А
Ш вшт»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

на №_

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY UKRTRANSNAFTA
18/7, Kutuzova St., Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: (38 044) 201-57-01, 201-57-76; fax: (38 044) 201-57-78
вул. Кутузова, 18/7, м. Київ, 01133, Україна
тел.: (38 044) 201-57-01, 201-57-76; факс: (38 044) 201-57-78
E-mail: office@ukrtransnafta.com; http://www.ukrtransnafta.com

Міністру енергетики та вугільної
промисловості України
ПРОДАНУ Ю. В.

-ВІД

Про деякі питання щ одо подальшої експлуатації
окремих ділянок магістральних нафтопроводів
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На виконання Вашого доручення в доповнення ~ до листа
ПАТ «Укртранснафта» (далі - Товариство) від 01.04.2014 № 01-00/36/11-7
інформуємо, що за результатами проведеного додатково аналізу
пропонується в першу чергу здійснити витіснення технологічної нафти з
наступних нафтотранспортних маршрутів:
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Назва маршруту
км 32 Держкордон України/Республіки
Білорусь (І черга) - Броди
Великоцьк - Лисичанськ - Кременчук
Херсон - Снігурівка - Кременчук
Мічурінськ - Кременчук

Обсяг
Сорт
технологічної технологічної
нафти, тис. тонн
нафти
до 125

«Азері Лайт»

до 500
до 40
до 10

«Юралс»
«Юралс»
«Юралс»

Відповідно до наявних виробничо-технічних можливостей Товариства
витіснення буде здійснено на протязі 55-60 календарних днів водним розчином
та/або азотною сумішшю з одночасним заповненням вказаних ділянок
трубопроводів рідким або газоподібним консервантом, в залежності від
технології їх утримання в безпечному стані та передбаченням технологічної
можливості оперативного їх заповнення технологічною нафтою по мірі
виникнення такої необхідності - після отримання замовлень на послуги з
транспортування нафти шляхом укладання відповідних договорів (угод,
контрактів).
Витіснену технологічну нафту буде поставлено та перероблено на
виробничих потужностях ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська обл.) з
подальшим постачанням вироблених нафтопродуктів на зберігання юридичним
особам, потужності яких розташовані в центральних та західних областях України,
в т.ч. на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна, Івано-Франківська обл.) та
ВАТ «НПК - Галичина» (м. Дрогобич, Львівська обл.) де є достатній об’єм
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резервуарних парків, посилена охорона і держава в особі Фонду державного
майна України володіє відповідно 25,99% і 25% пакетами акцій підприємств.
Одночасно, буде відпрацьовано механізм оперативної реалізації/відвантаження
нафтопродуктів з урахуванням наявних доручень (вказівок) згідно з укладеними
договорами (угодами, контрактами).
За попередніми розрахунками від здійснення переробки вищевказаних
обсягів нафти Товариство очікує отримати наступні обсяги нафтопродуктів:
- бензин марки А-92 - до 107 тис. тонн;
- бензин марки А-95 - до 71 тис. тонн;
- дизельне пальне - до 220 тис. тонн;
- мазут - до 214 тис. тонн,
а також буде додатково перераховано до Державного бюджету України
коштів акцизного збору в сумі до 860 млн. грн. та екологічного податку
до 24 млн. гривень.
Також, з метою компенсації витрат Товариства на транспортування
і переробку нафти (до 730 млн. грн.), відвантаження і доставку
(до 270 млн. грн.) готових нафтопродуктів на зберігання (орієнтовно 1 грн. за
1 тонну за 1 добу) та зі сплати податкових платежів до Державного бюджету
України, прошу дозволити реалізувати за ринковою вартістю частину
вироблених нафтопродуктів на відкритих торгах за попереднім погодженням
з Міненерговугілля.

Додаток:
1. Проект протокольного рішення Кабінету Міністрів України
з розгляду окремих питань забезпечення нафтопродуктами на 1 арк. в 1 прим.
2. Завдання на голосування голові
ПАТ «Укртранснафта» на 1 арк. в 1 прим.

та

членам

наглядової

ради

3. Пояснювальна записка до завдання на голосування голові та членам
наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» на 4 арк. в 1 прим.

З повагою
Голова правління

Олександр ЛАЗОРКО

*

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
з розгляду окремих питань забезпечення нафтопродуктами
Враховуючи загрозу військового втручання на територію України,
продовження
подальшого
загострення
обстановки
в південно-східних
регіонах України з метою забезпечення формування окремих позицій державного
матеріального резерву, в тому числі оперативного вирішення мобілізаційних
завдань щодо постачання паливно-мастильних матеріалів для потреб
Збройних Сил України і Національної гвардії України:
1. ПАТ «Укртранснафта» (м. Київ):
- відповідно до наявних технічних можливостей забезпечити витіснення
водним
розчином
та/або
азотною
сумішшю
технологічної
нафти
з наступних недіючих ділянок магістральних нафтопроводів:
км 32 Держкордон України/Республіки Білорусь (І черга) - Броди - до
125 тис. тонн (сорт «Азері Лайт»);
Великоцьк - Лисичанськ - Кременчук - до 500 тис. тонн (сорт «Юралс»);
Херсон - Снігурівка - Кременчук - до 40 тис. тонн (сорт «Юралс»);
Мічурінськ - Кременчук - до 10 тис. тонн (сорт «Юралс»);
- забезпечити постачання та переробку витісненої технологічної нафти
на виробничих потужностях ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська обл.);
- організувати постачання на зберігання вироблених нафтопродуктів
в резервуарні парки юридичних осіб, що розташовані в центральних та західних
областях України, в т.ч. на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна, ІваноФранківська обл.) та ВАТ «НПК - Галичина» (м. Дрогобич, Львівська обл.) з
передбаченням можливості подальшої оперативної реалізації/відвантаження
нафтопродуктів згідно із заключними договорами (угодами, контрактами) за
окремими дорученнями Міністра енергетики та вугільної промисловості;
- з метою компенсації витрат ПАТ «Укртранснафта» на транспортування
і переробку нафти, відвантаження і доставку готових нафтопродуктів на зберігання
та зі сплати податкових платежів до Державного бюджету України дозволити
реалізувати за ринковою вартістю частину вироблених нафтопродуктів на
відкритих торгах за попереднім погодженням з Міністром енергетики та вугільної
промисловості.
2. Погодити завдання на голосування голові та членам наглядової ради
ПАТ «Укртранснафта» (додається).
3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади вжити невідкладних заходів щодо забезпечення вирішення усіх необхідних
питань
(надання
дозволів,
погоджень тощо)
в рамках
виконання
ПАТ «Укртранснафта» пункту 1 цього рішення Кабінету Міністрів.
4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості поінформувати
Кабінет Міністрів за результатами виконання цього рішення.

ЗАВДАННЯ
на голосування голові та членам Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта»
на квітень 2014 року
№
з/п
1.

Питання порядку денного

Завдання для голосування

Про деякі питання забезпечення
нафтопродуктами.

Голосувати «За»:
1. Погодження
постачання
та переробки технологічної нафти
в
обсязі
до
675
тис.
тонн
на
Кременчуцькому
НПЗ
(ПАТ «Укртатнафта») з реалізацією
за ринковою вартістю вироблених
нафтопродуктів на відкритих торгах за
попереднім погодженням з Міністром
енергетики та вугільної промисловості
України.
2. Погодження зберігання вироблених
нафтопродуктів у резервуарних парках
юридичних
осіб,
потужності
яких
розташовані в центральних та західних
областях України, в т.ч. на ПАТ
«Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна,
Івано-Франківська обл.) та ВАТ «НПК Галичина» (м. Дрогобич, Львівська обл.),
із забезпеченням можливості оперативної
реалізації/відвантаження нафтопродуктів
згідно
з
укладеними
договорами
(угодами, контрактами) за попереднім
погодженням з Міністром енергетики та
вугільної промисловості України.
3.
Надання
Голові
правління
ПАТ «Укртранснафта» повноважень
на остаточне узгодження, укладання та
підписання договорів (угод, контрактів
тощо), а також пов’язаних з ними
інших документів, у т.ч. додаткових
угод, в рамках виконання пунктів 1 і 2
цього рішення.

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до завдання на голосування голові та членам Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» на квітень 2014 року

№
Питання порядку денного
з/п
1. Про деякі питання забезпечення
нафтопродуктами.

Завдання для голосування

Обґрунтування
завдання для голосування

Голосувати «За»:
1. Погодження
постачання
та переробки технологічної нафти
в
обсязі
до
675
тис.
тонн
на
Кременчуцькому
НПЗ
(ПАТ «Укртатнафта») з реалізацією
за ринковою вартістю вироблених
нафтопродуктів на відкритих торгах
за попереднім погодженням з Міністром
енергетики та вугільної промисловості
України.

Г оловним
завданням
ПАТ
«Укртранснафта» (далі - Товариство) як
національного
оператора
нафтотранспортної системи України є
здійснення транспортування нафти як для
споживачів України так і транзитом через
її територію із забезпеченням прав
рівного
доступу
до
системи
магістральних нафтопроводів для всіх
замовників послуг.

2. Погодження зберігання вироблених
нафтопродуктів у резервуарних парках
юридичних осіб, потужності яких
розташовані в центральних та західних
областях України, в т.ч. на ПАТ
«Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна,
Івано-Франківська обл.) та ВАТ «НПК Галичина» (м. Дрогобич, Львівська
обл.), із забезпеченням можливості
оперативної
реалізації/відвантаження
нафтопродуктів згідно з укладеними
договорами (угодами, контрактами) за

Товариством, на виконання відповідних
рішень Уряду, проводиться постійна
робота щодо диверсифікації джерел та
маршрутів
постачання
нафти,
забезпечення безперебійної і безаварійної
експлуатації
системи
магістральних
нафтопроводів, зменшення виробничих
витрат, в т.ч. шляхом оптимізації
технологічних
процесів,
відчуження
непрофільних активів тощо.
Основним

замовником

послуг

з

попереднім погодженням з Міністром транспортування
нафти
територією
енергетики та вугільної промисловості України є Російська Федерація, якою за
України.
останні роки здійснено цілий комплекс
3.
Надання
Голові
правління заходів щодо формування транзитних
ПАТ «Укртранснафта» повноважень маршрутів в обхід території України, а
на остаточне узгодження, укладання також повністю припинено постачання
та
підписання
договорів
(угод, нафти на українські НПЗ.
контрактів тощо), а також пов’язаних
Як результат - на сьогодні значна
з ними інших документів, у т.ч. частина українських нафтотранспортних
додаткових угод, в рамках виконання маршрутів понад декілька років взагалі не
пунктів 1 і 2 цього рішення.
використовується.
Згідно з вимогами статті 16 Закону
України
«Про
трубопровідний
транспорт»
ПАТ
«Укртранснафта»
зобов’язано
невідкладно
здійснити
заходи щодо забезпечення консервації
(переведення в режим утримання в
безпечному стані) трубопроводів, що з
тих чи інших причин не функціонують
більше одного року, із забезпеченням
постійного технічного нагляду за станом
трубопроводів з метою підтримки їх
експлуатаційної придатності.
За попередніми розрахунками від
здійснення
переробки
вищевказаних
обсягів
нафти
Товариство
очікує
отримати
наступні
обсяги
нафтопродуктів: бензини марки А-92 - до

107 тис. тонн і А-95 - до 71 тис. тонн,
дизельне пальне - до 220 тис. тонн та
мазут - до 214 тис. тонн.
Додатково до Державного бюджету
України
буде
перераховано
кошти
акцизного збору в сумі до 860 млн. грн. та
екологічного податку до 24 млн. гривень.
Також, з метою компенсації витрат
Товариства
на
транспортування
і переробку нафти (до 730 млн. грн.),
відвантаження і доставку (до 270 млн.
грн.)
готових
нафтопродуктів
на
зберігання (орієнтовно 1 грн. за 1 тонну
за 1 добу) та зі сплати податкових
платежів
до
Державного
бюджету
України передбачається реалізувати за
ринковою вартістю частину вироблених
нафтопродуктів на відкритих торгах за
попереднім погодженням з Міністром
енергетики та вугільної промисловості
України.
Сукупність вказаних дій дозволить
Товариству суттєво зменшити виробничі
витрати, поповнити обігові кошти для
подальшої
реалізації
перспективних
напрямків реконструкції та розвитку
системи магістральних нафтопроводів з
одночасною забезпеченням її готовності

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

до відновлення постачань нафти по мірі
отримання замовлень на послуги з
транспортування
нафти
шляхом
укладання відповідних договорів (угод,
контрактів), а також сформувати для
державних потреб запас нафтопродуктів.
Відповідно до п.
12.3.5 Статуту
ПАТ «Укртранснафта» та п. 3.2.5
Положення
про
Наглядову
раду
ПАТ «Укртранснафта» договори, вартість
яких перевищує 50 (п’ятдесят) млн. грн.,
потребують обов’язкового попереднього
погодження
з
Наглядовою
радою
ПАТ «Укртранснафта»._________________
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