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Андрій Коболєв 
Голова правління з 25 березня 2014 року 

Починав кар’єру у міжнародній аудиторській та консалтинговій групі 
PwC, де спеціалізувався на питаннях стратегічного управління та 
корпоративних перетворень. З 2002 по 2010 роки працював у Нафтогазі, 
де пройшов шлях від головного фахівця до радника голови правління. 
Згодом став співзасновником та партнером інвестиційно-банківської 
групи AYA Capital, де займався залученням боргового та акціонерного 
капіталу, реструктуризаціями кредитної заборгованості та реорганізацією 
корпоративної структури великих підприємств і холдингів. Отримав 
ступінь магістра міжнародних економічних відносин з відзнакою в 
Інституті міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

Сергій Перелома 
Перший заступник голови правління з серпня 2014 року 

Очолює напрямки співробітництва з питань транспортування 
і постачання природного газу, митного оформлення, реалізації 
газу та формування його балансів. Має більш ніж 15-річний досвід 
роботи у нафтогазовій галузі. Фахівець у сфері фінансів та банківської 
справи. Отримав освіту в Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Сергій Коновець
Фінансовий директор (заступник голови правління) з квітня 2014 року

Відповідає за фінансово-економічний напрямок в компанії. Має більш 
ніж 20-річний професійний досвід роботи у міжнародних компаніях у 
сферах розробки стратегії, розвитку бізнесу, фінансів та аудиту. Працював 
партнером з аудиту у провідних аудиторських компаніях Deloitte та EY. До 
призначення в Нафтогаз працював у міжнародній консалтинговій групі 
Boston Consulting Group. Він відповідав за розвиток бізнесу та стратегічне 
планування в міжнародному агрохолдингу Bunge у Швейцарії. Здобув 
ступінь магістра управління бізнесом (MBA) в міжнародній бізнес-школі 
IMD в Лозанні у Швейцарії.

Юрій Колбушкін 
Член правління з лютого 1999 року

Працює в Нафтогазі з дня заснування компанії. Відповідає за податкову 
та цінову політику, бюджетні розрахунки, формування фінансових 
ресурсів та економічне регулювання. До приходу в нафтогазову сферу 
15 років працював в Міністерстві фінансів України. Закінчив Київський 
інститут народного господарства. Доктор економічних наук, дійсний член 
(академік) Української нафтогазової академії.

ПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВИНАГОРОДА Олег Прохоренко
Член правління з 24 травня 2017 року
Голова правління ПАТ «Укргазвидобування» з червня 2015 року

До призначення в Укргазвидобування Прохоренко протягом 8 років 
працював в міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company 
в Україні та в інших країнах, де консультував приватні компанії та державні 
установи щодо питань стратегічного управління. 

Має досвід співпраці з найбільшими приватними компаніями, 
державними установами з видобутку нафти і газу, виробництва 
електроенергії, металів і видобутку корисних копалин, а також з 
державним сектором з розробки стратегії, оперативного вдосконалення 
і реорганізації компаній. Отримав ступінь магістра в сфері державного 
управління та громадської політики Гарвардської школи державного 
управління імені Кеннеді в США і бакалавра в галузі економіки та 
державного управління (з відзнакою) Дартмутського коледжу.

Микола Гавриленко 
Член правління з 24 травня 2017 року
Генеральний директор ПАТ «Укртранснафта» з листопада 2015 року

До призначення в Укртранснафту очолював приватні нафтогазові 
компанії ТОВ «ВИК «ОЙЛ» та ТОВ «ГАЗНГОУ». Здобув вищу економічну 
освіту в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. 
М. Туган-Барановського і потім в Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти і газу за спеціалізацією «Газонафтопроводи 
та газонафтосховища».

Винагорода управлінського персоналу 

Упродовж 2017 року управлінський персонал складався із шістьох членів правління та дев’яти 
директорів (у 2016 році – чотири члени правління та шість директорів). Компенсація управлінському 
персоналу, що входить до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові 
поточні премії та становила 214 млн грн (у 2016 році 87 млн грн). 

   Винагорода членів правління Нафтогазу за 2017 рік

Члени правління  
01.01.2017–31.12.2017 Винагорода членів правління (з урахуванням єдиного соціального внеску), млн грн

Андрій Коболєв 47,1

Олег Прохоренко* 24,0

Сергій Перелома 17,0

Сергій Коновець 15,2

Юрій Колбушкін 14,0

Микола Гавриленко* 10,4

Всього 127,7

* Олег Прохоренко та Микола Гавриленко увійшли до правління Нафтогазу у травні 2017 року. Вони не отримують винагороду як члени правління.

Slava
Прямокутник



ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ГРУПИ НАФТОГАЗ
млрд грн, 2017 чистий грошовий потік 

від операційної діяльності (OCF)
скоригований операційний результат 
після оподаткування (NOPLAT)

Внутрішнє транспортування нафти               

Внутрішнє транспортування 
природного газу

Імпорт та постачання природного газу 
іншим споживачам поза межами ПСО

Виробництво, імпорт та постачання природного 
газу іншим споживачам згідно ПСО

Транзит нафти

Торгівля нафтопродуктами

Продаж нафти та газового конденсату

Транзит природного газу

Виробництво, імпорт та продаж природного
газу ГПП для потреб населення

Інше

Зберігання природного газу

Виробництво, імпорт та постачання 
природного газу ТГП для потреб населення

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ ГРУПИ 
ЗА НАПРЯМАМИ БІЗНЕСУ
млрд грн

227,5
2017

192,8
2016

Транзит 
природного 

газу

73,9

60,0

 Газовий бізнес 1

2

3

3 4

89,0

85,3

1. Виробництво, імпорт та продаж природного газу ГПП для потреб населення – 54,3/48,9
2. Виробництво, імпорт та постачання природного газу ТГП для потреб населення – 22,8/18,9
3. Виробництво, імпорт та постачання природного газу іншим споживачам згідно ПСО – 7,8/4,6
4. Імпорт та постачання природного газу іншим споживачам поза межами ПСО – 4,1/12,9

Транспортування 
та зберігання газу

25,0
14,8

1. Внутрішнє транспортування природного
газу – 24,8/14,7
2. Зберігання природного газу – 0,2/0,1

1

2

Транспортування 
та продаж нафти 
і нафтопродуктів

1

2

3
4

1. Торгівля нафтопродуктами – 18,1/13,5
2. Продаж нафти та газового конденсату – 12,9/11,1
3. Транзит нафти – 3,6/3,3
4. Внутрішнє транспортування нафти – 0,2/0,1

34,8
28,0

Інше

4,9
4,7

ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ГРУПИ ЗА 2017 РІК

*Чистий дохід в розмірі 39,4 млрд грн скоригований на доходи, нараховані по Арбітражному провадженню щодо транзиту газу, в 
розмірі 57,1 млрд грн та відповідні витрати з податку на прибуток в розмірі 10,3 млрд грн.
**Витрати з поточного податку на прибуток складаються з оподатковуваних доходів за вирахуванням оподатковуваних витрат за 
ставкою у розмірі 18%.

Без позитивного ефекту від арбітражу по 
транзиту газу, група понесла б чистий збиток 
у розрімі 7,4 млрд грн *

Ефект відображення 
рішень Арбітражу щодо 

купівлі-продажу 
природного газу та 

транзиту природного 
газу, нетто

NOPLAT Фінансові 
доходи/ 
витрати

Зменшення 
корисності основних 

засобів 

Вигода 
з відстроченого 

податку 
на прибуток 

Витрати
з поточного податку 

на прибуток**

Інше Чистий 
прибуток

41,5

12,6

-6,7 -3,4

9,1

-13,1 -0,6

39,4

млрд грн

-0,6
-0,2

0,003
-4,9

0,4
2,8

1,3
2,3

1,6
1,4

2,8
1,6

4,6
5,9

11,9
38,3

16,7
11,2

-0,1
0,9

-0,3
0,4

3,2
1,2
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