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У 2020 році СП ПГНК, як і економіка в цілому, 
зіштовхнулася з серйозними викликами: 
низький попит та екстремальне падіння цін на 
вуглеводні як наслідки пандемії COVID-19 
внесли свої корективи в інвестиційні програ-
ми буріння Компанії.

Так, обсяги видобутку газу за дванадцять 
місяців 2020 року склали 238,9 млн м3, нафти 
та конденсату – 45,6 тис. тон., що відповідно 
менше на 15% видобутку газу та на 4% – 
видобутку нафти та конденсату у порівнянні з 
минулим роком.

В умовах колапсу цін на нафту та газ менед-
жмент СП ПГНК оперативно застосував 
антикризову стратегію, завдяки чому вдалось 
втримати контроль над грошовими потоками 
Компанії та продовжувати фінансування 
діяльності без використання запозичених 
коштів.

У першу чергу, ми зменшили операційні та 
адміністративні витрати, що дозволило 
отримати докризовий рівень прибутковості. 

Коригування та тимчасове призупинення 
програми робіт по бурінню та капітальному 
ремонту свердловин дозволило зберегти 
грошові кошти та уникнути ризиків по непо-
верненню інвестицій в умовах невизначеності 
цін та попиту на продукцію.

Не дивлячись на складні умови у 2020 році, 
СП ПГНК пробурила 3 нові свердловини, 
здійснила буріння 2 бічних стовбурів та 13 
капітальних ремонтів свердловин. Так, вало-
вий прибуток СП ПГНК склав 610,1 млн. 
гривень, що на 24% нижче валового прибутку 
за 2019 рік.

Компанія завершила 2020 рік із залишком 
грошових коштів у сумі 461,5 млн. грн. без 
необхідності запозичення грошових коштів та 
продовжила кредитну лінію із Таскомбанк на 
280 млн гривень та овердрафт на 50 млн 
гривень, а також відкрила додаткову мульти-
валютну кредитну лінію в Альфа-Банк на 
суму, еквівалентну $5 млн.

Фінансові показники Компанії є достатньо 
оптимістичними. У 2021 році СП ПГНК планує
реалізувати ряд капітальних ремонтів та 
буріння нових свердловин.

Ми системно проводимо роботу над пошуком 
нових активів для сталого розвитку Компанії.

Генеральний директор СП ПГНК

Віктор Гладун

Вступне слово
Генерального директора
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СП «Полтавська газонафтова компанія»    
(далі – СП ПГНК або Компанія) – спільне 
українсько-британське підприємство, що 
було створене у 1994 році.

Материнською компанією є «JKX Oil & Gas 
Plc», публічне акціонерне товариство, усі акції 
якого, за результатами первинного публічно-
го розміщення (IPO) на Лондонській фондовій 
біржі, знаходяться у власності необмеженого 
кола осіб й перебувають у вільному обігу на 
вторинному фінансовому ринку.

Сфера діяльності Компанії – пошук, розвідка, 
видобуток та підготовка нафти та газу.

СП ПГНК володіє шістьма ліцензіями на 
видобуток вуглеводнів. Компанія входить до 
Топ-7 приватних компаній за об’ємами видоб-
утку вуглеводнів.

Серед основних принципів діяльності 
Компанії є наступні: дотримання корпоратив-
но-соціальної політики, запровадження 
інноваційних технологій і передового досвіду 
у нафтогазовій галузі України.

СП ПГНК у своїй діяльності дотримується 
міжнародних етичних стандартів та повністю
задовольняє вимоги охорони праці, навко-
лишнього середовища та безпеки.

Опис діяльності підприємства
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Виробничі показники

Фінансові показники

Результати діяльності

Видобуток газу:

238,9
млн м3

Нафти та конденсату:

45,6
тис тон

-15% -4%

У 2020 році обсяги видобутку газу СП ПГНК склали 238,9 млн м, нафти та конденсату – 45,6 тис. тон. 
Компанія зменшила видобуток газу на 15%, нафти та конденсату – на 4% у порівнянні з минулим роком.
Вкрай низький попит на вуглеводні та рекордне падіння цін на газ та нафту як наслідок пандемії 
COVID-19 внесли свої корективи в програму робіт Компанії.

У 2020 році СП ПГНК завершила буріння свердловин НМ-82, Ігн-143 та Ігн-146. Було проведено буріння 
бічного стовбуру у свердловині Ігн-130, який був успішно введений в експлуатацію. Також розпочато буріння 
бічного стовбуру у НМ-75. Крім цього, Компанія продовжила реалізацію програми робіт з капітального 
ремонту 13 свердловин. У 2021 році СП ПГНК планує реалізувати ряд капітальних ремонтів та буріння нових 
свердловин, а також займається пошуком нових ліцензій задля забезпечення сталого розвитку Компанії.

Валовий прибуток:

610,1
млн грн

Чистий прибуток:

569,4
млн грн

У 2020 році, враховуючи зниження попиту та невизначеність цін на газ та нафту, СП ПГНК спромоглася 
завершити рік з високими фінансовими показниками. У 2020 році валовий прибуток склав 610,1 млн. 
гривень згідно фінансової звітності СП ПГНК, складеної за стандартами МСФЗ, що на 24% нижче вало-
вого прибутку за 2019 рік. Чистий прибуток за 2020 рік склав 569,4 млн. гривень. Залишок грошових 
коштів на кінець 2020 року складає 461,5млн. грн.

Таким чином, СП ПГНК має можливість забезпечувати безперервне фінансування капітальних витрат та 
розвивати поточні ліцензії. Також Компанія розглядає можливості придбання нових ліцензій через 
прозорі механізми онлайн аукціонів, конкурсів та укладання угод про розподіл продукції (УРП).
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Стратегія розвитку

розподіл продукції (УРП), а також розвиток 
поточних ліцензій в Україні.

Враховуючи зниження попиту, викликане 
пандемією COVID-2019 та несприятливу 
цінову кон’юнктуру на українському та світо-
вому ринках, у червні 2020 року менеджмент 
СП ПГНК оперативно застосував антикризо-
ву стратегію, скоротивши операційні витрати 
та скоригувавши програму робіт.

Як результат, це дозволило зберегти грошові 
кошти, відновити інвестиційну програму та 
завершити рік з оптимістичними фінансовими 
показниками, попри зниження видобутку на 
12,8% у барелях умовного палива відповідно 
до 2019 року, результат якого був +52% до 
видобутку 2018 року.

У грудні 2020 року менеджмент СП ПГНК 
переглянув «П’ятирічний план розвитку» 
Компанії та розробив на його основі План 
капітальних інвестицій на 2021 рік.

За 2020 рік було реалізовано 18 проектів, а 
показник фінансової успішності склав 33% 
відповідно до стратегії розвитку. Загалом за 
останні три роки було реалізовано 50 проектів, 
а показник фінансової успішності склав 60%.

Також у 2020 році була створена окрема 
робоча група, яка працює над пошуком нових 
бізнес-можливостей для Компанії.

Основний фокус групи – придбання нових 
ліцензій через прозорі механізми онлайн 
аукціонів, конкурсів на укладення угод про

Ліквідність та зобов’язання

Незважаючи на колапс цін на нафту та газ у 2020 році, Компанія змогла забезпечити управління та 
контроль над грошовими потоками протягом 2020 року, не звертаючись до зовнішнього фінансування 
та не припускаючи критично низького рівня залишків грошових коштів.

Оперативне застосування антикризової стратегії менеджментом СП ПГНК, а саме перегляд операційних 
витрат та впровадження нових підходів дозволило зосередити вільні грошові кошти на рахунках для 
подальших інвестицій.

СП ПГНК продовжила кредитну лінію на суму 280 млн гривень та овердрафт на суму 50 млн гривень від 
Таскомбанк та відкрила додаткову мультивалютну кредитну лінію в Альфа-Банк на суму, еквівалентну $5 млн.

З метою забезпечення ліквідності, СП ПГНК здійснює контроль за дебіторською та кредиторської 
заборгованістю, підтримуючи їх на належному рівні. Компанія за можливості уникає розрахунків за 
попередньою оплатою з підрядниками. Збутова політика Компанії реалізується за принципом поперед-
ньої оплати.

Компанія дотримується умов спеціальних дозволів на користування надрами та не має відкритих питань 
щодо їх виконання.
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СП ПГНК відповідально ставиться до питань екології. Особливу увагу Компанія приділяє екологічним 
дослідженням під час планування та проведення технологічних процесів на виробництві.

Використання інноваційних технологій, постійна оцінка стану навколишнього середовища при підготовці, 
проведенні та після завершення робіт, попереднє вивчення локальної геологічної будови верхньої части-
ни розрізу і показників фонового стану підземних і поверхневих вод району – заходи, що вживаються 
Компанією для забезпечення екологічної безпеки.

У 2020 році СП ПГНК за сприяння Полтавської обласної державної адміністрації розпочато участь у 
програмі EU4Environment «Європейський Союз для довкілля», яка реалізується Центром ресурсоефек-
тивного та чистого виробництва.
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загальна кількість пунктів спостереження

артезіанських свердловин та колодязів в населених пунктах, на території 
яких здійснюється діяльність

спостережних свердловин

пунктів спостереження за станом поверхневих вод (річки, джерела, 
ставки) на ліцензійних площах СП ПГНК

показників гідрохімічного дослідження

Екологічні аспекти

Досягнення 2020 року

З метою запобігання можливого впливу на довкілля Компанією сформовано мережу контролю якості 
водних ресурсів, ґрунтів, складу атмосферного повітря, шумового навантаження.

Склад режимної мережі контролю якості атмосферного повітря на ліцензійних площах СП 
ПГНК

Склад режимної мережі контролю якості підземних і поверхневих вод на ліцензійних площах 
СП ПГНК

Запобігання впливу на довкілля

50

18

26

6

11

загальна кількість пунктів спостереження

показники дослідження

31

4

Протягом 2020 року СП ПГНК пройдено 5 процедур оцінки впливу на довкілля відносно 8 об’єктів.
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загальна кількість пунктів спостереження

показників агрохімічного та агрофізичного дослідження

показники токсикологічного дослідження

показник радіологічного контролю

Склад режимної мережі контролю якості ґрунтів на ліцензійних площах СП ПГНК

47

18

3

1

загальна кількість пунктів спостереження

Раціональне використання води

Водовикористання на власні потреби, млн м3 0,018

Управління відходами

Утилізація та захоронення відходів виробництва, тис. т 1,794

Викиди парникових газів

Викиди в атмосферу парникових газів, тис. т 35,635

Екологічні податки

Екоподатки (сплачено), тис. грн 665,388

Склад режимної мережі контролю шуму та інфразвуку на виробничих об’єктах СП ПГНК

5
2020 рік

Цілі на 2021 рік

удосконалення екологічного менеджменту, у т.ч. здійснення екологічного аудиту постачальників;

впровадження ресурсоефективних технологій та обладнання;

підвищення рівня екологічної культури та свідомості співробітників Компанії та постачальників, 
проведення еколого-соціальних заходів;

доступ до екологічної інформації, у т.ч. результатів моніторингових досліджень.
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Соціальний напрямок

СП ПГНК є соціально-відповідальною компанією, діяльність якої передбачає сталий розвиток Полтавсь-
кого регіону. Компанія співпрацює з громадами, реалізовуючи соціально-благодійні проекти, спрямовані 
на розбудову інфраструктури, розвиток освітніх закладів та покращення рівня життя місцевого населен-
ня. Реалізація цих завдань відбувається шляхом укладання соціальних угод із територіальними громада-
ми, а також надання безповоротної фінансової допомоги.

Всього у 2020 році на соціальні проекти було витрачено 7,7 млн. гривень. З 1 січня 2018 року частина 
рентної плати, що нараховується за діяльність СП ПНГК, спрямовується до місцевих бюджетів громад 
за місцем розташування виробничих об’єктів Компанії. За 2020 рік СП ПГНК нарахувала 325,3 млн. 
гривень ренти за видобуток природного газу, нафти та конденсату до центрального бюджету України, з 
яких 16,3 млн. гривень склали рентні платежі до місцевих бюджетів Полтавщини, зокрема:

Ці кошти громади зможуть спрямувати на ремонт доріг, навчальних та медичних закладів, а також на 
реалізацію інших соціальних проектів.

Виділила на боротьбу
із COVID-19

4,7
млн грн

До ОТГ та сільських рад

4,7 млн грн

До районних бюджетів

6,5 млн грн

До обласного бюджету

0,9 млн грн

Із них для медичних
закладів Полтавської обл.

800
тис грн

У 2020 році СП «Полтавська газонафтова компанія» реалізувала наступні проекти:

За сприяння СП ПГНК було закуплено тест-системи, дезінфікуючі засоби, засоби індивідуально-
го захисту.

Здійснила внесок у реконструкцію мережі вуличного освітлення у с. Нехвороща та с. Соколова Балка.

Відремонтувала ділянку дороги у с. Соколова Балка.

Забезпечила регулярне перевезення школярів Андріївського ліцею та встановила автобусні 
зупинки для безпечної посадки у шкільні автобуси учнів у Нехворощі, Соколовій Балці, Андріївці.

Проклала швидкісний оптоволоконний кабель та надала безкоштовний доступ у мережу Інтернет 
для Нехворощанської та Соколовобалківської шкіл, Драбинівського НВК та Андріївського ліцею.

Зробила внесок у розвиток спортивних організацій Полтавщини.

охорони праці, контролюють та вдосконалю-
ють систему управління охорони праці (СУОП) 
та захисту навколишнього середовища.

СП ПГНК має систему управління охороною 
здоров’я та довкілля, що побудована за 
стандартами OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 
14001 та ISO 9000.

Всі працівники після вдалого проходження 
випробувального терміну мають медичне 
страхування за рахунок Компанії.

Важливий напрям роботи відділу з охорони 
праці – розвиток і впровадження позитивної 
культури безпеки.

Вона включає постійну комунікацію, покра-
щення прозорості (повідомлення про потен-
ційно небезпечні події, всі інциденти й аварії), 
посилення позитивної мотивації, навчання, 
контроль, програми мотивування поведінки і 
безпеки.

СП ПГНК має три офіси, у яких працює персо-
нал: у м. Києві, Полтаві та у с. Соколова Балка, 
Новосанжарського району, Полтавської області, 
де розміщені основні потужності Компанії.

Компанія дотримується чіткої системи управ-
ління охорони праці, промислової безпеки 
шляхом активного дотримання конкретних 
принципів, здійснення дій і постійного покра-
щення стану охорони праці, промислової 
безпеки і захисту навколишнього середови-
ща в нашій повсякденній діяльності.

СП ПГНК має річний План управління охоро-
ною праці, промисловою безпекою та охоро-
ною навколишнього середовища, розробле-
ний фахівцями Компанії та затверджений 
Генеральним директором.

В Компанії діє політика щодо заборони 
вживання наркотиків і алкоголю у виробничих 
та офісних приміщеннях, порушення якої не 
було зафіксовано у 2020 році.

Співробітники відділу охорони праці та 
промислової безпеки на чолі з її керівником 
організовують роботу програм та процесів з 
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Кадрова політика та охорона праці
Кадрова політика

Наші співробітники – це найбільша цінність 
Компанії. Захист та підтримка як працівників, 
так і мешканців територій, де ми провадимо 
свою виробничу діяльність, є одним із основ-
них пріоритетів розвитку СП ПГНК.

Компанія прагне бути найкращим роботодав-
цем і стати місцем для професійної реалізації 
найбільш талановитих і висококваліфікованих 
кадрів.

Окрім своєчасної виплати заробітної плати, 
надання основних щорічних відпусток, збере-
ження заробітної плати на час виконання 
працівниками державних і громадських 
обов’язків та інших гарантій трудового 
законодавства, СП ПГНК проводить періо-
дичні атестації робочих місць за умовами 
праці, що дозволяє надавати працівникам 
додаткові виплати, додаткові відпустки та 
підтверджувати пільговий стаж для призна-
чення пенсій.

Компанія забезпечує рівні можливості та 
умови для кар’єрного та професійного 
розвитку всіх працівників, надаючи 
можливість відвідувати тренінги, професійні 
семінари та навчання.

Працівники СП ПГНК періодично відвідують 
світові виставки нафтогазової галузі, що 
надає їм можливість бути в тренді останніх 
новітніх розробок в індустрії. Значну увагу 
Компанія приділяє соціальній підтримці 
співробітників. Для всіх наших працівників 
запроваджена програма медичного страху-
вання.

На робочих місцях створені гідні умови праці, 
які постійно покращуються з урахуванням 
факторів безпеки, виробничих, санітарно-гі-
гієнічних та естетичних факторів. СП ПГНК 
поважає права людини і забороняє будь-які 
прояви дискримінації.

Станом на 31 грудня 2020 року у СП ПГНК 
працювало 209 працівників за основним місцем 
роботи. За гендерним принципом переважають 
чоловіки, що пов’язано з особливостями та 
специфікою індустрії. На даний час 12% усього 
персоналу – жінки. Крім того, Компанія має 
систему мотивації персоналу та KPI.

Охорона праці,
промислова безпека на виробництві



За 2020 рік матеріалізувалась значна частина можливих ризиків:
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Заходи з боротьби з корупцією
та хабарництвом

Проведено навчання та отримано міжнародні сертифікати NEBOSH International General 
Certificate in Occupational Health and Safety менеджером з охорони праці та керівником 
виробництва;

Проведено навчання другого етапу та отримано міжнародні сертифікати керівниками відділу 
буріння та ремонту свердловин, керівниками УППНГ, лінійними керівниками виробничого відділу 
в Громадській спілці «Європейське співтовариство з охорони праці» за напрямком «Управління 
безпекою та гігієною праці із застосуванням ризикоорієнтованого підходу»;

Був пройдений навчальний курс для керівників вищої та середньої ланки, інженерно-технічних 
працівників у форматі онлайн-інтерактив;

Пройдено практику з оцінки ризиків для капітального ремонту свердловин, обслуговування 
виробництва в нафтогазовидобувній галузі.

Загальні питання охорони праці.

Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України.

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями.

Правила охорони праці на автомобільному транспорті.

Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.

Виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Усі заходи мають на меті створення та забезпечення безпечних умов праці для працівників та безпечного 
виконання робіт. Здоров’я, безпека та навколишнє середовище є пріоритетом керівництва СП ПГНК.

У 2020 році було вжито ряд заходів, направлених на підвищення рівня безпеки праці та обізна-
ності щодо правил безпеки працівників, які діють в Компанії та Державі:

Було проведено навчальні семінари та навчання як на виробництві, так і у форматі онлайн- 
інтерактивів для працівників з таких напрямків:

СП ПГНК розроблена власна Політика в галузі протидії корупції і хабарництву. Ця Політика має на увазі 
ведення чесного бізнесу, не вдаючись до корупції і хабарництва для отримання нечесної вигоди. 
Відповідний текст доведений до відома усіх співробітників Компанії. З текстом можна ознайомитись на 
сайті за посиланням:

http://www.ppc.net.ua/wp-content/uploads/2018/01/Antykorruptsyonnaya-polytyka-RU-UKR-ENG.pdf

Основний принцип даної Політики – нульова толерантність до хабарництва та корупції, як всередині 
колективу, так і у відносинах із державними органами і діловими партнерами. Компанія вживає усі 
належні заходи з метою недопущення порушень чинного законодавства та власної Політики в галузі 
протидії корупції і хабарництву.

Компанія на постійній основі відслідковує ефективність та достатність заходів, спрямованих на знижен-
ня корупційних ризиків та вдосконалює свої внутрішні процедури. Зокрема, в 2020 році було оновлено 
Політику в галузі протидії корупції і хабарництву, розроблено і впроваджено електронні форми внутріш-
ньокорпоративного обліку отриманих та наданих подарунків та гостинності.

Управління ризиками
У Компанії впроваджено безперервну та всеосяжну систему управління ризиками. Існує Комітет з управ-
ління ризиками, до обов‘язків якого входить визначення існуючих ризиків, їх оцінка та розробка планів 
по зменшенню цих ризиків і мінімізації можливих наслідків. Місцевий комітет на постійній основі прово-
дить моніторинг виконання заходів з подолання виявлених ризиків. Інформація щодо найбільш 
матеріальних або критичних ризиків надається до Комітету з управління ризиками материнської компанії 
«JKX Oil &amp; Gas Plc».

Серед основних напрямків щодо управління ризиками на рівні СП ПГНК виділяються ті, що пов’язані із 
управлінням запасами та збільшенням видобутку, забезпеченням ліквідності, екологічні та операційні 
ризики.

У березні 2020 року СП ПГНК чітко відреагувала на фактично реалізовані ризики завдяки впроваджен-
ню Антикризової стратегії та перегляду бюджету на 2020 рік, яка дозволила мінімізувати негативні 
наслідки ризиків вже у травні. Це дозволило забезпечити контроль над грошовими потоками для належ-
ного фінансування поточної та інвестиційної діяльності Компанії, підтримати майже передкризову 
прибутковість, мінімізувати операційні та адміністративні витрати та відновити інвестиційну програму, що 
була тимчасово призупинена через невизначеність цін та попит на продукцію.

Рекордне падіння цін на газ та нафту на українському та світовому ринках, а також суттєве 
зниження попиту внаслідок пандемії COVID-19, що стало причиною зниження доходів.

Природне виснаження родовищ, що стало причиною пошуку нових ліцензій для сталого розвитку 
Компанії.

Недосконалість системи нарахування рентної плати, базою якої є не реалізація, а видобуток, 
створила невідповідність податкового тягаря фактичним доходам Компанії.
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Розвідувальні та сейсмологічні дослідження. У 2020 році СП ПГНК виконала або розпочала 
наступні дослідні роботи:

Застосування інноваційних підходів у бурінні та ремонті свердловин

Дослідження та інновації
Для буріння бокового стовбура на свердловині Ігн-130 та відновлення свердловини Ігн-111 
використовувався безглинистий органо-сольовий нанобіополімерний буровий розчин, який 
був розроблений в науково-дослідній лабораторії ПрАТ «НДІКБ БІ» на основі біополімерного 
реагенту нового покоління, який призначений для якісного розкриття і буріння продуктивних 
горизонтів. Це екологічно чиста технологія бурового розчину наступного покоління, яка не 
завдає шкоди і використовується при спорудженні похило-скерованих та горизонтальних 
ділянок свердловин. Буровий розчин характеризується високими інгібуючими властивостя-
ми, високим коефіцієнтом відновлення проникності керну, низькою корозійною активністю.

Завдяки відновленню свердловин НМ-7 Заплавського родовища (законсервована в 1967 р.) 
та Ігн-111 Ігнатівського родовища (ліквідована в 2003 р.) отримано геологічну інформацію по 
родовищах.

Проведені роботи по селективній водоізоляції блокуючим розчином на основі водонабряка-
ючого полімеру в свердловинах НМ-71 та НМ-80 Новомиколаївського родовища.

На свердловині Ігн-143 Ігнатівського родовища застосована система PAGL (Plunger Assist 
Gaslift). За допомогою поєднання плунжер-ліфта та газліфта вдалось зменшити вибійний 
тиск та збільшити дебіт свердловини.

Впроваджено використання підсилювачів ясу 3 ±” для вилучення аварійних насосно-ком-
пресорних труб.

Аналіз керну по свердловинах.

Переінтерпретація даних ГДС та прив‘язка до них керну.

Переінтерпретація даних 3Д сейсморозвідки.

Побудова сейсмогеологічної моделі та моделі осадонакопичення.

СП ПГНК протягом своєї 26-річної історії завжди намагається бути одним з лідерів у застосуванні нових 
технологій у видобутку. На багатьох етапах своєї історії Компанія була найпершою у використанні пере-
дових технологій буріння, інтенсифікації видобутку та виробничого обладнання при діяльності на своїх 
ліцензійних ділянках. У 2020 році СП ПГНК провела ряд досліджень, впровадила інноваційні технології, 
які, у свою чергу, вплинули на збільшення видобутку скрапленого газу.

EPI Group, британською консалтинговою компанією в енергетичній сфері, були проведені дослід-
ження на Руденківському родовищі з метою визначення подальших робіт та визначення перспек-
тивних ділянок. Роботи включали в себе наступні етапи:

В результаті проведених робіт були визначені потенційні товщі візейських та девонських покладів та зони 
їх розповсюдження, в яких надалі будуть проведені дослідження з метою деталізації геологічної моделі та 
буріння.
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Проведення робіт з вивчення колекторських властивостей продуктивних пластів (аналіз шламо-
вого матеріалу).

Проведення робіт з оперативного підрахунку приросту запасів вуглеводнів покладів горизонту 
В-16 Новомиколаївського родовища та оперативного підрахунку приросту запасів вуглеводнів 
горизонтів ФМ-1 1 та ФМ-1 2 Ігнатівського родовища (станом на 01.05.2020 року).
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Виробництво LPG. Колона:

Лабораторія:

17

Перспективи розвитку

Стратегічними пріоритетами Компанії є забезпечення фінансової та операційної стабільності, для цього 
в Компанії посилено контроль над ризиками та запроваджено підхід до ранжування проектів. У зв’язку 
з несприятливою економічною ситуацією було переглянуто інвестиційну програму та призупинено 
робочу програму з квітня по жовтень 2020 року. Основні ставки були зроблені на реалізацію проектів з 
найменшим терміном окупності та позитивним дисконтованим грошовим потоком та низькими рівнями 
геологічного та технічного ризиків.

На 2021 рік заплановане буріння п’яти нових свердловин, одного бокового стовбуру та проведення 
шістьох КРС. На завершальній стадії знаходиться робота по визначенню нових проектів для буріння на 
Руденківському та Новомиколаївському родовищах. Крім цього, СП ПГНК розглядає можливості для 
інвестицій у нові ліцензії.

У червні 2020 року СП ПГНК провела модернізацію установки з виробництва СПБТ.

Підвищення ефективності вилучення пропан-бутану із природного газу всього на 1% дозволило Компанії 
збільшити обсяг отриманої продукції на 17%. Виробник технології – канадська ькомпанія Propak 
Systems.

СП ПГНК була першою серед приватних компаній, яка у 2011 році побудувала установку поглибленого 
вилучення скраплених вуглеводнів. Окрім цього, Компанія має власну лабораторію для проведення 
аналізу скрапленого газу, а також отримала підтвердження відповідності скрапленого газу власного 
виробництва європейському стандарту EN 589:2017.

Отримання даної акредитації означає, що 
випробувальна лабораторія СП ПГНК має 
право здійснювати перевірку якості скрапле-
ного газу відповідно до показників українсь-
кого стандарту, який одночасно відповідає 
вимогам європейського стандарту, та видава-
ти паспорти якості з використанням націо-
нальних знаків акредитації. Це відповідає 
вимогам «Технічного регламенту щодо вимог 
до газу скрапленого для автомобільного 
транспорту комунально-побутового спожи-
вання та промислових цілей».

22 грудня 2020 року СП ПГНК акредитувала 
власну випробувальну лабораторію відповід-
но до національних стандартів та відтепер 
може надавати послуги з оцінки відповідності 
скрапленого газу. Випробувальна лабора-
торія отримала атестат про акредитацію у 
Національному агентстві з акредитації України 
(далі – НААУ) за напрямком діяльності 
«випробування газу нафтового скрапленого 
за фізико-хімічними показниками» відповідно 
до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 
17025:2017.

Підвищена ефективність
вилучення пропан-бутану

на1%
Збільшено обсяг

отриманої продукції:

на17%


