-му році серед одинадцяти найбільших країн-експортерів зрідженого природного газу були:
1) Катар, де знаходиться завод, що виробляє 10 млн. тонн ЗПГ/LNG на рік (Qatar Liqiuefied Gas
Company),
2) Малайзія,
3) Індонезія.
Після цього істотно додала в об’ємах Австралія (заводи NWS, Pluto)86.
А серед 25-ти країн-імпортерів зрідженого природного газу у 2011-му році найбільшими були
Японія, Південна Корея та Великобританія.
Світове виробництво зрідженого природного газу (LNG) становило 246 мільйонів метричних
тонн87. Також істотно додала у виробництві Російська Федерація.
Країна – виробник
Російська Федерація

Пропозиція, млн. метричних
тонн
2,4→9,6 (Сахалін-2)

Споруджується, млн. метричних
тонн
16,5 (Ямал)

Джерело: FGE (https://www.fgenergy.com).

У 2015-му році обсяги світової торгівлі зріджений природним газом (LNG) становили 244,8 млн т88.
Скраплений газ (промислова англійська: LPG). У минулому в якості показника cтандарту
використовувався ГОСТ 20448-9089). Більшу частину пропан-бутану отримують у процесі
гідрокрекінгу нафти90. У багатьох родовищах пропан та бутан становлять близько 5%
природного газу. Здавалось би не багато, проте більша частина СГ отримується в процесі
нафтогазопереробки.
Природа скрапленого газу полягає в тому, що фракції двох з алканів/парафінів (C3 та C4) –
гомологів метану (CH4) під тиском та низьких температурах міняють фазу – перетворюються на
рідину, оскільки зменшуються міжмолекулярні відстані.

85

ДСТУ ГОСТ 27577-2005 “Газ природний паливний компримований для двигунів внутрішнього згоряння. Технічні
умови”.
86
Огляд міжнародної торгівлі зрідженим природним газом (LNG) та поставок криогенними танкерами можна знайти
на: http://www.giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_2015_annual_report.pdf,
http://www.lngworldnews.com.
87
Джерело: https://www.woodmac.com/public/media-centre/12525751.
88
Джерело: IGUWorldGasLNGReport – 2016, pp. 4-6. На початку 2016 р. на міжнародних ринках продовжувалося
спорудження заводів зі зрідження природного газу загальною потужністю 142 млн т на рік. На початку 2016 р.
глобальний флот для перевезення ЗПГ складався з 410 криогенних танкерів загальною тоннажністю 60 млн м3, що
розміщуються в кораблях Q-Flex та Q-Max. Приблизно четверта частина глобальних енергетичних потреб
задовольняється за рахунок природного газу, 9,8 % якого постачають у вигляді ЗПГ/LNG. Джерело:
http://www.naftogaz.com/files/journal/3_2016_preview.pdf.
89
Додатково: http://www.nge.ru/g_20448-90.htm.
90
Джерело: Cracking and Reforming in Petroleum Refining. Гідрокрекінг відбувається при тиску 5000 кПа у присутності
водню (H2) з металевими каталізаторами, такими як платина, нікель чи паладій.
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Марки скраплених газів наведені у Таблиці 1 п. 3.1 ДСТУ 4047-2001:
Марка
ПТ
СПБТ
БТ

Найменування
Пропан технічний.
Суміш пропану технічного та бутану технічного.
Бутан технічний.

ДСТУ 4047-2001 визначив стандарти для маркування та упаковки скрапленого газу:
“4.3.1 Маркировку сжиженных газов выполняют по ГОСТ 1510 с учетом действующего
законодательства Украины. Указывают манипуляционный знак «Беречь от нагрева» согласно ГОСТ
14192 и знак опасности согласно ГОСТ 19433, класс 2, подкласс 2.3, классификационный шифр
2315.
Сигнальные цвета и знаки безопасности применяют согласно ГОСТ 12.4.026.
4.3.2 Упаковка сжиженных газов - по ГОСТ 1510. Сжиженные газы наливают в цистерны,
металлические баллоны по ГОСТ 15860 и прочие емкости, которые освидетельствованы согласно
ДНАОП [2]”.
Також пропан-бутан є побічним продуктом для багатьох процесів.
Відповідно до п. 7.6 ДСТУ 4047-2001, “при відмінностях в оцінці якості скраплених газів між
споживачем та виробником арбітражний аналіз скрапленого газу виконується в лабораторіях,
акредитованих у встановленому порядку в системі УкрСЕПРО91.

Джерело: ДСТУ 4047-2001.
ДСТУ 2296-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила
застосування. ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.
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Товарна підпозиція за УКТ ЗЕД: 2711 12 (пропан (C3H8) зріджується при температурі: -43 C).
Товарна
підкатегорія

Додаткові
ОВО

Ставки мита, %
преференційна
пільгова

Назва

повна

2711 12 11 00

- - пропан:
- - - пропан, чистота якого не
менш як 99 %:
- - - - для використання як
паливо

0

0

-

2711 12 19 00

- - - - для інших цілей

0

0

-

0

0

-

0

0

-

2711 12 93 00

- - - інший:
- - - - для специфічних процесів
переробки
- - - - для хімічних перетворень
у процесах, крім зазначених у
товарній підкатегорії 2711 12 91
00

2711 12 94 00

- - - - для інших цілей:
- - - - - чистота якого більш як
90 %, але не більш як 99 %

0

0

-

2711 12 97 00

- - - - - інші

0

0

-

2711 12 91 00

Товарна підпозиція за УКТ ЗЕД: 2711 13 (бутан (C4H10) зріджується при температурі: -0,5 C).
Товарна
підкатегорія

Ставки мита, %
преференційна пільгова

Назва

Додаткові
ОВО
повна

2711 13 30 00

- - бутани:
- - - для специфічних процесів
переробки
- - - для хімічних перетворень у
процесах, крім зазначених у товарній
підкатегорії 2711 13 10 00

2711 13 91 00

- - - для інших цілей:
- - - - чистота якого більш як 90 %, але
менш як 95 %

0

0

-

2711 13 97 00

- - - - інші

0

0

-

2711 13 10 00

0

0

-

0

0

-

Що стосується двох видобувних підприємств, заснованих НАК “Нафтогаз України”, то річний звіт
групи НАК “Нафтогаз України” наводить такі дані:
Скраплений газ
(суміші пропан
(C3H8) бутану
технічного
(C4H10)
технічного),
тис.т.

ПАТ “Укргазвидобування”
(ЄДРПОУ: 30019775)

вироблено
2014
2015
2016
2017

продано
187,00
172,06
168,085
158,0
(управліннями
УГВ з

ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
00135390)

Група НАК “Нафтогаз
України”

вироблено

вироблено

продано

продано

163,00
163,625
127,47
116 (Гнідинцівського,
Качанів-

0,302
0,274

0,498
0,494
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Скраплений газ
(суміші пропан
(C3H8) бутану
технічного
(C4H10)
технічного),
тис.т.

ПАТ “Укргазвидобування”
(ЄДРПОУ: 30019775)

переробки газу
та газового
конденсату
ТЦСК
“Базилівщина”,
Яблунівське
ВПГ,
Тимофіївське
УПВВ та Юліївський
ЦВНГК)

ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
00135390)

Група НАК “Нафтогаз
України”

ського та
Долинського
газопереробних заводів)

ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ (LPG - liquefied petroleum gas)
У структурі групи НАК “Нафтогаз України” консолідується ДВТ “Укрспецтрансгаз” – статутним
завданням якого є транспортування скрапленого нафтового газу "Укрзалізницею". Відповідно до
інформації, наданої у річному звіті групи НАК “Нафтогаз України”, за 2014 рік ДВТ
“Укрспецтрансгаз” перевезло власними залізничними вагонами цистернами 240 тис. т. зріджених
вуглеводневих газів.
Крім залізничних вагонів – цистерн, скраплений газ також транспортується у газовозах і танкерах, з
дотриманням Рекомендацій Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів, що
затвердили Типові правила (ST/SG/AC.10/1/Rev.13)92 та номер Організації Об'єднаних Націй чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, вимог Законів України "Про
перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про
приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних
вантажів (ДОПНВ)" ( 1511-14 ), правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 N 822, наказом
Міністерства внутрішніх справ N 613.
Правила облаштування та безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском, були
затверджені Госгортехнадзором СССР від 27 листопада 1987 р. ДНАОП 0.00-1.07-94 затвердив
нові правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, а ДНАОП
0.00-1.20-98 затвердив Правил безпеки систем газопостачання України.
Також судини повинні були відповідати ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для
сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия.
СПОЖИВАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ (LPG - Liquefied Petroleum Gas), СТИСНЕНОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗУ (CNG – Compressed Natural Gas) ТА ЗРІДЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ
(LNG - Liquefied Natural Gas).
Російське видання “Коммерсантъ”, з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95", стверджує,
що в 2016-му році споживання в Україні скрапленого газу виросло на +30% з 1,12 до 1,45 млн.
тонн.
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ДСТУ 4500-5:2005. Вантажі небезпечні. Марковання.
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Відповідно до даних річного звіту НАК “Нафтогаз України”, 27% споживаного скрапленого газу
видобувається в Україні. Решта імпортується93. Програма “Газове дежавю”, підготовлена для
“Радіо “Свобода”, оцінила річний розмір ринку скрапленого газу України в еквівалент 500 млн.
доларів США, при тому що внутрішнє споживання у 2016-му році оцінюється приблизно у 1,5 млн.
тонн.
Споживання скрапленого газу включає у тому числі і такі сегменти:
1) балонний94 газ для комунально-побутового споживання95 в індивідуальних будинках (переважно
пропан - C3H8)96, для споживання якого ДСТУ 4047-2001 затверджено технічні умови.
2) балонний газ в автотранспорті (переважно бутан (C4H10) та ізобутан (CH(CH3)3))97, де він
вживається в якості замінника бензину та дизпаливу (кожен третій проданий на АЗС України літр
пального – це СГ/ LPG - скраплений пропан-бутан (бензини – 2,49 млрд. літрів, СГ / LPG – 2,45
млрд. літрів, дизпаливо – 2,06 млрд. літрів). Порядок переобладнання транспортних засобів
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 607, а Правила
технічної експлуатації охорони праці на стаціонарних автомобільних газозаправних станціях
зріджених вуглеводневих газів затверджені галузевим нормативно-правовим актом 1997-го року.
Також для вуглеводневих скраплених газів для автомобільного транспорту було введено з 1 липня
1988 р ГОСТ 27578-87. На газозаправні станції згідно ГОСТ 27578-87 надходить скраплений
нафтовий газ двох марок:
1) літній ПБА- пропан- бутан автомобільний із змістом 50±10% пропану, останнє бутан і
2) зимовий ПА - пропан автомобільний із змістом 90±10% пропану98.
Замінником скрапленому газу є інший зріджений газ - стиснений природний газ99, переважно метан,
відомий у промисловості як CNG (compressed natural gas – CH4), що стискається у проміжках між
3000 та 3600 psi (США). Стиснений газ CH4, на відміну від скрапленого C3H8 та C4H10, є легшим
за повітря, менш небезпечним при витоку, робить менше викидів. Проте експерти визнають, що
встановлення газу метану на автомобілі в Україні зараз не дуже популярне через такі фактори:
- газове обладнання для метану дуже дороге, в основному через дефіцитні балони під метан, які
повинні витримувати тиск 200 атмосфер.
- метанові балони істотно зменшують вантажопідйомність автомобіля, тому якщо й варто
встановлювати метанове ГБО, то лише на вантажні автомобілі. У США у вантажних автомобілях
також використовують в якості палива ЗПГ (LNG), інфраструктура якого в Україні відсутня, яке на
одиницю енергетичної густини у чотири рази економніше за стиснений природний газ (СПГ/CNG),.
Перерозподіл ринку імпорту скрапленого газу відбувся відразу після настання нового етапу
розвитку країни, пов’язаного з прийняттям 386-ма народними депутатами України 21.02.2014-го
року за основу та в цілому (без рішення профільного Комітету) проекту Закону про відновлення дії
Відповідно до даних російського видання “Комерсантъ”, внутрішнє виробництво скрапленого газу (LPG) в Україні
2016-го року становило бл. 0,15 млн. тонн.
94
Додатково: ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6
МПа. Технические условия.
95
Додатково: ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха.
96
Додаткова інформація: http://www.propanpro.com.ua/products.
97
Рег. номер CAS 75-28-5, PubChem 6360, Рег. номер EINECS 200-857-2, SMILES InChI, Кодекс Алиментариус E943b,
RTECS TZ4300000, ChEBI 30363, Номер ООН 1969, ChemSpider 6120.
98
При нормальному атмосферному тиску і температурі 15 °С щільність рідкої фази пропану складає 0,51 кг/л, бутану 0,58 кг/л. Парова фаза пропану важче за повітря в 1,5 рази, Бутану - в 2 рази. Правилами Європейської Економічної
Комісії ООН передбачена установка автоматичного пристрою, що обмежує наповнення балона до 80% його ємкості.
Дана вимога пояснюється великим коефіцієнтом об'ємного розширення рідкої фази, який для пропану складає 0,003, а
для Бутану 0,002 на 1°с підвищення температури газу.
99
Об’єм еквівалентного стисненого природного газу, що на 77-99% метан, становить 1/300 об’єму нестисненого
природного газу.
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окремих положень Конституції України (№ 4163). Відповідно до Закону України № 742-VII від
21.02.2014 р. “Про відновлення дії окремих положень Конституції України”, повноваження щодо
створення центральних органів виконавчої влади були передані Кабінету Міністрів України. Після
від’їзду Сергія Курченка до Москви, який у 2012-2014-му роках через компанію СЄПЕК за
допомогою СБУ та ДПСУ Міндоходів і зборів України монополізував імпорт скрапленого газу
(LPG) в Україну, на ринку скрапленого газу з’явились численні нові підприємства – імпортери.
Відповідно до розслідування Олександра Чорновалова у програмі “Газове дежавю”, діяльність
деяких імпортерів була паралізована Службою безпеки України наприкінці 2016-го року. Зокрема,
1-й відділ 4-го управління ГУ БКОЗ Служби безпеки України повідомив про одержання інформації
щодо застосування службовими особами окремих суб’єктів ЗЕД протиправного ухилення від
оподаткування та причетності до фінансування тероризму (злочини, передбачені ст.258^5 та 212 КК
України). До переліку імпортерів потрапило, зокрема, ТОВ “Нафтопродукт Трейдинг” (ЄДРПОУ:
3920818, вул. Мазепи 1, м. Київ) та п’ятнадцять інших компаній, вантажі яких СБУ зобов’язало
Енергетичну митницю ДФС затримувати. Митні пости Енергетичної митниці ДФСУ (вул.
Світлицького, 28-а, м. Київ 04215), яка була утворена Постановою КМУ від 06 серпня 2014-го року
№ 311, перебрала на себе деякі повноваження регіональних митниць, зупинили оформлення деяких
великих партій пального п’ятнадцяти підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
України. Цією санкцією було охоплено близько 40% імпорту скрапленого газу в Україну. Митні
пости Енергетичної митниці були утворені наказом Державної фіскальної служби України (див.
наказ ДФСУ від 09.09.2014 р № 116 та наказ ДФСУ від 22.10.2015 № 205).
На додаток, на вимогу СБУ до блокування імпорту на початку 2017-го року також підключилась
“Укрзалізниця”, яка заборонила експлуатацію 161-го вагона-цистерни зі скрапленим газом, що
надійшли з Російської Федерації, щодо яких Головне управління контррозвідувального захисту
інтересів держави у сфері економічної безпеки проводить розслідування на предмет пошкодження
сторонніми особами буксових вузлів, що загрожує безпеці руху поїздів.
Відповідно до статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та Положення про
порядок застосування до суб’єктів ЗЕД України та іноземних суб’єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, затвердженого наказом МЕРТ від 17.04.2000 № 52, “на підставі подань
Служби безпеки України, наказами МЕРТ від 06.02.2017-го року № 154, та від 06.02.2017-го року
№ 155 до суб'єктів зовнішньекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності
починаючи з 18.03.2017 року, застосовано спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національно
економічної безпеки”.
Під спеціальними санкціями Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, на вимогу
СБУ з середини березня 2017-го року опинились шістнадцять компаній-імпортерів, з пропонованим
об’ємом скрапленого газу близько 40 тис. тонн.
Натомість, у лютому 2017-го року на Українській енергетичні біржі почали виставляти на продаж
скраплений газ російської компанії “Роснефть” чотири нові гравці (код КВЕД 46.71 Оптова
торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами):
1) ТОВ “Глуско Україна” (ЄДРПОУ: 40428668, 03110, м.Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, тел.:
+38044 4958140), що стала власником мережі АЗС “Роснефть” в Україні, і згідно даних ЄДРЮО
співзаснована швейцарською Proton Energy Group.
2) ТОВ “Креатив трейдинг” (ЄДРПОУ: 39289746, 01001, м.Київ, провулок Музейний, будинок 4, 4
поверх), власником якої улітку 2016-го року в ЗМІ представлявся Олексій Костяк, пропонував
скраплений газ п’яти-шести заводів “Роснефти” (у першу чергу “Новокуйбышевской
нефтехимической компании”) та “Сургутнефтегаза”. У січні-лютому 2017-го року в Україну понад
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5 тис. тонн скрапленого газу. У 2017-му році Олексій Костяк (за сумісництвом?) працює в ТОВ
“Глуско Україна”, а засновником із внеском до статутного капіталу в розмірі 1000 грн. визначений
Надточій Ігор Олегович, +38044 3333136, Адреса електронної пошти: K.T.OFFICEL@GMAIL.RU).
3) нерезидент України Wexler Global LP (Великобританія – Suite 7006, 6St Colman’s park, Newry,
County Down BT 34 2BX, Northern Ireland, тел.: +380 50 688-24-72 (Андрій Тарнавський)). Wexler
Global LP співзаснована секретарськими компаніями100 Viala Trade, Ltd (Беліз) та Gateno Ventures
Inc. (Панама), які також співзаснували Foreway Sales LLP (Великобританія), що у 2014-му році була
дистрибутором продукції Roshen до Туркменістану.
4) нерезидент України Gikka Ltd. (Куиджано Чамберс, П/С 3159, Роуд Таун, Великобританські
Віргінські острови, тел.: +380 50 688-24-72 (Андрій Тарнавський)).
Ці чотири нових гравці безпроблемно ввезли у січні понад 7 тис. тонн скрапленого газу, а в лютому
2017-го року вже понад 23 тис. тонн LPG.
Олег Широков, виконавчий директор Української асоціації скрапленого газу101 вважає, що
внаслідок санкцій МЕРТ ціна скрапленого газу могла зрости до 13-14 грн. за літр, у т.ч. ПДВ.
Надалі СБУ зробило подання щодо скасування санкцій. І вже наприкінці лютого 2017-го року
МЕРТ почав видавати відповідні накази:
1) Наказ Мінекономрозвитку від 24.02.2017 № 261 "Про скасування спеціальної санкції, що
застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності", яким було скасовано санкції проти:
1
2
3
4
5

іноземний суб'єкт господарської
діяльності
Tarone Trade LLP
Restimpex System LLP
West Trading and Marketing Oil, Corp.
Denier Holdings LLP
Ameralda Trading Limited (Гонг Конг)

Країна реєстрації
Сполучене Колорівство
Сполучене Колорівство
Панама
Сполучене Колорівство
Гонг Конг

Підстава для скасування
санкцій
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.

2) Наказ Мінекономрозвитку від 24.02.2017 №262 "Про скасування спеціальної санкції, що
застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України", яким було скасовано санкції
проти:
суб'єкт ЗЕД
1
2
3
4
5
6

ПП “Родник”
ПП “Олан”
ПП “Компанія “Надежда”
ТОВ “Галлон-Груп”
ТОВ “Сістем лоджістікс
менеджмент”
ТОВ “Віолана-тек”

ЄДРПОУ

Область

0032029392
0032506594
0022519085
0036459407
0037208543

Харківська
Харківська
Полтавська
Харківська
Київська

Підстава для скасування
санкцій
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.

0036632829

Київ

За поданням ініціатора.

“Дуже часто в офшорних компаніях використовується так званий номінальний сервіс, коли закордонні
співробітники секретарської компанії призначають своїх співробітників директорами та/або акціонерами компаній.
Безумовно, фактично вся діяльність компанії здійснюється реальними бенефіціарами компанії або довіреними особами.
Але, наприклад, при відкритті банківського рахунку заяву на це та інші супровідні документи підписує саме
номінальний директор, він надає відповідну довіреність (як правило, терміном на один рік з подальшим
продовженням). Агент, який реєструє компанію, при передачі бенефіціару комплекту документів по офшорній компанії
передає також трастову угоду (Trust Deed). Така угода, як правило, не відповідає ні за формою, ні за змістом чинному
законодавству. Фактично вона (зазвичай підготовлена на одному-двох аркушах) ні до чого номінального директора не
зобов’язує, а є засобом «заспокоєння» для бенефіціарів. Однак законодавство більшості юрисдикцій (у тому числі
офшорних) не визнає поняття «номінальний директор». Таке поняття просто не передбачене їхнім законодавством. Це
означає, що фактично директор компанії (у даному випадку – це номінальний директор) має право здійснювати всі
повноваження з управління компанією, передбачені законом юрисдикції, без довіреності. Він має право відкривати
рахунки, змінювати управляючого рахунком, виписувати цінні папери та здійснювати інші не заборонені законом дії”.
Джерело: http://ufin.com.ua/analit_mat/sdu/120.htm.
101
Детальніше: http://uasg.com.ua/ua, http://congressulpga2017.com.ua.
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суб'єкт ЗЕД

ЄДРПОУ

Область

Підстава для скасування
санкцій
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.

7 ПП “НП-трейдинг”
0032690405 Харківська
8 ТОВ “Євростандарт-автогаз”
0037958775 Полтавська
9 ТОВ “СВГ плюс”
0036396839 Полтавська
10 ТОВ “Нафтопродукт трейдинг”
0029290818 Київ
3) Наказ Мінекономрозвитку від 10.03.2017 № 347 "Про скасування спеціальної санкції, що

застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України":
суб'єкт ЗЕД
1
2
3
4
5

ТОВ "Параллель-М Лтд"
ТОВ "Пропан трейд”
ТОВ "Укргазпетролеум”
ТОВ "Укрпетролпостач”
ТОВ "УПК-Європлюс”

ЄДРПОУ
0032551317
0034951714
0039450195
0039772410
0032497680

Область
Запорізька
Харківська
Київ
Київcька
Київcька

Підстава для скасування
санкцій
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.
За поданням ініціатора.

4) Наказ Мінекономрозвитку від 10.03.2017 № 351 "Про скасування спеціальної санкції, що
застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності":
іноземний суб'єкт
Країна реєстрації
Підстава для скасування
господарської діяльності
санкцій
1 Exposoft Trade LLP
Сполучене Колорівство
За поданням ініціатора.
2 Emitrade FZE
Об’єднані Арабські Емірати За поданням ініціатора.
3 Luxoil Import LLP
Сполучене Колорівство
За поданням ініціатора.
Таким чином, в усіх випадках підставою для скасування санкцій стали подання ініціатора, а не
винесення рішення суду на користь суб’єктів чи підтвердження відсутності порушень.
Російське видання “Коммерсантъ”, з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95"102,
стверджує, що з травня 2017-го року існує ймовірність того, що Федеральна служба по технічному
та експортному контролю (ФСТЕК) Російської Федерації надасть акредитацію на експорт
скрапленого газу в Україну лише трьом компаніям:
1) “Ойл Трейдинг Групп” (бенефіціаром якої, згідно українського реестру, є Вікторія Панарина),
2) ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" (ЄДРПОУ: 39290818), засноване нерезидентом - гонконзькою
Silver Prime Inc. Ltd) та
3) ТОВ "Перспектива трейд групп", що знаходиться у володінні Світлани Глущенко.
У квітні 2017-го року скраплений газ на АЗС у Полтаві коштував 10-11,78 грн. за літр, у т.ч. ПДВ.
ДСТУ 4047-2001 також визначило способи застосуваня різних марок скраплених газів для
комунально-побутового споживання.

102

Джерело: http://kommersant.ru/doc/3270198.
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Скраплені вуглеводневі гази (СВГ / LPG) піддаються піролизу , в результаті якого отримуються
мономіри - циклоалкани – етилен (C2H4) та пропилен (C3H6).
У 2014-му році Російська Федерація експортувала до ЄС-27 через ГТС України 62,2 млрд. куб. м.,
при потужності на виході у країни Європи 142,5 млрд м3 на рік (Укртрансгаз).
II. Газовий конденсат103 природний (легка нафта), молекулярна формула: С5H12-C13H28
(гомологічний ряд алканів (парафінів)), товарна підкатегорія за УКТ ЗЕД: 2709 00 10 00 та
нафта (товарна позиція за УКТ ЗЕД: 2710)104.

ГОСТ 51.65-80 Конденсат газовый стабильный. Технические условия. Термін дії подовжений до 2017 року згідно
наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового
комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N
56.1.
104
“Енергетичні товари” означає природний газ (код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС:
2709)”, відповідно до частини 1 статті 268 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
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Нафта і конденсат, ,
млн. тонн105
788,7

Запаси
Східного
регіону
Запаси
383,8
Західного
регіону
Запаси
476,0
Південного
регіону
У т.ч. запаси групи НАК
“Нафтогаз України ”, млн. тонн106
Нафта Конденсат
Сумська
12,161
1,651
Івано11,939
0,012
Франківська
Полтавська
5,572
3,772
Харківська
2,172
1,243
Чернігівська
4,310
0,104
Львівська
2,304
0,026
Дніпро-ська
0,530
0,070
Луганська
0,002
Всього
38,36,878
39,171
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.

Таблиця. Забезпеченість видобування запасами становить 75 років, забезпеченість споживання
запасами становить 61 рік.
Балансові
запаси,
01.01.2017,
млн. тонн107

У т.ч. запаси
групи НАК
“Нафтогаз
України ”, млн.
тонн
Нафта
12,161
11,939

Видобування
у 2016 р. ,
млн. тонн

Нафта
Нафта
Сумська
18,246
Івано21,087
Франківська
Полтавська
24,346
5,572
Харківська
2,172
Чернігівська
9,711
4,310
Львівська
21,641
2,304
Дніпро-ська
0,530
Луганська
0,002
АРК
інші
26,095
Всього
121,124
38,3-39,171
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.

0,717
0,277
0,159
0,278
0,133

0,055
1,619

Балансові
запаси,
01.01.2017,
млн. тонн
Конденсат
6,216
1,495
26,627
9,273
1,892
0,724
0,867
1,476
0,591
49,161

У т.ч. запаси
групи НАК
“Нафтогаз
України ”, млн.
тонн
Конденсат
1,651
0,012

Видобування
у 2016 р. ,
млн. тонн
Конденсат
0,023
0,001

3,772
1,243
0,104
0,026
0,070
-

0,411
0,193
0,006

6,878

0,645

0,008
0,003

105
Джерело: Закон України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI “Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 "Про затвердження Положення про порядок
проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин". Облік запасів вуглеводнів здійснюється згідно
з Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологоекономічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженою наказом ДКЗ
від 10.07.98 №46, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.07.1998 за №475/2915.
106
Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України”.
107
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочена версія, 2016.
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Відповідно до Закону України від 12 липня 2001 року N 2665-III “Про нафту і газ”, “нафта108 корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які
перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури
20 град. C), і є товарною продукцією”. Також повторимо визначення інструкції із застосування
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологоекономічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу,
затвердженої Наказом Державної Комісії України по запасах корисних копалин від 10.07.98 N 46:
“1.1. Нафта109 - природна суміш, що складається з вуглеводневих сполук метанової, нафтенової
та ароматичної груп, які в пластових і стандартних умовах (0,1 МПа при 20 град.С) перебувають у
рідкій фазі. Невуглеводневі сполуки присутні в нафті у вигляді сірчастих, азотистих, кисневих,
металоорганічних комплексів. Поширеним компонентом є сірка, що міститься в нафті як у
вигляді різних сполук, так і у вільному стані110. У більшості нафт в пластових умовах міститься,
у тій чи іншій кількості, розчинений газ”.
Додамо також, що визначення, зроблене а Законі України ід 12 липня 2001 року N 2665-III “Про
нафту і газ” є більш точним, оскільки сира нафта може бути як природною, так і синтетичною
сумішшю, що отримана в результаті процесів Бергіуса чи Фішера-Тропша з водню (H2) чи то
сингазу (COH2).
Отже, метанова група – це гомологічний ряд алканів-парафінів (молекулярна формула: CnH2n+2
(гомологи метану в рідинній фазі: гексан, гептан, октан …)), нафтенова група – це гомологічний
ряд циклоалканів (молекулярна формула: CnH2n (циклопропан, циклобутан, циклопентан)), а
ароматична група – це гомологічний ряд аренів (молекулярна формула: CnH2n-6 (бензен (бензол)
та його гомологи: метилбензен).
Крім інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів
родовищ нафти і газу, визначення газовому конденсату зроблене Інструкцією про порядок
приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на
підприємствах і організаціях України, затвердженому спільним наказом Міністерства палива та
енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України,
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20
травня 2008 року N 281/171/578/155, відповідно до якої:
“газовий конденсат (легка нафта) - природна суміш легких вуглеводневих сполук (C5 і вище), які
перебувають у газі в розчиненому стані за певних термобаричних умов і переходять у рідку фазу в
разі зменшення тиску до рівня, нижчого від тиску конденсації, відповідає нормативному
документу, яким установлено його якість, і є сировиною для НПЗ”.
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ДСТУ 4454:2005. Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання (на заміну
ГОСТ 1510-84). ДСТУ 4488:2005. Нафта та нафтопродукти. Метод відбирання проб. ГОСТ 9965-76. Нефть для
нефтеперерабатывающих предприятий (http://www.nge.ru/g_9965-76.htm).
109
“Енергетичні товари” означає природний газ (код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС:
2709)”, відповідно до статті 268 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
110
На виконання вимог Директиви 99/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення
змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 та
Директивою 2005/33/ЄС, Міненерговугілля оприлюднило проект постанови КМУ “Про внесення змін до Постанов
КМУ від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927. Зазначений проект відхилений рішенням Державної
регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604 через недотримання ключових принципів державної регуляторної
політики.
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Пентан (C5H12) – газовий конденсат
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Гексан (C6H14) – газовий конденсат
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Гептан (C7H16) – газовий конденсат
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Октан (C8H18) – газовий конденсат, основа газоліну - дизельного пального.
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Постановою Кабінету Міністрів № 827 від 12.12.1994 р. "Про затвердження переліків корисних
копалин загальнодержавного та місцевого значення" нафту та газовий конденсат віднесено до
корисних копалин загальнодержавного значення.
Дослідники журналу, що видається НАК “Нафтогаз України”, оцінюють ресурсну базу нафти і
газового конденсату в Україні приблизно таким чином:
Ресурси
16%
7%

млн. тонн

Вже видобуті

288,78

поточні видобувні

126,34

41%

поточні залишкові

740,00

15%

нерозвідані потенційно видобувні

270,73

21%

нерозвідані потенційно залишкові

379,02

100%

1804,88

Залишкові запаси родовищ, що перебувають на державному балансі, перевищують 41%:
27% - у слабопроникних прошарках та ділянках, не охоплених заводненням,
19% - у застійних недренованих зонах пласта,
24% - у лінзах, нерозкритих свердловинами,
30% - капілярна і адсорбційна утримана.
100% - усього.
Нафта і
газовий
конденсат,
тис.т.
2014
2015

ПАТ “Укргазвидобування”
(ЄДРПОУ: 30019775)

ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
00135390)

Група НАК “Нафтогаз
України ”

Видобуто

Видобуто

Видобуто

Продано
533,00

Продано

Продано

1 888,00
1 652,00
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Нафта і
ПАТ “Укргазвидобування”
ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
газовий
(ЄДРПОУ: 30019775)
00135390)
конденсат,
тис.т.
2016
102,4+380,9=483,3
1 443,2+72,4=1 500,00111
2017
Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України”(2014, 2016).
Обсяги видобування нафти в Україні за окремими
компаніями у 2016 р., тис. тонн.
Державні компанії:
1 443,2
ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ: 00135390)
ПАТ “Укргазвидобування” (ЄДРПОУ:
30019775)
НАК “Надра України” (ЄДРПОУ: 31169745)

102,4
0

Приватні компанії:
СП Полтавська "Газонафтова компанія"
(ЄДРПОУ: 20041662)
Українсько-канадське СП “Каштан Петролеум
ЛТД”
ПрАТ "Видобувна компанія
"Укрнафтобуріння" (ЄДРПОУ: 33152471)
ТОВ "Східний геологічний союз" (ЄДРПОУ:
32426289)

Інші:
Всього:
Джерело: звіт ІПВГ України, скорочений, 2016.
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Група НАК “Нафтогаз
України ”
1 479
1 270

Обсяги видобування газового конденсату в Україні за
окремими компаніями у 2016 р., тис. тонн.
Державні компанії:
ПАТ “Укргазвидобування” (ЄДРПОУ:
30019775)
ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ: 00135390)

380,9
72,4
0

НАК “Надра України” (ЄДРПОУ: 31169745)
Приватні компанії:

34,3
12,3
5,8
5,3

15,7
1 619

ПрАТ “Нафтогазвидобування” ДТЕК
(ЄДРПОУ: 32377038)
ПрАТ "Природні ресурси" (ЄДРПОУ:
33100376)
ПрАТ "Видобувна компанія
"Укрнафтобуріння" (ЄДРПОУ: 33152471)
ТОВ "Енергосервісна компанія "Еско-Північ"
(ЄДРПОУ: 30732144)
Представництво "Регал Петролеум
Корпорейшн Лімітед" (ЄДРПОУ: 26333503
(35665790))
Інші:
Всього:

55,5
40,9
24,4
21,9
11,1

645

Еквівалентно видобутку на рівні 4,2 тис. т./ добу.
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Відповідно до річного звіту НАК “Нафтогаз України” за 2014-й рік, на балансі ПАТ “Укрнафта”
перебувало 1 949 нафтових свердловин, які експлуатуються наступними способами:
1) фонтанний (клапан закритий),
2) електровідцентровими насосами112,
3) штанговими свердловинними насосами,
4) газліфтний,
5) гвинтовими та діафрагмовими насосами.
Ще 194 нафтові свердловини знаходились на балансі ПАТ “Укргазвидобування”.
112

ГСТУ 3-19-176-97 Насосы центробежные для подачи нефти и нефтепродуктов. Требования безопасности.
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Розпорядження КМУ від 08.12.2009 р. № 1498-р, яким була затверджена Концепція створення
в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на період до 2020 року, стверджує, що
“обсяг видобутку нафти і конденсату в Україні за період з 1998 року по 2008 рік становить
від 3,7 до 4,5 млн. тонн на рік”. Проте потреби нафтопереробної галузі України становлять
близько 20 млн. тонн нафти і газового конденсату.
У структурі групи НАК “Нафтогаз України” консолідується ПАТ “Укртранснафта – статутним
завданням якої є транспортування нафти нафтопроводами. ПАТ “Укртранснафта” є оператором
магістральних нафтопроводів:
1) “Придніпровські магістральні нафтопроводи”,
2) "Магістральні нафтопроводи “Дружба” (транзит) 113,
3) “Південні магістральні нафтопроводи”.
Протяжність нафтотранспортної системи (системи магістральних нафтопроводів (МН) становить
4 700 км. Пропускна здатність нафтотранспортної системи на вході становить 114,5 млн. т. на рік,
а на виході – 56,3 млн. т. на рік. 51-на насосна станція налічує 176 насосних агрегатів одиничної
продуктивності до 12 500 кубометрів на рік з електроприводом заг. потужності понад 357,5 тис.
кВт. та 11 резервуарних парків заг. об'ємом 1083 тис. кубометрів.
Таблиця. Млн. тонн.
транспортування
нафти системою
магістральних
нафтопроводів
територією
України.
2000
63,90
2001
63,50
2002
47,90
2003
56,50
2004
54,90
2005
46,60
2006
44,90
2007
40,90
2008
40,90
2009
38,40
2010
29,80
2014
16,86
2015
2016
2017
2030 пес.
113

15,00-17,0

у т.ч. транзит нафти
системою
магістральних
нафтопроводів
територією України.
56,30
48,60
27,30
33,10
32,50
31,30
33,20
29,80
32,80
29,00
20,1
15,013
15,153
13,822
13,9114
12-14

у т.ч. внутрішнє
транспортування нафти
системою
магістральних
нафтопроводів
територією України.

1,847
1,607
1,4
2,1

у т.ч. поставки нафти на
українські нафтопереробні
заводи (НПЗ).

7,6
14,9
20,6
23,4
22,4
15,3
11,7
11,1
8,10
9,40
9,70
1,850
1,607
1,406
1,7
(у т.ч. 0,85 на Кременчуцький
НПЗ115
14,0

Альтернативною нафтопроводу “Дружба” є нафтопровід “Адрія” між Хорватією та Чехією, господарська діяльність
на якому може здійснюватись в межах угоди між чеською компанією Unipetrol та хорватським оператором
магістральних нафтопроводів Jadranski Naftovod.
114
Нафта російських виробників транзитом через нафтопроводи ПАТ “Укртранснафта” постачається до Чеської
Республіки, Угорщини та Словаччини. Проте у 2015 році Угорщина та Словаччина завершили реконструкцію
альтернативного нафтопроводу “Адрія”. Реалізація проекту будівництва нафтопроводу «Братислава-Швехат»
пропускною спроможністю 3,25-5 млн т/рік дозволить постачати до НПЗ в Австрії російську нафту або легку нафту при
її транспортуванні по маршруту Одеса-Броди-Дружба та будь-якому іншому маршруту, збільшуючи транзит нафти
територією України.
115
у 2017 році Укртранснафта поновила транспортування сирої нафти марки Azeri Light нафтопроводом «ОдесаКременчук». Внаслідок цього, протягом року до Кременчуцького нафтопереробного заводу було транспортовано 850
тис. т. нафти марки Azeri Light.
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у т.ч. внутрішнє
у т.ч. поставки нафти на
транспортування
у т.ч. транзит нафти
транспортування нафти українські нафтопереробні
нафти системою
системою
системою
заводи (НПЗ).
магістральних
магістральних
магістральних
нафтопроводів
нафтопроводів
нафтопроводів
територією
територією України.
територією України.
України.
2030 баз.
31,00-36,0
17-22
16,4
2030 опт.
42,40-46,4
26-30
17,6
Джерело: Енергетична стратегія України до 2030-го року, затверджена Розпорядженням КМУ від 24 липня 2013 р.
№ 1071-р. Річний звіт групи НАК “Нафтогаз України”.

Ділянка нафтопроводу “Одеса-Броди” довжиною 680 км у 2017-му році заповнена нафтою марки
Azeri Light, але транспортування нафти зазнеченою ниткою не здійснюється.
Як бачимо, транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів територією України
скоротилось із 2000-го по 2014-й рік на -73,6%, у тому числі транзит у цей період зменшився на 73,3%, оскільки:
1) у 2002-му році введено в експлуатацію 1-й маршрут Балтійського нафтопроводу 12 млн т/рік
(БТС-1),
2) у 2002-му році введено в експлуатацію обхідний нафтопровід до Новоросійська 28 млн т/рік,
3) у 2012-му році введено в експлуатацію 2-й маршрут Балтійського нафтопроводу 25 млн т/рік
(БТС-2).
З режиму транспортування нафти в режим безпечного утримання було переведено понад 1300 км
нафтопроводів. При цьому з них було витіснено понад 0,600 млн. т. технологічної нафти. Після
цього загальна довжина 19-ти нафтопроводів зменшилась із 4 767 км до 3 506,6 км., з пропускною
здатністю на вході 114 млн. тонн та на виході 56,3 млн. тонн.
Відповідно до Енергетичної стратегії України до 2030-го року, оптимістичний сценарій
завантаженості магістральних нафтопроводів України залежить від:
1) споживання російської сировини нафтопереробними заводами країн південної частини Східної
Європи (переважно Угорщини, Словаччини та Чехії) і складатиме 17 млн. т на рік,
2) попиту європейських споживачів на легку нафту з Каспійського регіону, яка відвантажується
через чорноморські порти та може транспортуватися до європейських НПЗ з використанням
існуючих потужностей НТС України в обсягах до 11 млн. т на рік,
3) повної або часткової переорієнтації НПЗ Чехії на забезпечення постачань нафти з італійського
порту Трієст через Трансальпійську систему нафтопроводів та нафтопроводом ІнгольштадтКралупи-Литвинов.
Нафтова інфраструктура України включає 28 нафтоперекачувальних заводів ПАТ
“Укртранснафта”:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Великоцьк
Новоайдар
Луганська
Лисичанськ, резервуарний парк.
Перещепине
Кременчук, резервуарний парк (Одеса – Кременчук)
Гнідинці (НПС "Гнідинці" (Чернігівська область) - Глинсько-Розбишевська - Кременчуцький НПЗ)
ЛВДС Глинсько-Розбишевська, резервуарний парк: 12 резервуарів ємністю 5000 м3 (ЛВДС ГлинськоРозбишевська - Кременчуцький НПЗ)
Головашівка
Пролетарська (Одеса – Кременчук)
Широке (Одеса – Кременчук)
Андріївка (Одеса – Кременчук)
Снігурівка, резервуарний парк (Одеса – Кременчук)
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14 МНТ Південний (Одеса – Кременчук, Одеса –Броди)
15 Августівка, резервуарний парк (Одеса – Кременчук)
16 Миколаївська (Одеса – Кременчук)
17 Плещівка (Мозир – Броди)
18 Чижівка (Мозир – Броди)
19 Новини (Мозир – Броди)
20 Броди, резервуарний парк (Мозир – Броди)
21 Куровичи (“Броди – Держкордон”)
22 Жулин (“Броди – Держкордон”)
23 Долина, резервуарний парк (нпс Долина - НПК "Нафтохімік Прикарпаття")
24 Карпати, резервуарний парк (“Броди – Держкордон”)
25 Солочин, резервуарний парк (“Броди – Держкордон”)
26 н/н Орів (н/н Орів - НПК "Галичина" (Орів - Дрогобич), н/н Орів - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
27 Борислав (н/н Борислав - НПК "Галичина" (Борислав - Дрогобич))
28 Дрогобич, резервуарний парк (н/н Борислав - НПК "Галичина" (Борислав - Дрогобич))
Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України”.

У перспективі запуск ще трьох нафтоперекачувальних заводів:
Чикалівка (Одеса – Кременчук)
Степова (Одеса-Броди)
Кам’яногірка (Одеса-Броди)
Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України”.

Крім 51-ї нафтоперекачувальної станції, складовою системи нафтопроводів є морський нафтовий
термінал “Південний” потужністю 14,5 млн. тонн на рік, що приймає, відвантажує та транспортує
нафту магістральними нафтопроводами України, а також може приймати танкери дедвейтом
35–150 тис. т.
Ділянка нафтопроводу “Одеса-Броди” довжиною 680 км заповнена нафтою марки Azeri Light, але
транспортування нафти зазнеченою ниткою не здійснюється.
Що стосується нафти, видобутої на території України, то маршрути її транспортування є приблизно
такі:

н/н М. Павлівка (Сумська обл.) - Кременчуцький
НПЗ
н/н Орів - НПК "Галичина" (Орів - Дрогобич)
н/н Борислав - НПК "Галичина" (Борислав Дрогобич)
н/н Орів - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
н/н Борислав - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
32 км Держкордон з Білоруссю – Одеський НПЗ
МНТ “Південний” – НПК “Нафтохімік
Прикарпаття”
ПЗД “Одеса” – НПК “Нафтохімік Прикарпаття”
МНТ “Південний” – НПК “Галичина”
н/н “М.Павлівка – Одеський НПЗ

2011

2012

2013

0,5822

0,6255

0,647

0,0286

0,028

0,0269

0,0798

0,0845

0,0893

0,0002
0,0022

Тариф ПАТ “Укртранснафта” за
транспортування, грн./т нетто,
без ПДВ
2015
2016
Трансп -76,6
Трансп-53,4
ТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзитТрансп – 181,7 Трансп - 201,9
Трансп – 177,4 Трансп- 164,5
ТранзитТранзитТрансп – 158,6 Трансп-169,1
ТранзитТранзитТрансп - 157
Трансп- 166,8
ТранзитТранзитТрансп – 142,3 Трансп- 146,0
ТранзитТранзит63

2011

2012

2013

0,1587

0,2534

0,269

0,8937

0,7424

0,7359

0,1706

0,1801

0,2083

нпс Долина - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
0,1085
0,0128
ЛВДС Глинсько-Розбишевська (Полтавська обл.)
– НПС “Гнідинці”
Усього, млн. тонн
2,0245
1,9267
% від транспортування нафти системою
магістральних нафтопроводів територією
України
7,36% 10,36%
Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України” 2014 р.

1,9764

ПЗД “Гнідинці” – Одеський НПЗ
ЛВДС Глинсько-Розбишевська (Полтавська обл.)
- Одеський НПЗ
32 км Держкордон з Білоруссю – НПК
"Нафтохімік Прикарпаття"
32 км Держкордон з Білоруссю – НПК “Галичина”
ПЗД “Одеса” – Кременчуцький НПЗ
нпс Долина - НПК "Галичина" (Долина Галичина)
МНТ “Південний” – Кременчуцький НПЗ
н/н “М.Павлівка – Кременчуцький НПЗ
НПС "Гнідинці" (Чернігівська обл.) Кременчуцький НПЗ
ЛВДС Глинсько-Розбишевська (Полтавська обл.)
- Кременчуцький НПЗ

Тариф ПАТ “Укртранснафта” за
транспортування, грн./т нетто,
без ПДВ
2015
2016
Трансп – 141,5 Трансп- 144,8
ТранзитТранзитТрансп – 133,2 Трансп- 133,4
ТранзитТранзитТрансп - 119
Трансп- 123,2
ТранзитТранзитТрансп – 118,6 Трансп- 112,6
ТранзитТранзитТрансп – 115,2 Трансп- 107,9
ТранзитТранзитТрансп – 97,1
Трансп – 101,6
ТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзитТрансп -75,7
Трансп-52,2
ТранзитТранзитТрансп-67,6
Трансп- 41,1
ТранзитТранзитТрансп – 52,8
Трансп- 28,8
ТранзитТранзитТрансп ТранспТранзитТранзит-

10,46%
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Таблиця. Карта нафтопереробних заводів.

Концепція створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на період до 2020 року
була затверджена Розпорядженням КМУ від 8 грудня 2009 р. N 1498-р.
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http://www.nefterynok.info/stati/neftyanaya-specoperaciya.

Транспортування нафти оподатковується рентою, підтвердженням для чого є витяг з Податкового
кодексу України щодо рентної плати за транспортування нафти:
Стаття 256-1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України
256-1.1. Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти
магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення)
вантажу трубопроводами України.
256-1.2. Об’єктом оподаткування рентною платою:
для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у
податковому (звітному) періоді;
Рента за транспортування нафти магістральними трубопроводами не пов’язана з використанням
надр або інших природних ресурсів, а також не залежить від вартості майна, що використовується
під час транспортування:
256-1.3. Ставки оподаткування:
0,56 долара США за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;…”
…
“256-1.6. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
вантаж - нафта та продукти її переробки (нафтопродукти), а також аміак;
відповідний маршрут - шлях транспортування (переміщення) вантажу, що визначається видом
транспортних послуг під час його транзиту трубопроводами, зокрема:
а) між прикордонними пунктами приймання (відправлення) та призначення або перевалювальним
комплексом для вантажу, що надійшов з територій інших держав і призначений для споживачів за
межами України;
б) магістральними трубопроводами, у тому числі з наданням послуг з тимчасового зберігання або
переробки вантажу на території України, з подальшим переміщенням за її межі;
маршрут транспортування - шлях транспортування (переміщення) вантажу між пунктами приймання
(відправлення) та призначення, що визначені сторонами в істотних умовах договору з надання
транспортних послуг;
послуги - транспортування (переміщення) вантажу магістральними трубопроводами України;
тариф - вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами
України (без податку на додану вартість), що встановлюється:
на транспортування для споживачів України - органом державної влади, уповноваженим відповідно
до законодавства;
для транзиту територією України - на підставі договорів.
{Стаття 256-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 211-VIII від 02.03.2015; в редакції
Закону № 909-VIII від 24.12.2015}”.
Водночас, транспортування нафти залізничним транспортом не оподатковується рентою.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2012 № 899 затверджено порядок здійснення
витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження
(непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку, що поширюється на
Що стосується міжнародних резервів сирої нафти та газового конденсату, річна статистика за 2014й рік дає наступну статистику в розрізі країн:
1
2
3

Країна
Венесуела
Саудівська Аравія
Канада

% світових резервів
18,1%
16,1%
10,4%

Членство у картелі OPEC
Так.
Так.

Еталон сирої нафти
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Країна
% світових резервів
Членство у картелі OPEC
Іран
9,5%
Так.
Ірак
8,6%
Так.
Кувейт
6,1%
Так.
Об’єднані Арабські Емірати
5,9%
Так.
Росія
4,8%
Лівія
2,9%
Так.
США
2,5%
УСЬОГО:
84,9%
Джерело: Global Energy & CO2 data, Eni’s Estimates, EIA DOE data.
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm.

Еталон сирої нафти

4
5
6
7
8
9
10

Urals
TWI

Кошик країн – членів OPEC виглядає приблизно так:
Еталоно нафти - складова
кошика
1 Arab Light
2 Basrah Light
3 Bonny Light
4 Es Sider
5 Girassol
6 Iran Heavy
7 Kuwait Export
8 Qatar Marine
9 Merey
10 Murban
11 Oriente
12 Rabi Light
13 Sahara Blend
14 Zafiro
Джерело: http://www.opec.org.

1

Інші еталони сирої нафти
Dated Brent

2 Dubai Crude
3 Isthmus
4 LLS (Light Louisiana Sweet)
5 Mars
6 Minas
7 Urals
8 WTI
Джерело: Вікіпедія.

Країна походження еталону сирої нафти – складової кошика
Саудівська Аравія.
Ірак.
Нігерія.
Лівія.
Ангола.
Іран.
Кувейт.
Катар.
Венесуела.
Об’єднані Арабські Емірати.
Еквадор.
Габон.
Алжир.
Екваторіальна Гвінея.

Країна походження еталону сирої нафти – складової кошика
Сира нафта Північного моря – мілководного шельфового моря Атлантичного
океану, що омиває береги північної Європи, яке омиває береги Норвегії,
Данії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції та Великобританії.
Дубай.
Мексика.
Луїзіана, США.
Мексиканська затока, США
острів Суматра, Індонезія.
Росія.
Техас, США

Експортні марки нафти.
Еталонні марки нафти
Brent Crude (Северное море) · Dubai Crude (эмират Дубай) · West Texas Intermediate (Западный
Техас).
Российские марки нефти
Urals · REBCO · Siberian Light · ESPO · Arctic Oil · Sokol · Vityaz
Марки нефти корзины ОПЕК.
Arab Light (Саудовская Аравия) · Basra Light (Ирак) · Bonny Light (Нигерия) · Es Sider (Ливия) ·
Girassol (Ангола) · Iran Heavy (Иран) · Kuwait Export (Кувейт) · Merey (Венесуэла) · Murban (ОАЭ) ·
Oriente (Эквадор) · Qatar Marine (Катар) · Saharan Blend (Алжир).
67

Інші марки нефти: Azeri Light · BCF 17 · BTC Blend · Fateh · Isthmus-34 Light · Minas · Statfjord ·
Tapis Crude · Tengiz · Tia Juana Light.
Технічна бібліотека:
https://neftegaz.ru/tech_library/view/4758-Sorta-nefti.-Markernyj-standart-benchmark.
III. Нафтопродукти116 – продукти переробки нафти і газового конденсату (C5-C16) (бензин,
лігроін, дизель (газойль), гас, мазут).
Споживання бензину117 в Україні зросло з 3,2 млн. т у 2001 р. до 4,6 млн. т в 2010 р., дизельного
палива – з 4,7 млн. т до 5,3 млн. т відповідно.
Підпунктом 14.1.141-1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що “пальне нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве,
речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті
215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу;…”
Абзац четвертим пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України пальне віднесено до
підакцизних товарів.
Більшість нафтопродуктів є температурними фракціями атмосферно-вакумної первинної перегонки
нафти та газового конденсату, подальшого гідроочищення118, крекінгу119, риформингу, та
платформінгу, в результаті яких утворюються:
1) cухий газ та ППФ,
2) бензин120 (Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 № 927121, Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови: ДСТУ 4839:2007. –
ДСТУ 4454:2005. Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання (на заміну
ГОСТ 1510-84). ДСТУ 4488:2005. Нафта та нафтопродукти. Метод відбирання проб. ГОСТ 9965-76. Нефть для
нефтеперерабатывающих предприятий (http://www.nge.ru/g_9965-76.htm). ДСТУ 4019-2001. Нафтопродукти.
Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії. ДСТУ 4160-2003. Нафтопродукти.
Визначення тиску насиченої пари. Метод Рейда (ISO 3007:1986. MOD).
117
Автобензин із вмістом біоетанолу не менше 30% відноситься до альтернативних палив, якщо біоетанола менше 30%
- не є альтернативним, а відноситься до спиртових за марками Е5, Е7, Е10 (згідно Технічного регламенту).
118
Гідроочищення (гідрогенез) – процес переробки вуглеводневої сировини, що відбуваються в присутності
спеціальних гідрогенних каталізаторів. Головним призначенням гідрогенезаційних процесів є видалення з нафтових
фракцій сірчаних, азотистих, кисневих та металомістких сполук, також як і насичення ненасичених (CnH2n
(алкени/олефіни)) та дієнових вуглеводнів (CnH2n-2), також як і часткове гідрування ароматичних (аренових) структур:
CnH2n-6. В основі гідрогенезаційних процесів є реакції каталітичного гідрогіноліза відповідних органічних сполук, в
ході яких відбувається видалення небажаних гетероатомів в результаті розриву зв’язків вуглець-сірка (C-S), вуглецьазот (C-S), вуглець-кисень (C-O) та насичення утворених уламків воднем (H2).
119
Гідрокрекінг – гідроочистка, що проводиться при більш високих температурах, і базується на реакціях розщеплення
вуглеводнів (C30) з метою отримання вуглеводнів значно меншої молекулярної маси (C6, C12). Як відомо, більшість
вуглеводневих сполук важкої фази перебувають у твердому стані.
120
ДСТУ ГОСТ 1567:2006. Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол
випарюванням струменем (ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95), IDT). Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного
палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/71/ЄК та
2009/71/ЄК і Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток XXX, статті 360-363, 365, 366 Угоди про Асоціацію Україна-ЄС.
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік (http://uas.org.ua/wpcontent/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx) передбачено до кінця 2017 року ухвалити 32
стандарти на моторні палива та методи випробувань, необхідні для забезпечення Технічного регламенту щодо вимог
автомобільних бензинів, спрямовані на імплементацію Директиви ЄС 98/70/ЄС. План розроблення технічних
регламентів на 2017 рік розміщено на веб-сторінці Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39).
121
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF.
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116

[Чинний від 2008–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с. – (Національні
стандарти України),
Бензини автомобільні Євро. Технічні умови. ДСТУ 7687:2015.
Визначення індивідуальних складників. ДСТУ 7686:2015 Бензин.
3) дизель (Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови: ДСТУ 4840:2007. – [Чинний від
2008–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 12 с. – (Національні стандарти України).
Деякі питання проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту
масової частки сірки: постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 545: [Електронний
ресурс]122.
4) гас (керосин, gas-oil),
5) мазут.
Таблиця. Міжнародні екологічні норми для транспортних засобів і моторних палив: бензин.
Показники

ВИМОГИ
Євро 3
Євро 4

Євро 2
Вміст бензолу (C6H6), не
більше %
Вміст сірки (S), не більше %

Вміст ароматичних
вуглеводнів, аренів%
Вміст олефінових
вуглеводнів, аренів%

5
0,05

1
0,015

55

Євро 5

1
0,005

Примітка

1
0,001

42

35

35

- арени (CnH2n-6) - гомологи
бензолу (бензену). ДСТУ 40192001. Нафтопродукти.
Визначення ароматичних
вуглеводнів у бензині методом
газової хроматографії.

18

14

14

- алкени (олефіни): CnH2n.

Джерело: www.kntgroup.ru.

Таблиця. Міжнародні екологічні норми для транспортних засобів і моторних палив: дизель.
Показники
Масова доля сірки (S), не
більше мг/кг

Масова доля поліциклічних
ароматичних вуглеводнів
(аренів), не більше %
Цетанове число, не менше

ВИМОГИ
Клас 2

Клас 3

500

5
45

Клас 4

350

11
51

Клас 5
50

10

11
51

- арени (CnH2n-6) - гомологи
бензолу (бензену). ДСТУ 40192001. Нафтопродукти.
Визначення ароматичних
вуглеводнів у бензині методом
11газової хроматографії.
51

Джерело: www.kntgroup.ru.

122

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/545-2007-%D0%BF.
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Деякі з синтетичних нафтопродуктів утворюються з алканів (парафінів), що отримуються в
результаті піролизу газу (процесу Карріка) та процесів Бергіуса та Фішера-Тропша. В результаті
піролизу газу (процесу Карріка) переважно отримується максимум 20% важких бітумінозних
сполук.
Оскільки видобута чи синтезована сира нафта – це суміш вуглеводнів різної молекулярної маси, що
мають різні температури кипіння, то перегонкою її розділяють на окремі нафтопродукти. При
перегонці нафти одержують світлі нафтопродукти: бензин (tкип 90-200°С), лігроїн (tкип 150230°С), гас (tкип -300°С), легкий газойль (дизель) – солярове масло (tкип 230-350°С), важкий
газойль (дизель) (tкип 350-430°С), а в залишку – в’язку чорну рідину – мазут (tкип вище 430°С).

Рік

СПОЖИВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ФРАКЦІЙ
АТМОСФЕРНО-ВАКУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ СИРОЇ
НАФТИ
Споживанн
я
Гудрон
дизельного Споживанн Спожива 123
Спожива
палива,
я гасу
ння
ння
млн. тонн.
(керосину,
мазуту,
бензину,
180–360°С
gas-oil),
млн.
>500°С
млн. тонн
млн. тонн
тонн,
50–180°С
120–315°
> 350°С

2008

5,0

5,8

2010

4,6

5,3

0,4

СПОЖИВАННЯ
МОТОРНОГО ПАЛИВА,
ЩО НЕ Є
НАФТОПРОДУКТОМ

Споживанн
я
скрапленог
о газу (C3,
C4) – LPG.

Споживання
стисненого
природного
газу (C1) –
CNG.

0,8

Гудрон – сировина для виробництва бітуму (бітум нафтовий кровельний: БНК 40/180, бітум нафтовий дорожний:
БНД 60/90 та БНД 90/130, бітум будівельний). Марка вихідного продукту залежить від температури в зоні реакцій (від
150 до 280 гр. Ц) та від часу протікання реакцій (3-7 годин). Гудрон з установок АВТ подається у вертикальну
окислювальну колонну, де він продувається повітрям. Технологічна схема виробництва бітуму на бітумній
установці передбачає ущільнення при підвищенні температур, що призводить до збільшення концентрації асфальтенів.
Гудрон поршневим насосом подається до середньої частини окислювальної колони. Рівень заповнення колонни
підтримується на рівні 70%. Повітря надходить у маточник, де надалі рівномірно розподіляється.
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123

Рік
2014

СПОЖИВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ФРАКЦІЙ
АТМОСФЕРНО-ВАКУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ СИРОЇ
НАФТИ
Споживанн
я
Гудрон
дизельного Споживанн Спожива 123
Спожива
палива,
я гасу
ння
ння
млн. тонн.
(керосину,
мазуту,
бензину,
180–360°С
gas-oil),
млн.
>500°С
млн. тонн
млн. тонн
тонн,
50–180°С
120–315°
> 350°С
4,6

СПОЖИВАННЯ
МОТОРНОГО ПАЛИВА,
ЩО НЕ Є
НАФТОПРОДУКТОМ

Споживанн
я
скрапленог
о газу (C3,
C4) – LPG.

Споживання
стисненого
природного
газу (C1) –
CNG.

5,3

2015

1,12

2016

1,45

2020 пр
2025 пр

5,2
5,7

7,6
8,7

0,7
0,9

2030 пес.

4,7

7,6

0,8

2030 баз.
6,3
10,1
1,0
2030
оптим
7,3
12,0
1,5
Джерело: Розпорядження КМУ від 8 грудня 2009 р. N 1498-р,
прогнозні дані взято з Енергетичної стратегії України до 2030-го року.

Найчастіше видобуту або синтетичну сиру нафту переганяють на такі фракції: бензинову, що
википає до 170-200°C; гасову, що википає при 175-270°C; газойлеву (дизельну), що википає при
270-350°C і залишок-мазут.
Кількість нафти та газового конденсату, що переробляється на українських НПЗ, зменшувалась з
року в рік.
Cистема нафтопереробних і газопереробних заводів України складається з таких великих
гравців:
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Виробн Споживанн
ицтво я
нафтоп нафтопрод
Надвірня Шебелин родукті уктів, млн.
Кременчу
ПрАТ
в, млн. т.125
цький
Лисичанс ПАТ “Одеський “Херсонсь Дрогобиць нський ський
124
ГПЗ
т.
НПЗ
ький НПЗ НПЗ”
кий НПЗ” кий НПЗ НПЗ
|ЗАТ
Засновник
"Лисичанс
и.
ька
"Лукойл-Україна"
нафтова
інвестицій / з 2013 на
Курченко, група
компанія" СЄПЕК / ПАТ
група
«Лукойл ОНПЗ», "Альянс"
"ТНКОдеса. Потім
загиблого
ПАТ
Україна" / російський
Зії Бажаєва "Галичина" НПК
держбанк ВТБ,
/ група
/ ПАТ
"Нафтохім ПАТ
"Укртатна ПАТ
ік
“Укргазви
фта" (43% «ЛІНІК», потім передано в "Континиу «НПКм" (WOG) Галичина», Прикарпат добування
НАК
(Роснефть) управління
” НАК
“Нафтогаз ,
держпідприємству загиблого Дрогобич / тя" /
У”).
Лисичансь "Укртранснафтопр нардепа
групі
група
“Нафтогаз
к.
одукт"126.
Єремеєва “Приват”. “Приват”. України”
ЄДРПОУ
32292929
00152307
00152282 34785383 00152388 00152230 30019775
Проектні
потужності
127
, млн. т.
18,6
3,9
8,7
3,9
3,5
на рік, 1990
23,5
Встановлен
і
потужності
, млн. т. на
18,0
7,0
2,8
1,1
8,7
2,6
1,0
рік
Вироблено
нафтопрод
3,51
3,26
1,04
0,73
0,88
0,47
уктів, 2002
9,89
6,96
11,45
2008
7,23
10,18
2009
6,40
9,63
2010
5,50
9,45
2011
2,99
10,21
2012
1,95
9,94
2013
1,15
8,42
2014
Назва
/ Рік

124

Кременчуцький НПЗ протягом 2015-2016 років переробляв нафту українських родовищ, імпортовану нафту сорту
CPC Blend та газовий конденсат. Окрім того, з першого кварталу 2016 року завод виробляє дизельне пальне класу Євро
5. Так, за результатами розрахунків та наявної інформації з відкритих джерел “Укртатнафта” залучила в переробку на
Кременчуцький НПЗ близько 2,1 млн т сировини та виробила близько 540 тис. т автомобільних бензинів та 590 тис. т
дизельного палива.
125
http://www.naftogaz.com/files/journal/5_2015_preview.pdf.
126
Див. наказ Мінпаливенерго України від 13.03.2006 N 76 "Про створення ДП "Укртранснафтопродукт".
Розпорядженням КМУ від 13 вересня 2017 р. № 632-р Фонду державного майна за результатами проведеної
інвентаризації доручено прийняти конфісковане майно за актом приймання-передачі від державного підприємства
“Укртранснафтопродукт” (код згідно з ЄДРПОУ 34355770).
127
Загальноукраїнська потужність нафтопереробних підприємств складає близько 40 млн т нафти на рік, що майже в
чотири рази перевищує попит на продукти нафтопереробки в Україні. Незважаючи на достатні потужності НПЗ в
Україні, рівень їхнього завантаження є дуже низьким. (близько 7%). На сьогодні лише Кременчуцький та
Шебелинський НПЗ переробляють нафту і газовий конденсат, переважно вітчизняного видобутку, в обсязі близько 2,7
млн. т. вуглеводневої сировини в 2016 році. Джерело: http://annualreport2016.naftogaz.com/ua/de-mi-zaraz/rinok-nafti-inaftoproduktiv.
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Виробн
ицтво
нафтоп
Надвірня Шебелин родукті
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ПрАТ
в, млн.
цький
Лисичанс ПАТ “Одеський “Херсонсь Дрогобиць нський ський
ГПЗ
т.
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ький НПЗ НПЗ”
кий НПЗ” кий НПЗ НПЗ

Назва
/ Рік

Споживанн
я
нафтопрод
уктів, млн.
т.125

2015
2016

2017
Вироблено
нафтопрод
уктів, 2014

б.- 0,1338
д.- 0,0974
Усього
світлих:
0,424
1,155

зупинка
2012

Зупинка 2014

Первинне
переробле Первинне
ння,
переробле
каталітичн ння,
каталітичн
ий
риформин ий
риформинг
г,
каталітичн ,
каталітичн
ий
крекінг, ий крекінг,
гідроочищ ізомеризац
ення
ія,
реактив- гідроочищ
них та
ення
дизельних дизельних
палив,
палив,
селективн виробницт
е
во МТБЕ
очищення, полімериза
депарафіні ція
зація,
пропілену,
гідроочищ виробницт
во бітуму. Первинне
ення
дистилятів Починаюч перероблення,
,
и із
каталітичний
гідроочищ вересня
риформинг,
каталітичний
ення
2011 р.
парафіну, підприємст крекінг,
гідроізоме во
ізомеризація,
ризація випускало гідроочищення
дизельдизпаливо реактивних та
них палив, із вмістом дизельних палив,
Останнівиробницт сірки 10 виробництво
ррм129.
бітуму
новини. во

Зупинка
2005

зупинка
2012

Зупинка
2011

0,364
Первинне
переробле
ння,
каталітичн
ий
риформин
г,
каталітичн
ий
крекінг,
гідроочищ
ення
реактивних та
дизельних
палив,
селективн
е
очищення,
депарафіні
зація,
гідроочищ
ення
дистилятів
,
гідроочищ
Первинне
ення
Первинне перероблен Первинне парафіну,
перероблен ня,
переробле гідроізоме
ня,
термічний ння,
ризація
каталітични крекінг,ката каталітичн дизельй
літичний ий
них палив,
риформинг, риформинг, риформин виробницт
коксування, коксування, г,
во МТБЕ,
виробництв виробництв коксуванн виробницт
о бітуму
о бітуму
я
во бітуму

2,9Реаліз.– 1,6
млн. т. бен.
Спож. –
0,548
м.тонн
1,52

Див.: деякі питання проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки
сірки: постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 545.
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Назва
/ Рік

Середньозв
ажена
глибина
переробки
нафти і
конденсату

Виробн
ицтво
нафтоп
Надвірня Шебелин родукті
Кременчу
ПрАТ
в, млн.
цький
Лисичанс ПАТ “Одеський “Херсонсь Дрогобиць нський ський
ГПЗ
т.
НПЗ124
ький НПЗ НПЗ”
кий НПЗ” кий НПЗ НПЗ
МТБЕ128,
виробницт
во бітуму

74,0%

71,0%

74,0%

48,0%

63,0%

60,0%

Споживанн
я
нафтопрод
уктів, млн.
т.125

63,0%

Загальноукраїнська потужність нафтопеhеробних підприємств складає близько 40 млн. т. нафти на
рік, що майже в чотири рази перевищує попит на продукти нафтопереробки в Україні.
З 2002-го по 2014-й рік внутрішнє виробництво нафтопродуктів в Україні скоротилось на -85%.
Деякі експерти пояснюють це скасуванням у 2005-му році обмежень на імпорт готових
нафтопродуктів. Іншим фактором може бути політика “Укртранснафти” НАК “Нафтогаз України”
щодо поставок сировини на НПЗ і необхідністю переорієнтовуватись на поставки “Укрзалізницею”.
З точки зору економіки можна зробити припущення, що внаслідок дефіциту вхідних ресурсів для
переробки на НПЗ (нафти та газового конденсату), внутрішня ціна нафтопродуктів, які потенційно
могли б вироблятись на українських НПЗ, є неконкурентною у порівнянні з імпортом.
Дефіцит компенсується закупівлями на закордонних НПЗ 70-ма компаніями-імпортерами оптовими операторами ринку: частка оптових операторів на ринку поставок внутрішніх та
імпортованих нафтопродуктів: 49,7% БНК, 6,8% WOG, 4,3% SOCAR, … .
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Як підвищити октанове число бензину:

Деякі конвенційні добавки, що збільшують октанове число
бензину
1. Тетраетилсвинець: Pb(C2H5)4.

2. Ферроцен (180 грам за тонну 80-го дають тонну 92-го) –
металоорганічна сполука заліза.

Негативний зовнішній ефект
Отруйні викиди в повітря. Популярність неетильованого
бензину (за ДК 021-2005: 09132100-4) значно перевищує
популярність етильованого бензину, в якому міститься
свинець (за ДК 021-2005: 09132200-5). , який регулюється
Законом України від 15 листопада 2001 року № 2786-Ш “Про
заборону ввезення і реалізації на території України
етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину”.
Менш отруйні викиди в повітря, ніж у свинця. Шкідливе для
двигуна.

3. Трет- бутилметиловий ефір (МТБЕ):
CH3-O-C(CH3)3 - октанове число: 117 (потрібно 5-12%). При
додаванні МТБЕ до 15% октанове число суміші зростає на 2-6
одиниць.
4. Октан-коректори та активатори палива.

Забруднює воду в місцях розташування підземних сховищ.

5. Етанол (C2H5OH) - октанове число: 105.

В органічних каталізаторів горіння палива відсутні негативні
зовнішні ефекти.

Присутні метали, шкідливі для двигуна.

У бензинах моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-третбутилового етеру (ЕТБЕ - продукту реакції етилового та
ізобутилового спиртів), інших добавок на основі біоетанолу.
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Країна
НПЗ

2015 (частка в
імпорті)

2016 (частка
в імпорті)

2017 Виробник – власник

Імпорт, тонн 2016

Беларусь

44,2%

80,3%

Мозирський НПЗ – ЗАТ “БНК”,
Новополоцький НПЗ

Литва

20,6%

11,3%

Польща

15,1%

3,9%

Мажейкяйський НПЗ (Литва)130 –
Orlen.
Плоцький НПЗ (Польща) – Orlen.

Болгарія

10,8%

Румунія

3,9%

Росія

3,0%

1,6%

Орський НПЗ (Росія)

Інше

2,3%

1,6%

Дунайський НПЗ (MOL,
Угорщина).

1,4%

1 16
7

1

НПЗ в Плоешті (OMV Petrom,
Румунія).
Констанц (Petrotel (Лукойл),
Румунія).

2

Джерело: http://www.nefterynok.info.

Дещо інші цифри імпорту дизпалива та бензину, також як і скрапленого газу (LPG) у 2016-му році наводить
річний звіт НАК “Нафтогаз України”:
Імпорт 2016,
Кількість, млн. т.
6,6
2,1
1,0
0,4
0,3
2,8
1,1
7,7

Дизпаливо та бензин
у т.ч. БНК (Мозирський НПЗ, Новополоцький НПЗ)
WOG
ОККО
ЗНГК
інші
скраплений газ (LPG)
Усього
Джерело: річний звіт групи НАК “Нафтогаз України” за 2016 р.

Що стосується двох видобувних підприємств, заснованих НАК “Нафтогаз України”, то річний звіт
групи НАК “Нафтогаз України” наводить такі дані:
Нафтопродукти
(бензин,
дизпаливо,
мазут), тис.т.
2014
2015

2016
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ПАТ “Укргазвидобування”
(ЄДРПОУ: 30019775)

ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
00135390)

Група НАК “Нафтогаз України”

Вироблено
378,00
481,679
(вироблено
206 тис. т
бензину,
118 тис. т
дизелю

Вироблено

Вироблено

Продано
357,229
19 АЗС у
Харк.
області +
аукціони)

продано

продано
1 400
1 300

власних 500
АЗС

0,498

1 200
(у т.ч. 781)

53,7 % акцій «Mažeikių nafta» до травня 2006 належали голандській дочірній компанії ЮКОСа — Yukos International
UK-BV, але були продані за $1,492 млрд польській нефтовій компанії PKN Orlen (угода була закрита в грудні 2006), ще
40,66 % акцій – в уряду Литви. Джерело: Вікіпедія.
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Нафтопродукти
(бензин,
дизпаливо,
мазут), тис.т.
2017

ПАТ “Укргазвидобування”
(ЄДРПОУ: 30019775)

ПАТ “Укрнафта” (ЄДРПОУ:
00135390)

Група НАК “Нафтогаз України”

396,8

0,494

1 100
(у т.ч. 738)

Станом на 2014-й рік, із семи великих виробників нафтопродуктів, не зупинили поставки продукції
переробки нафти та газового конденсату (C5-C16) лише Кременчуцький НПЗ та Шебелинський
ГПЗ ПАТ “Укргазвидобуваня”.

Поставки
бензину,
м.т. 2013

Польща
(Плоцький
НПЗ)

Інші (Орський і
Новокуйбишевський,
Самарський НПЗ,
НПЗ Petrotel і
Petrom, Румунія,
Дунайський НПЗ,
Угорщина,
Елефсинський НПЗ,
Греція).

Кустарні
виробники
України
(20 мініНПЗ)

Усього
поставки
в Україні

Білорусь
(Мозирський
НПЗ)

Україна
(6 НПЗ)

Литва
(Мажей
кяйський
НПЗ)

0,867

0,838

0,416

0,317

0,902

0,485

3,825

0,512

0,251

0,447

0,670

3,185

?

2,186

Поставки
бензину,
0,756
0,549
м.т. 2014
Поставки
бензину,
м.т. 2016
Джерело: НАК “Нафтогаз України”

Власниками Мажейкяйського НПЗ (Литва) та Плоцького НПЗ (Польща) є концерн “Орлен”, який
поставив
Що стосується 20-ти міні НПЗ, що постачали в 2014-му році 670 тис. тонн бензину, про які пишуть
різні автори у виданні НАК “Нафтогаз України”, то Єдиний державний реєстр юридичних осіб
серед інших називає невідомі бренди:
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ЗАТ "Нафтопереробний
агропромисловий інтегрований
комплекс "БРОДАГРООІЛ"

33756972

80600, Львівська обл., Бродівський
район, місто Броди, ВУЛИЦЯ
ІВАНА ФРАНКА, будинок 11

не перебуває в
процесі
припинення

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ПП "ХАРКІВСЬКИЙ НПЗ" )

39159032

62431, Харківська обл.,
Харківський район, село
Вільхівка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА,
будинок 3, квартира 4

не перебуває в
процесі
припинення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУЛИЧАНСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ "КУЛИЧАНСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" )

32738787

42200, Сумська обл., місто
Лебедин, ВУЛИЦЯ КАРЛА
МАРКСА, будинок 12

в стані
припинення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ "ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ НПЗ" )

34509761

27452, Кіровоградська обл.,
Знам'янський район, село
Володимирівка, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 1А

не перебуває в
процесі
припинення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" )

32214327

42200, Сумська обл., місто
Лебедин, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО,
будинок 126, квартира 12

припинено

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ "ПНЗ" )

32702436

51400, Дніпропетровська обл.,
місто Павлоград, ЗАВОДСЬКА,
будинок 44

не перебуває в
процесі
припинення

31525582

42730, Сумська обл., Охтирський
район, село Мала Павлівка,
ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 2

припинено

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ "КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" )

35132368

47013, Тернопільська обл.,
Кременецький район, село
Білокриниця, ВУЛИЦЯ
САПАНІВСЬКА, будинок 2

не перебуває в
процесі
припинення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ"МИКОЛАЇВСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" )

37586026

54036, Миколаївська обл., місто
Миколаїв, ПРОВУЛОК
ТУРИСТІВ, будинок 1-А

не перебуває в
процесі
припинення

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЇМСТВО
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД

31534573

Донецька обл., місто Макіївка,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАКІЇВКА,

не перебуває в
процесі
припинення,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОХТИРСЬКИЙ
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"
( ТОВ" ОНПЗ" )
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АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА
"АЛЬЯНС"

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н,
ПЛОЩА РАДЯНСЬКА, БУД. 7

свідоцтво про
державну
реєстрацію
недійсне

Джерело: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Пунктом 23 Постанови КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 “Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” визначено,
що “Мінекономрозвитку за погодженням з Мінпаливенерго встановлює граничні рівні
оптово-відпускних цін на дизельне паливо та бензини моторні, що реалізуються на
внутрішньому ринку, з 15 квітня по 1 червня та з 1 серпня по 15 жовтня”.
За кордоном якась частина пального також виробляється і без використання видобувних сирої
нафти та конденсату.
Гомологічний ряд важких алканів (парафінів) можна утворити синтетично принаймні двома
способами:
1) в результаті синтезу (процесу) Бергіуса131, що також називається пряме зрідження:
nC + (n+1)H2 → CnH(2n+2). C (вуглець, карбон) та H (водень, гідроген) перетворюються у довгі
ланцюги парафінів (алканів). Якщо водень (H2) отримується з вугілля в результаті прямого
зрідження (процес Бергіуса), то максимальна ефективність становить 70%. В результаті процесу
сірка майже не утворюється, проте утворюються арени 132.
Наступний кроком є гідрокрекінг: довгі ланцюги алканів (парафінів) CnH2n+2 розігріваються та
(за допомогою каталізаторів) вступають у реакцію з воднем (H2), де утворюються короткі ланцюги
парафінів, т. зв. waxy raffinate, що спрямовується до дистилятора (авіа пальне (керосин), дизель
(газойл).
2) в результаті синтезу (процесу) Фішера-Тропша (непряме зрідження).
Вхідний водень (гідроген – H2) може бути отриманий:
- з газифікованого вугілля (приклади: Південна Африка (180 кілобарелів на день (SASOL, 1990)) та
Китай (20 кілобарелів на день133)), існуючі потужності заводів передбачають 1-3 барелі з тонни
вугілля134,
- з найлегшого з алканів (парафінів) – метану CH4 (приклади: СП між SASOL та Qatar Petroleum у
2007 р. (180 кілобарелів на день), 30 кілобарелів на день (Нігерія), 20 кілобарелів на день в Італії
технології Gasel™ компаній Axens з Eni &ISP. Також є завод Бінтулу в Малайзії та GTL завод в
Австралії.
У РФ попутний газ, що горить, використовується для виробництва сирої синтетичної нафти, що
змішується з видобувною сирою нафтою),
- або, навіть, взагалі з твердих відходів, що містять вуглеводні. У випадку отримання CO(g) +
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1931.
Джерело: http://www.aspo2012.at/wp-content/uploads/2012/06/Höök_aspo2012.pdf.
133
Американський нафтовий барель - одиниця виміру об’єму нафти, рівна 42 галонам, або ≈ 158,988 літрів = 0,158988
м³. При спробах перевести в одиниці маси, вступає такий фактор, як густина нафти, що коливається в широких межах
- від 820 до 905,5 кг на кубометр. Коефіцієнт переведення з тонн на барелі для російської нафти марки Urals, основної
марки російської нафти, що відвантажується на експорт, становить бл. 7,28 бар./т., тобто 0,1374 тонн = 137,4 кг нафти /
барель. Аналогічний коефіцієнт для легкої норвезької нафти марки Brent, зі знижкою до якої продається Urals на
світовому ринку, становить 7,59 бар./т., тобто 0,1318 тонн = 131,8 кг нафти / барель. Джерело: Вікіпедія.
134
Для нівелювання щорічного падіння видобутку сирої нафти, що вимірюється 3-7 мегабарелів на день щороку,
потрібно 1000-2500 метричних тонн вугілля щороку (10-25% світового виробництва вугілля). Джерело:
http://www.aspo2012.at/wp-content/uploads/2012/06/Höök_aspo2012.pdf.
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3H2(g) з твердих відходів, для будь-яких цілей, крім виробництва електроенергії, потрібне
приведення сингазу до певного рівня якості. Деякі виробники обладнання для газифікації
відходів вказують, що 1 кг відходів може давати 2-3 кубометри сингазу тепловою вартістю
1300-1500 кілокалорій, що після обробки значить 1-1,5 кВт електроенергії.
Тому сингаз спочатку охолоджується, а потім очищається.
Шляхом гідролізу COS перетворюється в H2S: COS+ H2O ↔ CO2+ H2S.
Збагачення
Стиснення
CO2
→
→
газу CO2
(sequestration)
↑
↑
CO2
→
→
→
Атмосфера.
Сирий
Усунення
→ гідроліз →
Чистий
сингаз
COS
кислотного
→
сингаз
газу
(СОH2)
COS+
↓
H2O
↔
CO2+
H2S
CO, CO2,
H2O, H2S,
Збагачення
Гази, що
→ Відновлення →
COS та
газу H2S
сірки (S)
відходять.
сліди
забруднень
↓
Сірка (S)
Усі процеси відбуваються при контролі питомої ваги співвідношення CO та H2.
Для усунення кислотних газів у процесі очищення синтез газу використовуються розчинники
(абсорбенти):
1) MDEA (метилдіетанолметін) → +30+35 Цельсія та тиску 30 барів → 98-99% H2S усувається
(розроблено Union Carbide, UOP, Shell, Dow Chemical),
2) Selexol™ - диметилові ethers поліетиленгліколю - фізичне поглинання: → -7-4 Цельсія та тиску
68 барів (6,8 МПА) → 98-99% H2S усувається, усувається менше 30% CO2,
3) Rectisol™ – метанол – фізичне поглинання: -60-35 Цельсія та тиску 68 барів (8,04 МПА) → 99,599,9% H2S усувається, усувається 98,5% CO2.
Найбільш уживаним розчинником є Rectisol™, далі йдуть MDEA та Selexol™135.
Виникли нові технології очистки теплого сингазу (RTI/Eastman): SO2 + H2S → + 2H2O.
Щодо контролю за співвідношенням СО та H2 у сингазі, з метою дотримання частка H2 на рівні, не
меншому 20-30%, а частки частка CO – не більшому 40-60% для дотримання умов існування
сингазу. Частка СО може бути знижена з 44% до 2% двома високотемпературними реакціями.

135

Джерело: https://bre.com/PDF/A-Comparison-of-Physical-Solvents-for-Acid-Gas-Removal-REVISED.pdf.
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Охолодження та дотримання умов сингазу
Характеристики
Солодке зрушення
2 високотемпературні S та 1
низькотемпературний S –
етапи обернення з
охолодженням між реакцями.
Обернення
Шляхом 2-х кроків
високотемпературного
зрушення можна обмежити
частку СО з 44,6% до 2,1%.
Залишковий CO може бути
обернений до 0,5% у
низькотемпературний S.

Дотримання умов питомих часток.
Кисле зрушення
Потрібні 2-3 ступені обернення з
теплообмінниками та інколи з додаванням
пари.
У 2 кроки з 44,6% до 1,8%,
використовуючи дещо більшу частку
пари.
Для отримання рівня CO менш ніж 1%,
потрібна велика кількість пари у третьому
реакторі перед shift реакцією.

Якщо водень (H2) отримується з вугілля в результаті непрямого зрідження (процес ФішераТропша), то максимальна ефективність становить 60%. В результаті процесу сірка та арени майже
не утворюються.
Так, у процесі підігріву в реакторі до 210 градусів Цельсія метану (CH4) та парів води (H2O) у
процесі, що називається паровий риформінг136, утворюються CO (карбон (ІІ) оксид, чадний газ,
монооксид вуглецю (моноксид карбону) та водень (H2):
CH4(g)+H2O(g) (реагенти) ↔ CO(g) + 3H2(g) (продукти реакції – це сингаз, при ∆H=+206
кілоджоулів/моль).
CO(g)+H2O(g) ↔ CO(g)+H2(g), при ∆H=+206 кілоджоулів/моль.
Серед алканів (парафінів) метанової групи, водень можна добувати також з пропану при введенні
горючого газу в якості каталізатора (1250Ц):
C3H8(g, 150Ц)+3H2O(v, 150Ц) ч 3CO(g, 700Ц)+7H2(g, 700Ц),
CO(g)+H2O(v) → CO(g)+H2(g).
При тиску між 15 та 30 барів.
Охолоджений сингаз (CO+H2) надсилається до мембранного сепаратора, в якому витісняється
надлишковий водень. Надалі сингаз надсилається до реактора F-T (Фішера-Тропша)137, який за
допомогою залізного чи кобальтового каталізатора перетворює сингаз, що містить реагенти CO
(моноксид карбону, одноокис вуглецю) та H (водень), у продукти реакції:
1) довгі ланцюги гомологічного ряду парафінів (алканів метанової групи):
(2n+1)H2 + nCO ↔ CnH(2n+2) + nH2O – це головна реакція газ-у-рідину (GTL) синтезу
(процесу) Фішера-Тропша, продуктами якої є алкани (парафіни).
2) довгі ланцюги гомологічного ряду алкенів (олефінів): 2nH2 + nCO ↔ CnH2n + n H2O.
В реакторі встановлюється два температурні режими:
1) 222-270 Цельсія,
2) 325-370 Цельсія.
Далі вуглеводні з водою подаються у сепаратор, де вода та рідинні стиснені гази розділяються, а
легкі гази надходять угору.
Крім парового (трубчастого) риформінгу, що практикується з 1926-го року, сингаз (COH2) отримується в результаті
автотермального риформінгу та часткового окислення.
137
Додатково: http://www.iea.org/media/workshops/2014/ieamost/3_3_Mr_Robert_Pardemann.pdf. Виробники реакторів
HT-FT та LT-FT, які уявляють з себе, наприклад, бочку з насипаним туди каталізатором, куди знизу подається синтез
газ, а виходять парафіни (алкани) та побічні продукти: SASOL (330-350 Цельсія, тиск до 40 барів), фірми Sasol (Synthol,
Slurry), Shell Middle Distillate з трубами для каталізатора.
136
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Також є реакції CTL (вугілля-у-рідину), (W)BTL (біомаса-у-рідину) та XTL (інші опції-у-рідину).
Наприкінці Другої Світової війни у FT реакторах першого покоління в нацистській Німеччині
використовувалось вугілля, з якого отримувався водень (H2 та сингаз COH2).
Таблиця. Класифікація вугілля України (ДСТУ 3472-96)
Класифікаційні показники
Позначе
ння
марки

Середній
показник
відбитгя
вітриніту,
R0, %

Вихід
летких
речовин
Vdaf, %

Товщина
пластичного
шару Y, мм

Індекс
Рога RI,
відн. од

Теплота
згоряння
Qdafs,
МДж/кг138*

Буре
Технологічні групи
1Б (W понад 40%),
2Б (31-40%),
3Б (W менше 30%)

Б

<0,4

Від 50 до 70

-

-

<24*

Довгополуменеве

Д

Від 0,4 до 0,6
(включно)

35-50

<6

-

-

Кам'яне

Довгополуменеве
газове

ДГ

0,50-0,80

35-48

Від 6 до 9
(включно)

-

-

Кам'яне

Газове

Г

0,50-1,0

33-46

10-16**

-

-

Кам'яне

Жирне

Ж

0,85-1,20

28-36

17-38

-

-

Кам'яне

Коксівне

К

1,21-1,60

18-28

13-28

-

-

Вид
вугілля

Буре

Кам'яне

Кам'яне

Марка вугілля

Піснувато-спікливе

ПС

1,30-1,90

14-22

6-12

Від 13 до
50
(включно
)

Кам'яне

Пісне

П

1,60-2,59

8-18***

<6

>13

Від 35,2 до
36,5
(включно)

Антрацит

Антрацит

А

2,60-5,60

<8

-

-

<35,2

Джерело: ДСТУ 3472-96.

Також рідинні вуглеводні підлягають ізомеризації.
Наступний кроком є гідрокрекінг: довгі ланцюги wax-алканів-парафінів CnH2n+2 розігріваються
та вступають у реакцію з воднем (H), де утворюються короткі ланцюги парафінів (авіа пальне
(керосин – дизель 1-го класу), газойл (дизель 2-5-го класів) .
Реакції газ-у-рідину (GTL) відбуваються не лише для отримання речовин гомологічного ряду
алканів (парафінів): (2n+1)H2 + nCO ↔ CnH(2n+2) + nH2O, якими є метан, пропан, бутан, етан,
але і для отримання речовин гомологічного ряду алкенів (олефінів): 2nH2 + nCO → CnH2n + n H2O
(побічний продукт).
Алкоголь:
nCO + 2nH2 ↔ CnH(2n+1)OH + (n-1)H2O139.
Кислоти:
CnH(2n+1)OH + H2O ↔ C(n-1)H(2n-1)COOH + 2 H2.
Альдегіди:
CnH(2n+1)OH → C(n-1)H(2n-1)COH + H2.
138
139

Таблиці конверсії: 1 МДж ≈ 0,28 кВг, 1 кВг ≈ 3,57 МДж.
Звичайна реакція води, цукру та дріжджів виглядає так: C12H22O11+H2O → 4C2H5OH+4CO2.
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Загалом, спектр продуктів, можна отримувати залежно від властивостей каталізаторів, які можуть
бути залізні (при 230, 275 чи 350 Цельсія) чи кобальтові.
Таблиця. Можливі способи використання синтетичного газу (COH2)
1
2
3
Комбіноване виробництво
теплової та електричної
енергії.
На відміну від інших
застосувань, сингаз не
потребує очищення.
водень (H - гідроген) – у
Для гідрування.
сингазі частка CO становить Для гідрокрекінгу.
40-60%, а частка H2
Для синтезу амміаку (N2).
становить 20-30%.
В елементи палива.
У реакції з водою (H2O)
виробляється водень, а
частка CO<1%.
У 14 разів легший за повітря.
Замерзає при -259,15 Ц.
Збагачення на
Синтез газ,
нафтопереробці
або сингаз:
Виробництво cинтетичної
(CO+H2).
сирої нафти в результаті
Для парового крекінгу
процесу Фішера-Тропша
нафти.
Теплотворна (GTL):
здатніть 2857
ккал.
(2n+1)H2 + nCO ↔
CnH(2n+2) + nH2O,
Для альфа-олефінів
Температура
(алкенів). Гомологічний
горіння: 2859 2nH2 + nCO ↔ CnH2n + n
ряд: CnH2n.
Ц.
H2O.
Для мастила – базової
сировини.
Найпошир.
Для спеціальних восків.
використання Заміна природному газу
у
(переважно метану
виробництві: Метанол:
Бензинове та дизельне
1) водень
Реакції в метанольному
пальне.
(H2),
реакторі:
У минулому метанол
2) метанол
використовувався
CO+2H2↔ CO2+H2↔
(CH3OH),
CH3OH+H2O,
компанією Mobil для
3) амміак.
(H2:CO=2:1),
виробництва бензину.
Також з метанолу
з каталізатором ZnO:
отримують ethylene,
CO2+H2↔CO+H2O,
CO+3H2↔CH3OH+H2O
polyolefin, oxo-chemicals,
- аліфатичний (незамкнутий) acetic anhydride, acetate
одноатомний спирт) з
ester, keten, vinyl acetate,
металевим каталізатором

4

Для добрив

Бензин
Дизель
Етилен140 (мономір –
циклоалкан: C2H4)
Пропилен (мономір
– циклоалкан:
C3H6)

У 2013-му році на міжнародних ринках етан (C2H6) коштував $90 за тонну, етилен (C2H4) – $600 за тонну, а
поліетилен - $1800 за тонну, пластикові труби - $3500 за тонну. Джерело: программа “Нефть” від 06.09.13 р. на каналі
“Россия 24”.
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140

1

2
(CuO-ZnO-Al2O3).
Запатентоване ICI та Lurgi.

Більш важкі алкоголі (з
каталізатором):
CO+2H2↔CH3OH
CH3OH→ CH3OH3+ H2O
CH3OH3→
Каталізатори: Cr/ZnO, Zr-K,
Zr-Mn-K. Високий тиск.
CO+2nH2↔CnH2n+1OH+(n1)H2O.

3
4
poly vinyl acetate.
Типи реакторів:
Column, Stirred tank, Trickle
Bed, Slurry, Monolithic,
Bubble Column, Gas Lift,
Thin Film.
Етилен (C2H4) та
пропилен (C3H6).
В оксо хімічні речовини.
В елементи палива.
МNБЕ.
Формальдегід.
ДМЕ (дизель,
скраплений газ,
виробництво енергії.
Оцтова кислота.
Ацеталдегід.
Оцтовий ангидрід.
Хлорметани.
ДМТ.
ММА.
Метил амін.

Джерело: http://www.aspo2012.at/wp-content/uploads/2012/06/Höök_aspo2012.pdf.

Транспортування нафтопродуктів та пального оподатковується рентою, підтвердженням для чого є
витяг з Податкового кодексу України щодо рентної плати за транспортування нафтопродуктів:
“Стаття 256-1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України
256-1.1. Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти
магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення)
вантажу трубопроводами України.
256-1.2. Об’єктом оподаткування рентною платою:
для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у
податковому (звітному) періоді;
…
256-1.3. Ставки оподаткування:
0,56 долара США за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними
нафтопродуктопроводами;…”.
“256-1.6. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
вантаж - нафта та продукти її переробки (нафтопродукти),
Таблиця. Найбільші оптові постачальники нафтопродуктів, 2014-й рік
2014

1
2
3

"ВОГ-Ритейл" (WOG), м.
Луцьк, Волинська область
"Приват" (включаючи 57%
"Укртатнафти")
ПАТ "Галнафтогаз" (ОККО) та
дочірні підприємства (м. Київ)

ЄДРПОУ

38740702

31729918

Постачання,
тис. тонн

Постачання, тис.
тонн

Постачання,
тис. т.

бензин

дизель (клас 2,3,4,5)

разом

380

840

1220

500

600

1100

450

550

1000
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

ТОВ "БНК-Україна"
(Білоруська нафтова компанія)
(м. Київ)
"ТНК Індастріз Україна"
(Роснефть)
ТОВ "Західна нафтогазова
компанія"
ТОВ “Східно-Європейська
паливно-енергетична компанія
”(включаючи Одеський НПЗ)
ПІІ "Лукойл-Україна" (нова
назва: ПІІ "АМІК УКРАЇНА")
ТОВ "Оленерго"
ПАТ "ЗакарпатнафтопродуктМукачево"
"БРСМ-Нафта" (бізнес Едуарда
Ставицького)
ТОВ "Альянс ойл Україна" (м.
Київ)
ТОВ "Параллель-М Лтд"
(Ринат Ахметов – м.
Запоріжжя)
"Укргазвидобування"
(вироблено 206 тис. т бензину,
118 тис. т дизелю, 15 АЗС у
Харк. області + аукціони)
ТОВ “СОКАР Петролеум” (м.
Черкаси). Бенефіціар:
Республіка Азербайджан.

ЄДРПОУ

Постачання,
тис. тонн

Постачання, тис.
тонн

Постачання,
тис. т.

бензин

дизель (клас 2,3,4,5)

разом

36949031

120

630

750

32662383

110

430

540

33064160

75

230

305

38607789,
38607794

120

170

290

30603572

90

180

270

38749914

30

200

230

03481371
32054607
31826526

45

165

210

80

130

210

34531124

60

130

190

32551317

85

90

175

24316073

60

115

175

38305367

55

85

140

39038178

20

115

135

17

ТОВ "Елемент Ойл"
ТОВ "Ромпетрол Україна" (доч.
структура румунської
"Ромпетрол" - доч. структури
казахського "Казмунайгаз").

34553505

85

45

130

18

ТОВ “КЛО” / “КЛО-2”

32276320

45

50

95

19

33404266

10

80

90

20

“Інтекс Ком”
ПП "Укрпалетсистем"
(Житомирська обл.,
Коростенський район, село
Ушомир)

32285225

10

65

75

21

Інші (500 АЗС Укрнафти)

155

555

710

2 585,0

5 455,0

8 040,0

16

РАЗОМ

Джерело: оцінка консалтингової групи А-95, дані про прямі поставки, без посередників.
http://www.theinsider.ua/business/53d9001ef32b6.
http://antikor.com.ua/articles/2680-naftopererobna_galuzj_ukrajini._zanurennja_v_nevidomistj.

Відповідно до п. 12 Постанови КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 “Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”,
“Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації регулюють (встановлюють)” …
“граничні торговельні надбавки на дизельне паливо і бензини моторні, що реалізуються через
автозаправні станції, на рівні не вище 15 відсотків їх оптово-відпускної ціни або митної
вартості;…”.
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У сегменті важкого автотранспорту конкуренцію дизелю складають види палива, які не є
нафтопродуктами, такі як:
1) скраплений газ (CГ/LPG), в основі якого є такі алкани – гомологи метану, як пропан/бутан, так і
2) природний газ, в основі якого є метан, у т.ч. стиснений (СПГ/CNG) та в іноземних країнах
зріджений при -162 Цельсію (ЗПГ/LNG).
Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджені Постановою КМУ від 20.12.1997 р. №
1442, а Порядок проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються
шляхом оптової та роздрібної торгівлі, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2004 № 488141.
Деякі категорії споживачів палива та мастильних матеріалів регулюються окремими актами
міністерств та установ державної форми власності:
1) норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені
наказом Мінтрансу України від 10.02.98 р. № 43.
2) норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних
машин Н218 “Укравтодор” 043-96”, затверджені наказом по корпорації “Укравтодор” від 14.08.96 р.
№ 156.
Енергетична стратегія України до 2030-го року зробила прогноз, що відбудеться:
- природне збільшення частки дизельного транспорту,
- заміщення традиційних нафтопродуктів скрапленим і стисненим газом (C3H8/C4H10) для машин
з великим щорічним пробігом,
- використання сумішей бензину з біоетанолом (С2H5OH), октанове число якого: 105.
H

-

H
'
C
'
H

-

H
'
С
'
H

-

H
'
O

- поява автомобілів із гібридним приводом (з метан-дизельними двигунами),
- поява автомобілів із двигунами, які споживають суміші з високим вмістом біопалива)142.
У сегменті альтернативного палива на 2030-й рік:
попит на пропан-бутан (C3H8/C4H10) зросте до 2,2 млн. т,
попит на метан (CH4) - до 1,3 млн. т.,
попит на біоетанол (С2H5OH) складе 1,1 млн. т.,
попит на біодизель - 0,8 млн. т.
Прогноз Енергетичної стратегії для вантажівок також передбачає, що більшість з них
працюватимуть на дизелі, проте інші двигуни також отримають відповідну частку на ринку:
0% - важкі на бензиновому двигуні,
15% - легкі на бензиновому двигуні,
10% - легких вантажних машин будуть обладнані балонами зі стисненим метаном (CH4),
2% - очікується поява незначної кількості (близько 2% парку) важких вантажівок на метандизельному двигуні.
Прогноз споживання дизельного палива до 2030-го року:
0,5 млн. т. автобусним транспортом,
0,4 млн. т. залізничним транспортом,
141

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/488-2004-%D0%BF.
Що стосується вмісту біоетанолу (C2H5OH), то автомобілі з конфігурацією “гнучкий вибір палива” (fuel flex vehicle)
є найбільш поширеними у Бразилії (21 010 115 автомобілів у 2014 р.), США (9 000 000 автомобілів у 2014 р.) та Швеції
(ED95 – суміш біоетанолу та дизелю).
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142

2,6 млн. т. сільським господарством у 2030 р.
(+160% від 2010-го року),
0,17млн. т. внутрішнім водним транспортом у 2030 р. (+183% від 2010-го року).
Відповідно до даних Енергетичної стратегії, до 2030-го року сукупні інвестиції в модернізацію
найбільших і найсучасніших заводів, що займаються нафтопереробкою, становитимуть 29-44 млрд.
гривень.
Деякі з видів палива включено до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні, затверджено Наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 01.02.2005 р. № 28. Якщо в останній колонці енергетичну густину (теплотворну
здатність) дизелю взяти за 100%, то можна зобразити таблицю густин у такому вигляді:
Хімічна
формула
Специф.
енергія
МДж /
кілограм
Дизель (клас 2,3,4,5)144

2

Бензин145
Біоетанол (Газоголь
E10)146
Авіапальне (керосин ≈
дизель класу 1)
Біодизель147
(Біо)бутанол148

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

143

Скраплений газ - бутан
Біоетанол (Газоголь
E85)149
Скраплений газ - пропан150
Біоетанол (E100)
Зріджений природний газ
(LNG)
Метанол

Специф.
енергія

МДж /
літр

Втг /
кілограм

Енергет
ична
густина

Компресія

45,60

38,60

12 666,70

Втг /
літр
10
722,20

46,40

34,20

12 888,90

9 500,00

88,60%

43,54

33,18

12 094,50

9 216,70

85,96%

42,80
42,20
36,60

33,00
33,00
29,20

11 888,90
11 722,20
10 166,70

9 166,70
9 166,70
8 111,10

85,49%
85,49%
75,65%

49,10

27,70

13 638,90

7 694,50

71,76%

33,10

25,65

9 194,50

7 125,00

66,45%

49,60
30,00

25,30
24,00

13 777,80
8 333,30

7 027,80
6 666,70

65,54%
62,18%

16:1

53,60
19,70

22,20
15,60

14 888,90
5 472,20

6 166,70
4 333,30

57,51%
40,41%

14,5:1

143

1

Енергет
ична
густина

Порівняльна
енергетична
густина

100,00%

14:1
23:1
10:1
6:1

C2H5OH

C4H7OH
C4H10/C
3H8
C2H5OH
C3H8/C4
H10
C2H5OH
CH4
CH3OH

Таблиці конверсії: 1 МДж ≈ 0,28 кВг, 1 кВг ≈ 3,57 МДж.
Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови: ДСТУ 4840:2007. – [Чинний від 2008–01–01]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2007. – 12 с. – (Національні стандарти України).
145
Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 , Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні
умови: ДСТУ 4839:2007. – [Чинний від 2008–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с. – (Національні
стандарти України), Бензини автомобільні Євро. Технічні умови. ДСТУ 7687:2015. Визначення індивідуальних
складників. ДСТУ 7686:2015 Бензин.
146
ДСТУ 7166:2010 Біоетанол. Технічні умови, був затверджений наказом Держспоживстандарту від 10.08.2010 р. №
356.
147
ДСТУ 4966:2008. Втрачає властивості рідини при t= -17,78 Ц.
148
Біобутанол - спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що використовується як біопаливо або біокомпонент” (стаття
1 Закону України від 14 січня 2000 року N 1391-XIV “Про альтернативні види палива”.
149
ДСТУ 7166:2010 Біоетанол. Технічні умови, був затверджений наказом Держспоживстандарту від 10.08.2010 р. №
356. Надано чинності 01.01.2011 р.
150
ДСТУ 4047-2001.
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144

Хімічна
формула
Специф.
енергія
МДж /
кілограм
143

Стиснений природний
13 газ151
14 Природний газ (метан)
15 Побутові відходи
Джерело: Вікіпедія.

Енергет
ична
густина

Специф.
енергія

Енергет
ична
густина

МДж /
літр

Втг /
кілограм

Втг /
літр

Порівняльна
енергетична
густина

Компресія

CH4
CH4

53,60
53,60
8,00

9,00
0,04

14 888,90
14 888,90
2 222,2

2 500,00
10,10

23,32%
0,09%

ОПТОВІ ТА РОЗДРІБНІ РИНКИ.
Аукціони з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля були
запроваджені Постановою КМУ від 4 квітня 2000 р. N 599. Порядок організації та проведення
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого
газу було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1064 від 03.10.2011 року “Деякі
питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу”, яка втратила чинність на підставі Постанови КМУ від 16
жовтня 2014 р. № 570 “Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти
сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу”.
Інструкція про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених
для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту затверджена Наказом
Міністерства палива та енергетики від 03.06.2002 № 332. Позначення та скорочення, що
вживаються в Інструкції:
СВГ - скраплений вуглеводневий газ (Кількість СВГ визначається одним із методів,
передбачених ГОСТ 26976-86:
- масовий - у разі визначення маси шляхом зважування на вагах для статичного зважування (ГОСТ
29329-92);
- об'ємний - у разі визначення об'єму в резервуарах бази зберігання та автоцистернах, а також
для обліку СВГ під час продажу на АГЗС, АГЗП;
- об'ємно-масовий - у разі визначення маси СВГ за об`ємом і густиною в умовах фактичної
температури.
ГНС - газонаповнювальна станція (в одиницях маси (кілограм),
АГЗС - автогазозаправна станція в одиницях об'єму (літр) (ДСТУ 3651.0-97),
ГНП - газонаповнювальний пункт (в одиницях маси (кілограм),
АГЗП - автогазозаправний пункт в одиницях об'єму (літр) (ДСТУ 3651.0-97),
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки,
АЦСГ - автомобільна цистерна скрапленого газу.
Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для
побутових потреб населення та інших споживачів затверджені Постановою КМУ від 20 листопада
2003 р. N 1790.
Cуб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів,
визначено підпунктом 212.1. 11 пункту 2 12.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України.

151

ГОСТ 5542-87 “Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення”.
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Законом України від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2017 році” змінено перелік товарів та ставки оподаткування для підакцизних товарів,
визначені у статі 215.3.4 Податкового кодексу України:
Код товару
Опис товару (продукції) згідно з
Ставка акцизного податку у твердих
УКТ ЗЕД
сумах з одиниці реалізованого товару
(продукції) згідно з
УКТ ЗЕД
(продукції)
Одиниця виміру
Ставка податку
(об’єм у літрах,
приведених до t 15°
C)
2707 50 10 00
суміші ароматичних вуглеводнів, євро за 1000 літрів
213,5
2707 50 90 00152
з яких 65 відсотків об’ємних
одиниць або більше (включаючи
втрати) переганяється при
температурі до 250° C за
методом, визначеним згідно з
ASTM D 86
Легкі дистиляти:
2710 12 11 10
Для специфічних процесів
-“213,5
2710 12 11 20
переробки
2710 12 11 90
для хімічних перетворень у
-“213,5
2710 12 15 10
процесах, крім зазначених у
2710 12 15 20
товарних підкатегоріях
2710 12 15 90

2710 12 21 00
2710 12 25 00

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
152

2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90

Бензини спеціальні:
уайт-спірит
-“інші спеціальні бензини
-“Бензини моторні:
бензини авіаційні
-“бензини моторні з вмістом
свинцю 0,013 г/л або менше:
із вмістом не менш як 5 мас. %
євро за 1000 літрів
біоетанолу або не менш як 5 мас.
% етил-трет-бутилового ефіру або
їх суміші

213,5
213,5
27
213,5

Від КМУ виходила “инициатива по налогообложению импортируемых платформата и риформата. Отметим, что эти
продукты активно используются недобросовестными трейдерами для изготовления контрафактного топлива на своих
нефтебазах. Эти вещества попадают в товарные позиции 2707 50 10 00 и 2707 50 90 00, согласно УКТВЭД, как смеси
ароматических углеводородов, не менее 65% которых перегоняется при 250 °С. Для этих товаров Кабмин предложил
акциз в размере €151,5/тыс. л (€202/т)”. Джерело: http://www.nefterynok.info/stati/otvetnyy-udar-kabmina.
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Код товару
(продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

2710 12 49 09
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
2710 20 90 00
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
2710 12 70 00

Опис товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

інші бензини

інші нафтопродукти
із вмістом свинцю більш як 0,013
г/л

Паливо для реактивних двигунів

Ставка акцизного податку у твердих
сумах з одиниці реалізованого товару
(продукції)
Одиниця виміру
Ставка податку
(об’єм у літрах,
приведених до t 15°
C)
-"-

-"євро за 1000 літрів

-"-

213,5

213,5
213,5

27

На 2017-й рік було скасовано акцизний податок з реалізації роздрібного пального. На 2015-й рік
ставка податку Законом України N 79 була визначена в розмірі 5% за кожний літр реалізованого
(відпущеного) товару. А на 2016-й рік Законом України від 24 грудня 2015-го року N 909-VIII “Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016-му році для платників акцизного
податку – суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального,
ставка податку була визначена 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ДСТУ 4047-2001 було введено в дію 01.01.2002 року. Ним було затверджено технічні умови для
вуглеводневих зріджених газів, призначених для використання в якості пального для
комунального-побутового споживання та для промислових цілей.
ДСТУ 4047-2001 містить посилання на:
ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та пори термохімічні. Загальні технічні умови.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
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ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и
маркировка.
ГОСТ 12.4. 068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и
общие требования.
ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.
ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические
требования.
ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия.
ГОСТ 617-90 Трубы медные. Технические условия.
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия.
ГОСТ 4752-79 Проволока медная крешерная. Технические условия.
ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава.
ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода.
ГОСТ 12162-77 Двуокись углерода твердая. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14921-78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб.
ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до
1,6 МПа. Технические условия.
ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических
факторов для технических целей.
ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия.
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности
запаха.
ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и
меркаптановой серы.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы
испытаний.
ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и
давления насыщенных паров.
Галузеві стандарти України
Порядок централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату,
супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу.
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
Порядок повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах
охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні
таких земельних ділянок.
Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання
режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з
режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.
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Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного та
нафтового газу магістральними трубопроводами.
Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення
запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання.
Правила користування природним газом для юридичних осіб
ГСТУ 3-19-176-97 Насосы центробежные для подачи нефти и нефтепродуктов. Требования
безопасности.
ГСТУ 320.00149943.007-97 Паливо для реактивних двигунів РТ. Технічні умови
ГСТУ 320.00149943.011-99 Паливо ТС-1 для реактивних двигунів. Технічні умови
ГСТУ 320.00149943.015-2000 Бензини моторні сумішеві. Технічні умови
ГСТУ 320.02829777.001-95 Положення про службу неруйнівного контролю в нафтовій і газовій
галузях
ГСТУ 320.02829777.014-99 Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій
бурових веж в розібраному й зібраному стані
Лист N 395/17/47-13 від 15.01.2013 р. Щодо ціни на природний газ для населення та його якості.
Наказ N 623 від 10.12.2008 р. Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго
України "Транспортування нафти. Контроль точності та достовірності результатів вимірювання
фізико-хімічних показників і кількісного хімічного аналізу нафти. Порядок".
Постанова N 212 від 10.02.2011 р. Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж
природного газу (між власниками та постачальниками природного газу).
Постанова N 849 від 05.07.2012 р. Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж
природного газу (між власниками та постачальниками природного газу).
РД 39-0147103-360-89 Инструкция по безопасному ведению сварочных работ при ремонте нефте- и
продуктопроводов под давлением.
РСТ УССР 1016-81 Смазка колесная. Технические условия.
РСТ УССР 1662-86 Эмульсии восковые. Общие технические условия.
РСТ УССР 1664-86 Карандаши восковые. Общие технические условия.
РСТ УССР 1665-86 Воска отделочные. Общие технические условия.
Зріджений природний газ (ЗПГ/LNG), що утримується при температурі -162 С, у випадку витоку,
швидко випарюється (rapid phase transition) і може загорітись. Світовий досвід включає великі
аварії, що траплялись 20 жовтня 1944 року у Клівленді, штат Огайо (США), у жовтні 1979 року у
штаті Мериленд (США), 19 січня 2004 року в Алжирі, у липні 2004 року у порті Зібрюгге на
кордоні між Бельгією та Францією, у серпні 2005 року у Нігерії.
Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ
ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
01.02.2005 № 28
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2005 р.
за № 466/10746
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з
питань технічного регулювання
та споживчої політики 01.02.2005 № 28
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
06.11.2013 № 1308)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 4 травня 2005 р. за № 466/10746
ПЕРЕЛІК
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Назва продукції
Позначення нормативних Нормативний документ (номер Код за УКТЗЕД
документів, на відповідність пункту або показники), що
встановлює обов’язкові
яким проводиться
вимоги
сертифікація
1
2
3
4
13. Нафтопродукти
13.1. Палива: бензини автомобільні ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 4345:2004
2710 12 31 00
*****, авіаційні; дизельні *****;
ДСТУ 6081:2009
ДСТУ 6081:2009,
2710 12 41
альтернативні, біопалива (для
ДСТУ 7178:2010
пункти 4.2; 4.3; 5.2
2710 12 45
бензинових двигунів, для дизельних ГОСТ 305-82
ДСТУ 7178:2010,
2710 12 49
ГОСТ 1012-72
пункти 4.2; 4.3; 5.2
двигунів з вмістом біодизелю
2710 19 43 00
нормативний документ на
ГОСТ 305-82, пункт 2.2
******)
2710 19 46 00
конкретний вид продукції
ГОСТ 1012-72, пункти 1.2; 1.4 2710 19 47
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
3824 90 97 10
3826 00 10 00
3826 00 90 00
13.2. Гази паливні:
ДСТУ ГОСТ 27577:2005
ДСТУ ГОСТ 27577:2005,
2711 11 00 00
газ нафтовий скраплений, газ
ДСТУ 4047-2001
пункт 3.2
2711 12
2711 13
природний компримований
ГОСТ 27578-87
ДСТУ 4047-2001,
нормативний документ на
пункт 4.2
конкретний вид продукції
ГОСТ 27578-87-87,
пункт 1.3
13.3. Палива для реактивних
ДСТУ 4796:2007
ДСТУ 4796:2007,
2710 11 70 00
двигунів
ГСТУ 320.00149943.007-97 пункт 3.3
2710 19 21 00
ГСТУ 320.00149943.011-99 ГСТУ 320.00149943.007-97,
нормативний документ на
пункт 3.2
конкретний вид продукції
ГСТУ 320.00149943.011-99,
пункт 3.2
2710 19 81 00
13.4. Оливи моторні: для бензинових ГОСТ 6360-83
ДСТУ 4106-2002
ГОСТ 6360-83,
2710 19 99 00
двигунів, дизелів та газових
ГОСТ 8581-78
двигунів, оливи авіаційні
ГОСТ 10541-78
пункт 1.2
3403 19
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 8581-78,
3403 99
ГОСТ 21743-76
пункт 2.2
ГОСТ 23497-79
ГОСТ 10541-78,
нормативний документ на
пункт 2.2
конкретний вид продукції
ГОСТ 12337-84,
пункт 2.2
ГОСТ 21743-76,
пункт 2.2
ГОСТ 23497-79,
пункт 2.2
13.5. Мастила пластичні
ДСТУ 4310:2004
ДСТУ 4310:2004
2710 19 99 00
ГОСТ 15037-69
ГОСТ 15037-69,
3403 19 10 00
ГОСТ 16105-70
пункт 4
3403 19 91 00
ГОСТ 18179-72
ГОСТ 16105-70,
3403 99 10 00
ГОСТ 8773-73
пункт 1.1
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ГОСТ 19791-74
ГОСТ 11110-75
ГОСТ 20421-75
ГОСТ 4366-76
ГОСТ 14296-78
ГОСТ 14068-79
ГОСТ 16422-79
ГОСТ 1033-79
ГОСТ 3333-80
ГОСТ 9433-80
ГОСТ 19537-83
ГОСТ 21150-87
нормативний документ на
конкретний вид продукції

13.6. Рідини мастильноохолоджувальні
13.7. Бітуми нафтові__________

ДСТУ 3927-99
нормативний документ на
конкретний вид продукції
ДСТУ 4044-2001
ДСТУ 4148-2003
ДСТУ 4818:2007
ГОСТ 22245-90
нормативний документ на
конкретний вид продукції

ГОСТ 18179-72,
пункт 1.2
ГОСТ 8773-73,
пункт 1.2
ГОСТ 19791-74,
пункт 1.3
ГОСТ 11110-75,
пункт 1.3
ГОСТ 20421-75,
пункт 1.2
ГОСТ 4366-76,
пункт 1.4
ГОСТ 14296-78,
пункт 1.2
ГОСТ 1033-79,
пункт 1.4
ГОСТ 14068-79,
пункт 1.2
ГОСТ 16422-79,
пункт 1.2
ГОСТ 3333-80,
пункт 1.3
ГОСТ 9433-80,
пункт 1.2
ГОСТ 19537-83,
пункт 1.2
ГОСТ 21150-87,
пункт 1.2.1
ДСТУ 3927-99

3403 99 90 10
3403 99 90 90

2710 19 91 00
3403 19
3403 99
2713 20 00 00

ДСТУ 4044-2001,
пункт 4.2
(показники 1 - 3; 4.3; 5; 6; 10
таблиці 1)
ДСТУ 4148-2003,
пункт 4.2
ДСТУ 4818:2007,
пункт 4.2
ГОСТ 22245-90,
пункт 1.2.2
***** Лише палива, на які не поширюється дія Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013
року № 927.
****** Лише палива з вмістом біодизелю більше ніж 7 %.
14.7. Металеві резервуари для нафти ДСТУ Б В.2.6-75:2008
та нафтопродуктів, газгольдери та
ГОСТ 17032-71
конструкції водонапірних башт153
ДБН В.2.6-163:2010
нормативний документ на
конкретний вид продукції

ДСТУ Б В.2.6-75:2008,
7309 00 10 00
пункт 4.1
7311 00 10 00
ГОСТ 17032-71,
пункти 1; 4; 5; 7; 11; 12
ДБН В.2.6-163:2010,
пункти 2.2.2 - 2.2.4; 2.6.6 2.6.9; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.10 2.8.13; 2.8.20 - 2.8.22; 2.8.25;
2.8.28; 2.9.6; 2.9.8; 2.9.10 2.9.12; 2.10.1; 2.10.2; 2.12.3

153

Див. Директиву 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із нафтопродуктами та при
їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 (Додаток XXX, ст. 360-363, 365, 366 УА).
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ТЕМА Енергетична стратегія України до 2030-го року: стратегія розвитку нафтогазової
галузі.
Стратегія розвитку нафтогазової галузі - це розділ 6 Стратегії.
2.5. Баланс природного газу
Базовий сценарій, млрд. м3
Прибуткова частина

2010
(факт)

2015

2020

2025

2030

1. Видобуток природного газу

74,7
20,5

70,1
20,9

66,1
23,7

61,8
29,8

59,4
44,4

2. Імпорт природного газу

36,6

33,7

27,1

20

5

3. Залишки у сховищах на початок періоду

17,6

15,5

15,3

12

10

І. Ресурси, всього

Витратна частина
ІІ. Розподіл ресурсів – усього

75,00

70,06

66,20

61,85

59,40

1. Споживання природного газу нетто, у т.ч.:

52,0

50,6

47,8

46,9

46,6

1.1 Промисловість

21,3

19,6

18,2

18,1

18,3

1.2 Сфера послуг, енергетика та бюджетна сфера

13,1

14,3

14,8

15,4

16

1.3 Населення

17,6

16,7

14,8

13,4

12,3

5,3

3,96

3,1

2,95

2,8

57,3

54,6

50,9

49,9

49,4

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

17,6

15,5

15,3

12,0

10,0

2010 (факт)

2015

2020

2025

2030

1. Видобуток природного газу

74,7
20,5

70,8
20,9

66,8
23,7

62,3
25,9

59,8
30,2

2. Імпорт природного газу

36,6

34,2

27,7

23,1

16,9

3. Залишки у сховищах на початок періоду

17,6

15,7

15,4

13,3

12,7

74,7
51,7

70,9
51,2

66,8
48,37

62,3
46,1

59,8
44,4

5,3

3,97

3,074

2,87

2,73

57,0

55,2

51,4

49,0

47,1

0,1

0

0

0

0

17,6

15,7

15,4

13,3

12,7

2. Технічне споживання
3. Споживання природного газу брутто, всього
4. Експорт природного газу
5. Залишки у сховищах на кінець періоду
Песимістичний сценарій, млрд. кубометрів
Прибуткова частина
І. Ресурси, всього

Витратна частина
ІІ. Розподіл ресурсів – усього
1. Споживання природного газу нетто
2. Технічне споживання
3. Споживання природного газу брутто, всього
4. Експорт природного газу
5. Залишки у сховищах на кінець періоду
Оптимістичний сценарій, млрд. кубометрів
Прибуткова частина

2015

2020

2025

2030

І. Ресурси, всього

2010 (факт)
74,7

71,6

68,1

64,9

61,9

1. Видобуток природного газу

20,5

20,9

23,7

30,2

46,7

2. Імпорт природного газу

36,6

34,3

29,2

22,3

6,2

3. Залишки у сховищах на початок періоду

17,6

16,4

15,2

12,4

9

75,00

71,59

68,17

64,82

61,92

56,1

51,2

49,8

49,4

50

Витратна частина
ІІ. Розподіл ресурсів – усього
1. Споживання природного газу нетто
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Прибуткова частина
2. Технічне споживання
3. Споживання природного газу брутто, всього
4. Експорт природного газу

2010 (факт)

2015

2020

2025

2030

5,3

3,99

3,17

3,02

2,92

57,3

55,19

52,97

52,42

52,92

0,1

0

0

0

0

17,6

16,4

15,2

12,4

9

2015

2020

2025

2030

11,1

12

12

12,8

14,6

1. Видобуток нафти і газового конденсату

3,6

2,8

2,4

2,4

4,5

2. Імпорт нафти

7,5

9

9,4

10,2

9,8

3. Залишки нафти у сховищах на початок періоду

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

11,3

12

12

12,8

14,6

11

11,7

11,6

12,5

14,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11,1

11,8

11,7

12,6

14,4

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

5. Залишки у сховищах на кінець періоду
Базовий сценарій, млн. тонн
Прибуткова частина
І. Ресурси, всього

2010 (факт)

Витратна частина
ІІ. Розподіл ресурсів- усього
1. Споживання нафти нетто, у тому числі:
2. Втрати при зберіганні, розподілі,
транспортуванні
3. Споживання нафти брутто – всього
4. Експорт нафти
5. Залишки у сховищах на кінець періоду
Песимістичний сценарій, млн. тонн
Прибуткова частина

2010 (факт)

2015

2020

2025

2030

11,3

3,8

3,6

3,6

3,3

1.1 Видобуток нафти і газового конденсату

3,6

2,8

2,1

1,8

2,2

1.2 Імпорт нафти
1.3 Залишки нафти у сховищах на початок
періоду

7,5

0,8

1,3

1,6

0,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

11,3

3,8

3,6

3,6

3,3

11

3,5

3,4

3,4

3,1

І. Ресурси, всього

Витратна частина
ІІ. Розподіл ресурсів- усього
1. Споживання нафти нетто, у тому числі:
2. Втрати при транспортуванні, розподілі,
зберіганні

0,1

0

0

0

0

11,1

3,5

3,4

3,4

3,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

2010 (факт)

2015

2020

2025

2030

11,3

13,7

13,6

14,6

16,6

1. Видобуток нафти і газового конденсату

3,6

2,8

2,4

3,3

7,1

2. Імпорт нафти

7,5

10,7

11

11

9,3

3. Залишки нафти у сховищах на початок періоду

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

3. Споживання нафти брутто – всього
4. Експорт нафти
5. Залишки у сховищах на кінець періоду
Оптимістичний сценарій, млн. тонн
Прибуткова частина
І. Ресурси, всього

Витратна частина
ІІ. Розподіл ресурсів- усього
1. Споживання нафти нетто, у тому числі:
2. Втрати при зберіганні, розподілі,
транспортуванні
3. Споживання нафти брутто – всього

0

0

0

0

0

11,3

13,7

13,6

14,6

16,6

11

13,4

13,3

14,3

16,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11,1

13,5

13,4

14,4

16,4
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Прибуткова частина
4. Експорт нафти
5. Залишки у сховищах на кінець періоду

2010 (факт)

2015

2020

2025

2030

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Охорона довкілля у тому числі врегульовується і розділом IX Закону України від 12 липня 2001
року N 2665-III “Про нафту і газ”.
Загальні екологічні проблеми, зумовлені виробничою діяльністю підприємств паливноенергетичного комплексу, та шляхи їх розв’язання - це розділ 8 Стратегії.
У видобутку газу й нафти:
■
Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище певних речовин, які
використовуються або утворюються у процесі виробництва, зокрема бурових розчинів, які
утворюються при бурінні свердловин тощо;
■
Підвищення екологічної безпеки процесу гідророзриву пласта, у тому числі: зниження ризиків
потрапляння розчину, що використовується при гідророзриві, до джерел води і ґрунту, у т.ч. за
допомогою бетонування; а також повторне використання або очищення рідини, використаної для
гідророзриву пласта;
■
Застосування найбільш сучасного устаткування при видобутку, у тому числі для скорочення
спалювання попутного нафтового газу154;
■
Підвищення екологічної безпеки при здійсненні видобутку на глибоководному шельфі,
включаючи розроблення системи реагування у разі надзвичайних ситуацій (розливи нафти, прорив
свердловин, ушкодження танкерів);
■
Планування та запровадження комплексу заходів, спрямованих на поводження із зазначеними
обсягами відходів, забруднених техногенно-підсиленими джерелами природного походження.
У виробництві та споживанні нафтопродуктів:
■ Планомірне підвищення якості нафтопродуктів, реалізованих на території України, відповідно
до стандартів Європейського союзу стосовно вмісту у вихлопних газах окису вуглецю, оксидів
сірки155 (Директива 1999/32/ЕС) й азоту та продуктів неповного згоряння ароматичних вуглеводнів;
у тому числі, підвищення стандарту якості нафтопродуктів до Євро-5 до 2020 р. при врахуванні
темпів підвищення глибини переробки на вітчизняних НПЗ, основним процесом для чого є
каталітичний крекінг.
■ Контроль над дотриманням стандартів екологічної безпеки при утилізації побічних продуктів
виробництва та відходів (сірка, кокс) і зниження викидів забруднюючих речовин у процесі
нафтопереробки;
■ Стимулювання використання більш економічного транспорту з меншою питомою витратою
палива;

Факельне спалювання природного газу, в результаті якого виділяється діоксид сірки (SO2), можна замінити
газофракціонуванням та отриманням скраплених вуглеводневих газів (СВГ), що піддаються піролизу, в результаті
якого отримуються мономіри – етилен (C2H4) та пропилен (C3H6). Відповідно до п. 1.2 Інструкції із застосування
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення
ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженої Наказом Державної Комісії України по
запасах корисних копалин від 10.07.98 N 46: “Природний горючий газ (далі - газ) - природна суміш вуглеводневих
та невуглеводневих сполук і елементів, які перебувають в пластових умовах у різних фазах (газоподібній, рідкій,
твердій) або розчиненими в нафті чи воді, а в стандартних умовах - тільки в газоподібній фазі. Основними
компонентами газу в стандартних умовах є метан (СH4) і його гомологи:
- етан (C2H6),
- пропан (C3H8),
- бутан (C4H10).
155
Додатково: ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой
серы.
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■ Стимулювання підвищення екологічності транспорту за рахунок підвищення вимог до
екологічного класу автотранспорту, який випускається на території України, більш широкого
поширення альтернативних видів палива, а також розвитку біопалив і просування машин, які
споживають суміші з високим вмістом біопалива;
■ Зниження забруднення навколишнього середовища при виробництві нафтопродуктів за рахунок
модернізації устаткування та контролю над процесом переробки (витрати пари, рівень тиску в
газових турбінах тощо), збільшення ефективності чинного процесу роботи (відновлення втрат
тепла, заміна нагрівальних елементів, використання механізмів когенерації тощо), а також
застосування технологій уловлювання та зберігання вуглецю.
Також у Стратегії є підрозділи, наприклад, 3.4. Загальні екологічні проблеми в галузі
електроенергетики:
Україні потрібно зробити наступні важливі кроки щодо поліпшення екології на наявних
електрогенеруючих об'єктах:
1) зниження викидів забруднюючих речовин і
2) зниження викидів парникових газів та
3) стимулювання утилізації золошлакових відходів.
Відповідно до:
1) матеріалів виконання першої стадії Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН
(http://www.carbonunitsregistry.gov.ua),
2) наказу Мінприроди від 22.10.2008 N 541 "Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт", Обсяг викидів парникових газів в Україні становить більше
400 млн. т СО2-екв на рік, основними компонентами є:
80%
СО2 (близько 80%) і
15%
метан (більше 15%) - 71,62 млн. т СО2-екв на рік (2013-й рік).
Найбільшими джерелами викидів є:
70%
підприємства енергетичної галузі (70%), при цьому ТЕС виробляють
менше 30% від цього обсягу.
21%
при цьому ТЕС виробляють менше 30% від цього обсягу.
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ТЕМА: ЗОВНІШНІ НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ ВИДОБУТКУ ТА СПОЖИВАННЯ
ВУГЛЕВОДНІВ
Негативні зовнішні ефекти можуть виникати у процесі видобутку, переробки природного газу,
конденсату та нафти, газофракціювання, реалізації продукції фракціювання та переробки та
споживання продукції.
Тому надрокористувачам потрібно проводити природоохоронні заходи в межах родовищ, де
можливий вплив забруднюючих факторі при:
1. бурінні,
2. експлуатації свердловини,
3. підготовці вуглеводнів,
4. зберіганні вуглеводнів156,
5. транспортуванні вуглеводнів,
6. транспортуванні пластової води.
Яка ціна для людей, що проживають в регіоні? Потрібен детальний аналіз економічних вигод та
зовнішніх негативних ефектів, таких як вплив на здоров’я токсичних хімікатів (амбарних шламів,
ставків кислих гудронів на нафтопереробних заводах), псування питної води, або навіть радіація
(радій 226 у відходах).
Так, у Пенсильванії, США при видобутку сланцевого газу у відходах фрекінгу присутній радій 226.
Також здоров’ю можуть загрожувати 2-бутоксиетанол, формальдегід, глутаральдегіт, boric acid,
етан-1,2-діоль (етиленгліколь), метанол (CH3OH), моноетаноламін, дазомет, acetic ангильдрід,
ізопропанол, пропаргил алкоголь, bicarbonate sodium,
Зовнішні негативні ефекти видобутку вуглеводнів та виробництва синтетичних вуглеводнів
P =TC
Граничні суспільні витрати (MCs = MCp + MEC =
= Cуспільна пропозиція Ss вуглеводнів
Граничні приватні витрати (MCp) =
= Приватна пропозиція Sp вуглеводнів
DWL = безповоротні
втрати
Попит D на вуглеводнів
Гранична вартість зовн. негат. ефекту (MEC)
Qs
Суспільне
виробництво

Qd
Приватне
виробництво

Qdt вуглеводнів (2015-2019)

Пункт 1.15 Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, затверджених чинним
Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 06.05.2008 N 95 , визначив, що: “експлуатація об'єктів нафтогазодобувної промисловості
стосовно питань охорони навколишнього природного середовища здійснюється згідно з
вимогами Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
156

Частиною 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23 травня 2017 року № 2059-VIII “4)
енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ,
газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти,
бітуму нафтового, скрапленого газу);” віднесено до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.
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Експлуатація об’єктів нафтогазовидобувної промисловості здійснюється згідно з вимогами:
1) стандарту "Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на
нафту та газ на суші. Правила проведення робіт" (ГСТУ 41-00032626-00-007-97).
2) наказу Мінпаливенерго України від 18.05.2007 № 249 «Свердловини нафтогазової галузі.
Порядок ліквідації та списання витрат на їх споруджування» (СОУ 11.2-00013741-001:2007). Акт
про ліквідацію свердловини і уточнені координати місцезнаходження устя свердловини здаються в
архів на постійне зберігання.
3) стандарту "Охорона довкілля. Рекультивація земель
(ГСТУ 41-00032626-00-023-2000).

під

час

спорудження свердловин"

4) наказу Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328 «Етапи і
стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (ГСТУ41-00032626-00-011-99).
5) Галузевого стандарту України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ
нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об’єкти будівництва» (ГСТУ 320.00013741.017-2002).
6) державних будівельних норм "Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд" (ДБН
А.2.2-1-2003).
7) Норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и
воды нефтяных месторождений (ВНТП 3-85).
8) Порядку здійснення державного геологічного контролю затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2011 року N 1294 (скасовано Постановою КМУ від 10.03.17 р.).
ОВНС можна завантажити на:
http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-242#load, або
http://dbn.at.ua/load/0-0-0-242-20.
Державною службою геології та надр України засновані:
1) Державна організація “Донецька територіальна інспекція державного геологічного контролю за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 25967766),
2) Державна організація “Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 24616094),
3) Державна організація “Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю
за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 20077619),
4) Державна організація “Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ: 22360549),
5) Державна організація “Північно-східна територіальна інспекція державного геологічного
контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр” (ЄДРПОУ:
25154767),
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6) Державна організація “Чорноморська територіальна інспекція державного геологічного
контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» (ЄДРПОУ:
36115815).
Державні організації, що називаються територіальні інспекції, проводять перевірку дотримання
вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин, відповідно до пункту 8 Порядку
здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 грудня 2011 року № 1294.
Складають Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин
(горючі газоподібні та рідинні корисні копалини), відповідно до наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 28.03.2013 р. № 133.

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ
Стаття 13 Закону України від 12 липня 2001 року N 2665-III “Про нафту і газ” до видів спеціальних
дозволів на користування нафтогазоносними надрами відносить спеціальні дозволи “на
будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних
копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів
виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод”.
Видобувні компанії застосовують різні технології управління промисловими відходами.
Об’єкти, де розміщено промислові відходи, часто визнаються безгосподарськими і можуть
залучатись у комунальну власність.
1) ШЛАМОСХОВИЩА ТА ХВОСТОСХОВИЩА157.
Потрібне якісне технічне та технологічне покращення виробничої діяльності зі шламовими
амбарами.
Далеко не всі видобувні компанії перейшли до безамбарного буріння (pitless drilling).
Куди дівати материнські породи при бурінні? Викопують котловани, куди скидаються відходи
буріння. Проблеми шламових амбарів не вивчені, яким чином шламові амбари взаємодіють з
грунтовими та поверхневими водами. Діють токсиканти, підвищується мінералізація.
Альтернативні технології при рекультивації шламових амбарів:
1) відкачати помпою рідину з амбару та засипати мінеральним грунтом, що не запобігає хімічному
забрудненню високої концентрації та негативному впливу на поверхневий грунт. У бурові шлами
додаються хімічні стабілізатори грунту. Техногенний вантаж (dry residue subsoil158) вивозиться та
утилізується як будівельний матеріал на відсипках технологічних доріг та кущових майданчиків.
2) чотири етапи:
2.1) оцінка екологічного стану шламових амбарів,
157

Частиною 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23 травня 2017 року № 2059-VIII “11) …
шламонакопичувачі, хвостосховища;” віднесено до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля”.
158
www.tdplant.com (проектна документація).
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2.2) якщо необхідно, то встановити загороджувальні споруди та провести очистку нафти з
водоймищ шламових амбарів з використанням мобільних установок,
2.3) проведення інженерно-технічної підготовки шламових амбарів та ділянок, що до них
прилягають, для проведення біологічної рекультивації,
2.4) біологічна рекультивація, у т.ч. лісова, як найбільш перспективна.
На схилах шламових амбарах з’являється рослинність. Через 10-15 років з’явиться потрібна
структура фітопланктону.
Крім сховищ нафтошламів актуальними є сховища застарілих мазутів.
2) КИСЛІ ГУДРОНИ.
Офіційний позитивний висновок оцінки впливу на довкілля від якоїсь технології.
Чи потрібна Державна програма про ліквідацію накопиченої екологічної шкоди?
Територія потребує рекультивації.
Дослідження ставків – накопичувачів. Які лабораторії можуть залучатись для дослідження грунтів?
Перевищення норм щодо забруднень.
Традиційно у ставках кислих гудронів знаходяться ртуть, свинець та кадмій. Крім кислих гудронів
часто знаходяться асфальтени. Проводити дослідження по хімічному складу кислих гудронів.
Необхідно розробляти проекти на рекультивацію.
Є різні технології утилізації кислотних гудронів, у т.ч. для виробництва бітуму та паливного мазуту
для енергетики.
Установки високотемпературного крекінгу кислих гудронів, що є вкрай агресивними речовинами,
обладнання для тимчасового зберігання витримує не більше кварталу (приклад: установка
термічної деструкції УТД-22 для переробки кислих гудронів (виробник обладнання: компанія IPEC
(www.i-pec.ru), потужність – до 2000 кг/год, перемішування та нейтралізація кислих гудронів
негашеним вапном. Згідно цієї технології після досягнення необхідного значення Ph
нейтралізований гудрон надходить до бункера-накопичувача), продуктами переробки є:
- технічний грунт,
- піролізний газ,
- котельне пальне.
Канцерогени (отрута) – це, зокрема, бензопирен.
Іншим варіантом є спалювання переробленого матеріалу на цементних заводах (Латвія,
http://mueg.de/ru/geschaeftsfelder/umweltsanierung/referenzen/).
ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
Таблиця. Таблиця викидів парникових газів.
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А

В

1

Енергетика

1.В.2

Нафта та природний газ

Выбросы в базовый
год, тыс. тонн CO2 экв.

С

CO2159

СН4

Б

384,08

224,99

51266,44

23813,39

N20
Усього еквівалент СО2 тис. т.

Выбросы в 2013 г..
тыс. тонн СO2- экв.

Категория источника
МГЭИК

Парниковий газ

1,05

0,63

51 650,00

24 040,00

Джерело: http://www.carbonunitsregistry.gov.ua.

P=TC

Зовнішні негативні ефекти споживання вуглеводнів

квота на споживання
пропозиція S вуглеводнів
DWL = безповоротні втрати
Приватний Попит D на вуглеводні
Суспільний Попит D на вуглеводні
Qs
Qs
Суспільне
Приватне
Qdt
вуглеводні (2015-2019)
споживання споживання

Наказ Мінприроди від 22.10.2008 N 541 "Про затвердження технологічних нормативів допустимих
викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких
перевищує 50 МВт”, визначив граничну масову концентрацію забруднюючої речовини у сухих
відхідних газах, приведену до нормальних умов:
6%
3%
15%

гранична масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, приведена до
нормальних умов (температура 0 град.C, тиск 101,32 кПа) та визначеного вмісту кисню (6%
у разі спалювання твердого палива).
гранична масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, приведена до
нормальних умов (температура 0 град.C, тиск 101,32 кПа) та визначеного вмісту кисню (3%
у разі спалювання газоподібного та рідкого палива).
гранична масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, приведена до
нормальних умов (температура 0 град.C, тиск 101,32 кПа) та визначеного вмісту кисню (15%
у разі спалюванні газоподібного та рідкого палива у газових турбінах).

Також встановлено граничні нормативи допустимих викидів під час спалювання рідкого та
газоподібного палива:
1) діоксиду сірки (SO2)
Тип палива

Номінальна теплова потужність Технологічні нормативи допустимих
установки (P), МВт
викидів діоксиду сірки, мг/куб.м

Газоподібне

Незалежно від потужності

159

Додатково: ГОСТ 12162-77 Двуокись углерода твердая. Технические условия.
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Тип палива
загальний випадок

Номінальна теплова потужність Технологічні нормативи допустимих
установки (P), МВт
викидів діоксиду сірки, мг/куб.м
35

зріджений газ

5

низькокалорійний коксовий
газ

400

доменний газ

200

2) оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту - N20).

Тип палива
Газоподібне

Тип теплосилової установки

Технологічні нормативи допустимих
викидів оксидів азоту (в перерахунку
на діоксид азоту), мг/куб.м

Паровий котлоагрегат

500

Водогрійний котлоагрегат

500

3) оксиду вуглецю (CO)

Тип палива

Тип теплосилової установки

Газоподібне

Котлоагрегат

Поточні технологічні нормативи
допустимих викидів оксиду вуглецю,
мг/куб.м
250

П. 4.4 Наказу Мінприроди від 22.10.2008 N 541 "Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт” визначає технологічні нормативи допустимих викидів для
різних типів палива.
Таблиця. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів для нових газових турбін, наведених у
таблиці 11.
Технологічні нормативи допустимого викиду оксидів азоту (в
Тип палива
перерахунку на діоксид азоту - N20), мг/куб.м
Природний газ

50

Інші гази

120

Рідке паливо

120

Під час спалювання природного газу в камерах згоряння газових турбін технологічний норматив
допустимих викидів оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) встановлюється на рівні
75 мг/куб.м:
- для газових турбін, що використовуються в режимі когенерації, які мають загальний коефіцієнт
корисної дії вище 75%;
- для газових турбін, які використовуються в парогазових установках, що мають
середньорічний електричний коефіцієнт корисної дії вище 55%.
П. 4.5 Наказу Мінприроди від 22.10.2008 N 541 "Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт” визначив перспективні технологічні нормативи допустимих
викидів оксиду вуглецю для нових установок. Масові концентрації оксиду вуглецю (CO) не
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повинні перевищувати встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів для
нових установок, наведених у таблиці:
Технологічні нормативи
допустимих викидів оксиду
Тип теплосилової установки вуглецю, мг/куб.м

Тип палива
Тверде

Котлоагрегат

250

Рідке

Котлоагрегат

250

Газова турбіна

100

Котлоагрегат

250

Газова турбіна

100

Газоподібне

160

Також визначено технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом:
Технологічні нормативи
допустимих викидів
суспендованих твердих
частинок, недиференційованих
за складом, мг/куб.м

Тип палива

Номінальна теплова
потужність установки (P),
МВт

Тверде

Р >= 500

50

Р < 500

100

Рідке
вміст золи в паливі не більше
0,06%
вміст золи в паливі більше
0,06%

Незалежно від потужності
50

Газоподібне
загальний випадок

5

доменний газ

10

гази, що утворюються при
виробництві сталі і
використовуються як паливо

50

Постанова КМУ від 28 серпня 2013 р. № 808 “Про затвердження переліку видів діяльності та
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”, відносить до відповідних видів
діяльності:
“13. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт: … магістральних
продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин)”
віднесено саме до такої діяльності,
19. Зберігання, перероблення та транспортування вуглеводневої сировини (газу природного, газу
сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану)
вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу), а також технічні
рішення з газопостачання населення і промислових підприємств”.
20. Нафтопереробні заводи (за винятком підприємств, які виробляють тільки мастильні матеріали із
сирої нафти) та устаткування для газифікації і зрідження вугілля або бітумінозних сланців.
21. Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції,
автомобільні газозаправні станції зрідженого газу”.
160

Хімічні властивості метану (CH4): метан горить: CH4+2O2 → CO2 + 2H2O. Метан згорає не повністю: 2CH4+3O2
→ 2CO + 4H2O.
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Також п. 6 ДСТУ 4047-2001 містить вимоги охорони навколишнього середовища:
“6.1 В атмосфере населенных пунктов максимальная разовая ПДК паров углеводородов
насыщенных составляет 200 мг/м3, максимальная разовая и среднесуточная ПДК углеродов
ненасыщенных — 3 мг/м3 [12].
6.2 Основными требованиями, которые обеспечивают охрану окружающей среды, является
максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, насосных агрегатов и другого оборудования
соответственно ДНАОП [4] СанПиН [13], а также строгое соблюдение норм технологического
режима.
6.3 В производственных помещениях и на открытых площадках должен быть периодический (не
менее одного раза в сутки) контроль содержания углеводородов переносными или
автоматическими приборами (анализаторами, сигнализаторами), допущенными к применению в
установленном порядке”.

ФІНАНСОВІ КОМПЕНСАТОРИ ЗА ЗОВНІШНІ НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ
В антропогенній (господарcькій) діяльності не повинно існувати зовнішніх негативних ефектів,
яким немає ціни – фінансового компенсатора для держави та громад на трьох рівнях
адміністративно-територіального устрою, або фінансового заохочення для суб’єктів
господарювання, що зробили поліпшення (зменшили викиди, перейшли на альтернативні
речовини).
Адже ми не лише знаємо, скільки для суб’єктів господарювання коштують зовнішні негативні
ефекти, що обкладаються екологічним податком161, але і знаємо, як екологічний податок
розподіляється між державою та громадами на всіх трьох рівнях адміністративно-територіального
устрою (ст. 29, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України). Cтавки екологічного податку за викиди
визначаються або за найменуванням забруднюючої речовини, або за класом, або залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі
населених пунктів162.
Пунктом 2 Постанови КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780, відповідно до статті 5 Закону
України "Про охорону атмосферного повітря", постановлено “Міністерству охорони
навколишнього природного середовища України разом із заінтересованими органами виконавчої
влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, що
здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел,
забезпечити протягом 2002-2007 років поетапне розроблення нормативів граничнодопустимих
викидів”.
Також Постанова КМУ від 28 грудня 2001 р. N 1780 визначила, що “норматив
граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини із стаціонарного джерела на одиницю
161

Екологічний податок, визначений підпунктом 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, і в
деталях врегульовується розділом VIII Податкового кодексу України161, є одним із загальнодержавних податків, що
“справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин,
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками,
фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1
квітня 2009 року”. Екологічний податок, що нараховується та сплачується щоквартально, відповідно до пункту 249.1
статті 249 ПКУ, є одним із загальнодержавних податків, якому присвячено Розділ VIII Податкового кодексу України.
162
Держкомстат України; Наказ, Форма від 03.06.2008 № 172 “Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з охорони навколишнього природного середовища (Форма N 2-ТП (повітря) (річна) )”:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/vc172202-08.
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продукції чи сировини визначається як відношення кількості забруднюючої речовини, що
викидається в атмосферне повітря, до обсягу продукції підприємства або використаної ним
сировини”:
- на одиницю маси за одиницю часу;
- на одиницю продукції чи сировини.
Також цією Постановою КМУ визнається пріоритетність права Європейського Союзу, тобто
Директиви 2001/80/ЄС163.
На виконання цієї Постанови КМУ Мінприроди видало два накази:
1) Наказ Мінприроди від 27.06.2006 N 309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел",
2) Наказ Мінприроди від 22.10.2008 N 541 "Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт".
Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (за викиди в атмосферне повітря)
Стаття ПКУ Найменування забруднюючої речовини
ст. 243.1

ст. 243.2

ст. 243.3

163

Оксиди азоту
Аміак
Ангідрид сірчистий
Ацетон
Бенз(о)пірен
Бутилацетат
П’ятиокис ванадію
Водень хлористий
Вуглецю окис
Вуглеводні
Газоподібні фтористі сполуки
Тверді речовини
Кадмію сполуки
Марганець та його сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководень164
Сірковуглець
Спирт н-бутиловий
Стирол
Фенол
Формальдегід
Хром та його сполуки
Клас небезпечності I
Клас небезпечності IІ
Клас небезпечності IІІ
Клас небезпечності IV
безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб.
метр
Менше ніж 0,0001
0,0001-0,001 (включно)

Ставка екол.
податку, гривень за
1 тонну
1553,79
291,41
1553,79
582,83
1977992,51
349,96
5828,32
58,54
58,54
87,81
3 846,95
58,54
12298,01
12298,01
62658,23
1553,79
65863,81
65863,81
4993,53
3245,03
1553,79
11346,13
7052,52
3846,95
41713,2
11113,26
2545,11
379,22
87,81
467807,81
40081,78

Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for
certain atmospheric pollutants: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1491250919149&uri=CELEX:32001L0081.
164
Додатково: ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода.
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Стаття ПКУ

Найменування забруднюючої речовини

понад 0,001-0,01 (включно)
понад 0,01-0,1 (включно)
понад 0,1
ст. 243.4
Ставка податку за викиди двоокису вуглецю
Джерело: Податковий кодекс України.

Ставка екол.
податку, гривень за
1 тонну
5536,9
1553,79
58,54
0,26

Частиною 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23 травня 2017 року №
2059-VIII “13) трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад
800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів” віднесено до першої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на
довкілля.
А цією самою частиною 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23 травня
2017 року № 2059-VIII “3) видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім
корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами
в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;” віднесено до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і
підлягають оцінці впливу на довкілля.
Відповідно до Національної доповіді України про стан виконання положень “Порядку денного на
XXI століття” за десятирічний період (заключного)165, “обсяг викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря у 2010 році становив 146 кг на кожного жителя…”.

165

Джерело: www.menr.gov.ua.
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Про автора:

Любич Андрій Васильович має ступінь бакалавра суспільних наук
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» (1992-1996 р.) та магістра публічного
управління Гарвардського університету (1997-1999 р.), США. Він видав декілька колективних
монографій на тему формування, складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності по
бюджету. Автор має понад десятирічний стаж роботи у фінансових установах, зокрема, на посаді
першого заступника генерального директора ТОВ КУА АПФ “Клас Ессет Менеджмент” (м. Київ).
Також має досвід представництва акціонерів корпоративних інвестиційних фондів у наглядових
радах інститутів спільного інвестування, що управляються ТОВ КУА “ІТТ-Менеджмент” (м. Київ).
Автор, працюючи у складі торговців цінними паперами – ліцензіатів НКЦПФР, наповнив активи
декількох інвестиційних фондів, здійснюючи три з чотирьох видів ліцензійної діяльності торговця
цінними паперами: брокерську, дилерську та андерайтинг (первинне розміщення). Любич Андрій є
головою правління громадської організації «Інститут фінансів та права» (www.institutefl.org), одним
із напрямів якої є сприяння ефективним закупівлям за державні (публічні) кошти, у т.ч. в межах
коаліції «Громадське партнерство «За доброчесні публічні закупівлі».
Контактна інформація: ГО “Інститут фінансів та права”, вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава
36039. Тел. (067) 401-93-74, факс (0532) 67-73-38, institute_fl@institutefl.org.
У минулому зробив декілька публікацій колективних монографій з питань публічних закупівель та
місцевих бюджетів:
1) “Аналіз стану виконання Програми економічних реформ Президента України протягом 2010
року”, що складається із чотирнадцяти розділів (автори: Олександр Бабанін, Андрій Любич,
монографія рекомендована до друку вченою радою Національного університету “КиєвоМогилянська академія”, УДК 342.9(477), Б 121, ББК 65.5:
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2-2.pdf.
2) “Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики”, ISBN 978-966-2465-41-9, Київ 2011 (автори: Бабанін
О.С., Білян П.Я., Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2011. -104 с.:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:220186/Source:default.
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2.pdf
3) НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ), УДК 342.9(477).
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/08.03.2013-2.pdf.
4) “Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики”, ISBN 978-617-696-029-4, Київ 2012 (автори: Бабанін
О.С., Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2012. -156 с.:
http://www.institutefl.org/UNITED%20ZVIT%202011.pdf.
5) Оцінка впливів Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього
підприємництва на 2011-2012 роки на розвиток малого та середнього підприємництва в м. Києві
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(Бабанін О., Глібіщук Я., Любич А., Сікора І. – ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2013. -130
с.):
http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/SME_2013_For_web.pdf.
http://www.institutefl.org/SME_2013_For_web.pdf.
статей в "Юридичній газеті", інших друкованих та електронних виданнях на тему публічних
фінансів:
www.integrity.pp.ua,
http://www.institutefl.org/konsultatsiji.htm.
Має свідоцтво оцінювача об'єктів у матеріальній формі:
http://www.multiprofile.com.ua/index%205.htm.
Також автор є директором ТОВ "Мультипрофіль-сервіс" (http://www.multiprofile.com.ua), яке згідно
положень статей Закону України від 5 червня 1997 року № 318 97-ВР "Про видавничу справу", в
якості розповсюджувача видавничої продукції ТОВ “Мультипрофіль-сервіс” продає літературу на
підставі свідоцтва від 22 грудня 2011 року серії ПЛ № 35 про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру України видавців, виготовителів та розповсюджувачів видавничої
продукції, положення про який затверждене Постановою Кабінету Міністрів України № 1540 від 28
вересня 1998 року.
*******************
http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/kak-ukraina-poterjala-svoju-gazodobychu-i-kakplaniruet-ee-naraschivat-1616.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/59a5d392d32fa.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2017 р. № 275-р
CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
пріоритетних дій Уряду до 2020 року
Вступна частина
24. Розвиток мінерально сировинної бази
Основні проблеми, які передбачається розв’язати
Одним із вагомих чинників подолання кризового становища в економіці України може стати розвиток геологічної
галузі. Потенціал мінерально сировинної ресурсної бази нашої країни достатньо потужний і здатний конкурувати з
мінерально сировинною базою світових лідерів.
Однак через складне становище економіки країни, що зумовлює недостатні обсяги проведення геологознімальних,
пошукових і розвідувальних робіт, темпи та обсяги відтворення власної мінерально сировинної бази не відповідають
потребам країни. Через нестачу коштів обсяги проведення геологорозвідувальних робіт скоротилися у 3 - 4 рази.
Починаючи з 1994 року через недостатнє фінансування геологорозвідувальних робіт приріст розвіданих запасів
більшості стратегічних видів корисних копалин не компенсує їх видобуток. Подальше зволікання із вжиттям дієвих
заходів зумовить нестачу деяких видів власної мінеральної сировини, зниження рівня захисту національних інтересів.
Проблема збереження геологічної інформації шляхом переведення її у цифровий формат стоїть достатньо гостро.
Геологічна інформація є стратегічним ресурсом держави, її ефективне використання дасть змогу залучити значні
інвестиції у надрокористування. Сьогодні оцифровування проводиться, але не тими темпами, які б дали змогу говорити
про формування повноцінної бази геологічних даних для подальшого використання їх вітчизняними та іноземними
інвесторами для сталого розвитку економіки країни.
Забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів до вторинної геологічної інформації у цифровій формі
дасть змогу значною мірою скоротити строки та підвищити ефективність, якість та кількість інвестиційних пропозицій.
Основні кількісні показники, якими характеризується ситуація
Відповідно до Загальнодержавної програми у 2016 році планувалось державне фінансування
геологорозвідувальних робіт в обсязі 1 279 150 тис. гривень фактично профінансовано - 68 826,3 тис. гривень, у
2017 році планувалось - 1 279 690 тис. гривень, передбачено Державним бюджетом України на 2017 рік 100 000
тис. гривень. На цей час потребує переведення в електронні формати майже 80 відсотків фонду геологічних
матеріалів (120 тис. одиниць зберігання).
Мета, якої передбачається досягнути
Задоволення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку.
Зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за
рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку.
Створення потужних якірних проектів, які закладуть фундамент для формування позитивного іміджу країни на
світовому ринку.
Залучення на ринок України геологорозвідувальних компаній.
Законодавче врегулювання надрокористування в Україні.
Цільові кількісні показники, яких передбачається досягнути до кінця 2017 року і в середньостроковій перспективі
У 2017 році:
здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 1400 кв. кілометрів;
видати два друкарських аркуші Державної геологічної карти масштабу 1:200 000;
підготувати один перспективний нафтогазовий об’єкт;
приростити: 2 млн. тонн запасів і ресурсів кам’яного вугілля, 0,8 умовної одиниці запасів та ресурсів урану, 0,8 умовної
одиниці запасів титану ТіО2, 10 млн. тонн ресурсів та запасів глини, 50 куб. метрів запасів скам’янілої сировини;
пробурити дві артезіанські свердловини;
здійснити спостереження 100 пунктів для проведення моніторингу підземних вод;
здійснити 35 спостережень за екзогенними геологічними процесами;
отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 46,7
гривні, у тому числі: для вуглеводнів - 15,6 гривні.
В середньостроковій перспективі:
отримання на кожну вкладену бюджетну гривню приросту запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму
59,8 гривні, у тому числі: для вуглеводнів - 27,6 гривні;
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створення центру обробки даних для оцифрування геологічної інформації та впровадження інформаційної системи і
бази даних геологічних звітів;
забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів до геологічної інформації у цифровій формі, що дасть
змогу значною мірою скоротити строки та підвищити ефективність, якість та кількість інвестиційних пропозицій;
приведення законодавства України у відповідність з нормами ЄС та можливість його практичного застосування.
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