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03 червня 2020 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

Зважаючи на те, що перелік поставлених питань безпосередньо стосується діяльності ПАТ 

«Укрнафта» та його взаємовідносин з контрагентами, надаємо свою згоду на поширення 

відповідей виключно у редакції та обсязі, що наведена нижче. Забороняємо будь-які 

редагування (зміни) тексту відповідей та/або їх часткове відтворення, або відтворення не у 

автентичному вигляді. Дозволяється відтворення та розповсюдження окремих питань та 

відповідей на них без зміни їх обсягу та змісту. 

 

1. Як давно «Укрнафта» почала працювати з ТОВ «Юнайтед Енерджі»? В чому полягає 

співпраця? 

2. Чому «Укрнафта» вирішила почати співпрацювати з цією донедавна маловідомою 

фірмою? 

ПАТ «Укрнафта» розпочала співпрацю з цією компанією в 2018 році, після того, як вийшла 

на відкритий̆ ринок природного газу. Зараз ринок природного газу України є значно 

перенасичений та складно прогнозований. Відповідно, перевагу мають ті покупці, у яких є 

ринок збуту. 

Починаючи з 2018 року, ми працювали з багатьма трейдерами, при цьому ТОВ «Юнайтед 

Енерджі» запропонував найвигідніші умови: попередня оплата до початку місяця поставки, 

гарантований викуп ресурсу місяця та використання формульного ціноутворення на базі 

імпортного паритету.  

3. З якої причини «Укрнафта» продає фірмі «Юнайтед Енерджі» природний газ за цінами 

нижче ринкових? 

Запитання поставлене некоректно. ПАТ«Укрнафта» продає газ за ринковими цінами. Під час  

продажу газу використовується формула розрахунку ціни від котирувань європейського хабу. 

Такий механізм зараз використовує більшість великих трейдерів на українському ринку, в 

тому числі НАК «Нафтогаз» і Оператор ГТС України. 

Хочемо звернути увагу, що та сама «Юнайтед Енерджі» у квітні купила великий обсяг 

природного газу на Українській енергетичній біржі у «Нафтогазу» за цінами нижче, ніж у 

«Укрнафти». 



4. «Укрнафта» постачає фірмі «Юнайтед Енерджі» природний газ, який вона перепродає 

компанії ̈ «Центренерго». Чому «Укрнафта» не постачає природний газ напряму на 

«Центренерго»? Навіщо Вам посередник? 

По-перше, «Укрнафта» готова продавати газ будь-якому трейдеру, готовому здійснювати 

покупку на вищевикладених умовах: попередня оплата, використання формульного 

ціноутворення, гарантований викуп ресурсу. По-друге, ПАТ «Укрнафта» не має відомостей 

щодо подальшої реалізації газу компаніями, які придбали останній у ПАТ « Укрнафта». По-

третє, «Центренерго» не зверталися до нас із приводу купівлі природного газу, більше того, 

наскільки нам відомо, вони вважають за краще купувати газ з відстрочкою платежу. 

Крім того, хочемо звернути увагу на те, що ПАТ «Центренерго» має перед ПАТ «Укрнафта» 

дебіторську заборгованість понад 15,5 млн. грн., яка виникла на підставі договорів 1997-2000 

років. Рішеннями господарських судів, які набрали законної сили ще наприкінці 2003 – 

початку 2004 років, вказану суму заборгованості було присуджено до стягнення. Однак судові 

рішення ПАТ «Центренерго» виконані не були, оскільки в лютому 2004 року порушено 

провадження в справі про банкрутство «Центренерго», яке було припинене за заявою ФДМУ 

лише у грудні 2019 року. Тобто «Центренерго» впродовж більше ніж 15 років, прикриваючись 

провадженням в справі про банкрутство, мало мораторій на задоволення вимог кредиторів й 

вибірково виконувало свої договірні зобов’язання. Відтак, ПАТ «Укрнафта» не може вважати 

ПАТ «Центренерго» надійним і добросовісним партнером. 

________________________________________________________________________________ 

Наостанок, окремо хочемо звернути увагу на таке. У травні місяці поточного року до ПАТ 

«Укрнафта» із запитами, зміст яких був аналогічний Вашим зверталося ТОВ «ТРК Україна». 

Запити надсилалися вказаним телеканалом з посиланням на підготовку сюжету на тему: 

«Чому ПАТ «Укрнафта» продає газ компанії «Юнайтед Енерджі» за цінами, нижчими 

ринкової вартості». В подальшому, вказана ТРК відмовилася від випуску сюжету пославшись 

на те, що відпала актуальність. Водночас, запит з цими ж запитаннями надійшов від «Радіо 

Свобода» за підписом пані Інни Кузнецової. 

Повний збіг сформульованих запитань наводить нас на думку, що сюжети журналістами 

«Радіо Свобода» та «ТРК Україна» готувалися та розслідування проводяться «Схемами» не з 

власної ініціативи, а як наслідок отримання від одних й тих самих осіб неправдивої інформації 

про операції Товариства на ринку природного газу. Навряд чи це відповідає високим 

стандартам, які декларує «Радіо Свобода» та проект журналістських розслідувань «Схеми: 

корупція в деталях». 

Зважаючи на вказане, повністю розуміючи законність збереження журналістської таємниці, 

все ж таки просимо розкрити джерело, з якого Вами отримано недостовірну інформацію. 

Вказане просимо повідомити з метою захисту законних прав та інтересів, а також ділової 

репутації ПАТ «Укрнафта». 

Довідка: 

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у загальнодержавному 

видобутку нафти з газовим конденсатом за результатами 2019 року склала 62,3%, частка у загальному 

видобутку газу – 5,7%. На балансі підприємства перебуває 24 бурові установки, 1839 нафтових і 159 газових 

свердловин. ПАТ «Укрнафта» володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства 

належить НАК «Нафтогаз України» 


