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Виробничі результати 2017 року
ПАТ «Укрнафта» публікує виробничі показники за четвертий квартал і дванадцять місяців 2017
року*.
Ключові моменти
● Зростання середньодобового видобутку нафти та конденсату в 1 півріччі, та падіння в 3 кв.
через блокування спецдозволів державою;
● Зростання середньодобового видобутку нафти, конденсату та газу в 4 кв. 2017 року після
відновлення видобутку на 6 родовищах, зупинених в 2017 через блокування спецдозволів;
● Видобуток нафти з конденсатом в 2017 році сягнув 1,4 млн т;
● Видобуток газу в 2017 році сягнув 1,1 млрд м3;
● Виробництво скрапленого газу в 2017 році сягнуло 116 тис. т.
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«Укрнафта» скоротила обсяг видобутку вуглеводнів та виробництва скрапленого газу в 2017 році
порівняно з попереднім роком. Показник середньодобового видобутку нафти з конденсатом зріс на
2% в період з січня по червень до 4,1 тис. т на добу, скоротившись в липні-жовтні до рівня близько
3,3 тис. т на добу через вимушену зупинку видобутку на 6 родовищах. Добовий рівень видобутку
відновився, хоча і не повністю, в листопаді-грудні 2017.
Основною причиною скорочення «Укрнафтою» обсягів видобутку вуглеводнів стало блокування
процесу продовження спецдозволів компанії з боку держави. Якби спецдозволи були продовжені
вчасно, рівень видобутку нафти, конденсату та газу залишився б стабільним протягом року, а
скорочення обсягів видобутку в 2017 році порівняно з попереднім роком було би втричі меншим.

Через вимушену зупинку виробництва на 6 родовищах «Укрнафта» втратила понад 92 тис. т нафти і
конденсату та 76 млн м3 газу за період вимушеного простою.
Разом з тим, в 4 кв. 2017 року «Укрнафта» збільшила рівень видобутку вуглеводнів. Показник
середньодобового видобуток нафти та конденсату зріс на 15% з 3,3 тис. т на добу в жовтні до 3,8 тис.
т на добу в грудні. За цей же період рівень видобутку газу збільшився на 12% з 2,6 млн м3 до 2,9 млн
м3 на добу, а середньодобовий обсяг виробництва скрапленого газу зріс на 30% до 325 т на добу.
Збільшення виробничих показників стало можливим після продовження спецдозволів та відновлення
видобутку на 6 родовищах, які були зупинені протягом 2017 року через проблеми із спецдозволами.

Довідково
Нагадаємо, в 2017 році закінчився термін дії 9 ліцензій «Укрнафти». Спроби компанії продовжити
ліцензії були заблоковані Держгеонадрами і в період з квітень по червень 2017 року «Укрнафта» була
вимушена зупинити видобуток на 6 родовищах. Компанія виграла низку судових позовів,
оскарживши бездіяльність регулятора в питанні продовження ліцензій. Наприкінці жовтня і
листопада, після продовження ліцензій та отримання гірничих відводів, «Укрнафта» змогла
відновити видобуток на зупинених родовищах.
До закінчення 2017 року «Укрнафта» подала до Держгеонадр заявки на продовження 27
спецдозволів, термін дії яких закінчується впродовж 2018 року та на які припадає 24% річного
видобутку нафти та конденсату і 18% річного видобутку газу в компанії.
* Компанія опублікує аудійовані фінансові результати наприкінці квітня 2018 року.

Довідка:
ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у
загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом у 2016 році становила 68%, частка у
загальному видобутку газу – 6,6%. Бурові управління ПАТ «Укрнафта» мають 46 бурових установок,
1946 нафтових і 172 газових свердловин. ПАТ «Укрнафта» володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах
України. 50%+1 акція товариства належить НАК «Нафтогаз України».
За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до прес-служби за тел. +38 044 239 14 93

