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ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

 

 

Національна акціонерна компанія “Надра України”  є одним з найбільших 

в Україні підприємств, що виконує пошукові та геологорозвідувальні роботи. 

Основною функцією Компанії є забезпечення формування мінерально-

сировинної бази шляхом виконання державного замовлення з приросту запасів 

корисних копалин. Оскільки розвиток мінерально-сировинної бази є питанням 

забезпечення економічної незалежності держави і її національної безпеки, 

діяльність Компанії є вкрай важливою для реалізації державної політики в галузі 

геології та розвідки надр, для забезпечення потреб держави в корисних 

копалинах та розвитку мінерально-сировинного комплексу України. 

Національна акціонерна компанія «Надра України» є акціонерною компанією, 

яка утворена державою, приймає активну участь в інвестиційних нафтогазових 

проектах України та реалізації Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. 

 

Інформація стосовно основних  показників діяльності  Національної  

акціонерної компанії  «Надра України»  

за 2017 рік 

Показники, тис.грн. 2016 2017 (+-) (%) 

ДОХІД,всього 142696,0 175 115,0 32419,0 122,7 

в т.ч. - виручка  53035,0 68 534,00 15499,0 129,2 

       а) від ГРР  по держзамовленню 3706,0 8 950,8 5244,8 241,5 

       б) від  робіт за кошти замовника, 29383,0 35 306,7 5923,7 120,2 

       в) від реалізації товарів 514,0 6 983,7 5459,0 2829,5 

       г) послуги  3311,0 5 344,0 2033,0 161,4 

       д) інші 16121,1 11 948,9 -4172,3 74,1 

  - оренда 61435,0 78 406,1 16971,1 127,6 

  - інші доходи 28226,0 28 174,9 -504,1 98,2 

Обсяги робіт, всього (з ПДВ) 55051,6 79 086,5 24034,9 143,7 

           Обсяг  за рахунок д/б 4447,5 10 740,9 6293,4 241,5 

           Обсяг  по договорах 44127,0 51 367,1 7240,1 116,4 

           Інші послуги 6477,1 16 978,5 10501,4 262,1 

Витрати, всього 138762,0 170 611,0 31849,0 123,0 

Фінансовий результат до оподаткування  3934,0 4 504,0 570,0 114,5 

Податок на прибуток 3630,0 3 866,0 236,0 106,5 

Чистий прибуток  304,0 638,0 334,0 209,9 

Дебіторська заборгованість  122452,0 106 767,0 -15685,0 87,2 

Кредиторська заборгованість,всього 116846,0 105 321,0 -11525,0 90,1 

 - до бюджету 25657,0 26 699,0 1042,0 104,1 

 - до цільових  фондів 20942,0 25 466,0 4524,0 121,6 

 --з оплати праці 3813,0 3 281,0 -532,0 86,0 

         - за роботи (послуги) 16567,0 15 044,0 -1523,0 90,8 

        - інша кредиторська заборгованість 49867,0 34 831,0 -15036,0 69,8 

Середньоспискова (штатних) чисельність, ос. 816,0 740,0 -76,0 90,7 

Середньомісячна зарплата,грн. 5211,2 8 206,3 2995,1 157,5 
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Фонд оплати праці  51027,8 71 099,0 20071,2 139,3 

 

Структура доходів.  

 Чистий дохід від реалізації  товарів,  робіт, послуг Компанії за 2017 р. 

збільшився в порівнянні з минулим роком на 29,2%, або на 15,5 млн.грн., і 

складає 68,5 млн. грн., що свідчить про активізацію діяльності дочірніх 

підприємств.  

У 2017 р. Компанія отримала авансування на виконання 

геологорозвідувальних робіт за державною програмою «Розвиток мінерально-

сировинної  бази України» в сумі  10 740,9 тис.грн., кошти освоєні  у повному 

обсязі. 

Незначний обсяг доходів від виконання геологорозвідувальних робіт на 

договірних умовах через скорочення замовлень з боку інвесторів компенсовано 

доходами від непрофільних видів діяльності Компанії (транспортні послуги, 

ремонтні роботи тощо). 

Інші операційні доходи збільшились в порівнянні з минулим роком на 

28,2 млн. грн. за рахунок збільшення орендних платежів та доходів від реалізації  

необоротних  активів і складають близько 105,7 млн. грн. На виконання завдань 

керівництва держави щодо реалізації програми енергонезалежності України, 

Національна акціонерна компанія «Надра України» спрямовую свою діяльність 

на залучення інвестицій в енергетичний сектор країни, у тому числі, шляхом 

передачі в оренду свердловин з фонду ліквідованих (законсервованих), для 

нарощування видобутку енергоносіїв, не витрачаючи при цьому значних 

фінансових коштів, оскільки реліквідація раніше пробурених свердловин 

потребує в рази менше витрат, ніж буріння нових об’єктів та, в свою чергу, несе 

менші ризики отримання негативного результату. 

Станом на теперішній час діє 55 договорів оренди свердловин, з яких 8 

укладено з початку 2017 року саме з метою їх реліквідації (відновлення) з 

наступним введенням в експлуатацію. Доходи від оренди збільшились в 

порівнянні з  минулим роком на 27,6% і становлять близько 78,0 млн. грн. 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів. 

Сума сплачених Компанією в цілому за 2017 р. податків та обов’язкових 

платежів склала близько 33,5 млн.грн., в тому числі: податок на додану вартість 

– 15,8 млн. грн., податок з доходів фізичних  осіб – 6,1 млн.грн., рентні платежі 

– 1,1 млн.грн., відрахування в фонди соціального страхування –7,3 млн. грн. 

 

 

№ п/п Назва податку тис.грн. 

  ВСЬОГО 74 481 

1.1 Загальнодержавні податки та збори 52 024 

  Податок на доходи фізичних осіб  14 245 

  Податок на додану вартість 31 674 

  Рентна плата 2 065 

  Інші загальнодержавні податки 1 385 

1.2 Місцеві податки та збори 5000 
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  Плата за землю 3467 

  Податок на нерухоме майно 1533 

1.3 Єдиний соціальний внесок 16685 

 Дивіденди 152 

 Інші платежі в дохід держави 620 

 

В дохід держави перераховано на 56% ( або на 26,7 млн. грн.) більше, ніж 

минулого року (2016 р . – 47,8 млн.грн.) 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість. 

Протягом 2017 року поточна дебіторська заборгованість  та кредиторська 

заборгованість скоротилась більш ніж на 10% і становлять 107 млн. грн. та 105 

млн. грн. відповідно. 

Статистична заборгованість з оплати праці на кінець року відсутня. 

№ Назва підприємства На 01.01.2017 На 01.04.2017 На 01.07.2017 На 01.01.2018 

1 ДП “Чернігівнафтогазгеологія” 1061,8 900,1 670,0  - 

2 ДП “Західукргеологія” 0,0 130,0 0,0   - 

3 ДП “Центрукргеологія” 398,1 729,3 288,9  - 

 Всього 1459,9 1759,4 958,9  - 

 

 

Фінансові результати діяльності  Компанії 

За підсумками діяльності Національної акціонерної компанії «Надра 

України» за 2017 р. отримано прибуток у сумі  638 тис. грн., що удвічі більше 

ніж у попередньому 2016 році та у 3,5 рази перевищує запланований на 2017 рік 

показник.   

У звітному періоді відповідно до вимог чинного законодавства Компанією 

за результатами діяльності у 2016 році нараховані та перераховані в дохід 

держави у повному обсязі дивіденди у розмірі 152 тис. грн.  

 

Показники виконання фінансового плану 

Найменування показника 2016 

2017 

(план) 2017 (факт) 

факт/ план 

  +/– % 

І. Формування фінансових результатів 

Чистий дохід від реалізації  53 035  67 420  68 534  1114 101,7% 

Собівартість реалізованої  39 971  39 464  52 440  12976 132,9% 

Валовий прибуток/збиток 13 064  27 956  16 094  -11862 57,6% 

Адміністративні витрати 50 616    64 562  67 090  2528 103,9% 

Інші операційні доходи 82 460  79 930  105 732  25802 132,3% 

Інші операційні витрати 43 088  38 595  46 424  7829 120,3% 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 
1 820  4 729  8 312  3583 175,8% 

Інші фінансові доходи 1 127  868    849  -19 97,8% 

Фінансові витрати 4 522    4 080  4 657  577 114,1% 

Інші доходи 6 074  3 024  -  -3024 0,0% 

Інші витрати 565  4 260  -  -4260 0,0% 

Фінансовий результат до оподаткування 3 934  281    4 504  4223 1602,8% 

Витрати з податку на прибуток 3 630  100  3 866  3766 3866,0% 
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Чистий фінансовий результат 304  181    638  457 352,5% 

Усього доходів    142 696   151 242  175 115  23873 115,8% 

Усього витрат    142 392  151 061  174 477  23416 115,5% 

 

Відповідно до статутних  завдань Компанія інвестує власні кошти на 

підтримку діяльності дочірніх підприємств, які є самостійним юридичними 

особами. За 2017 рік у якості інвестицій  дочірнім підприємствам було 

перераховано понад 30,0 млн. грн.  

Крім того, у 2017 р. вперше за останні 7 років на розрахунки з  

працівникам  неактивних підприємств, Компанією спрямовано 1,65 млн.грн. У 

2018 році заплановано ще додатково сплатити понад 3 млн. грн., що удвічі 

більше ніж у 2017 р. 

 

Основні результати геологорозвідувальних робіт 

за 2017 рік 

 

В 2017 році відповідно до пооб’єктного плану геологорозвідувальних 

робіт дочірніми підприємствами Національної акціонерної компанії «Надра 

України» виконувались роботи на 34 об’єктах, в тому числі за напрямками: 

«Нафта і газ» – 8 об’єктів; 

«Тверді корисні копалини» – 10 об’єктів; 

«Регіональна зйомка»  – 4 об’єкти; 

«Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та геолого-екологічні 

дослідження» – 12 об’єктів. 

В 2017 році дочірніми підприємствами Компанії виконано робіт в обсязі 

отриманих коштів державного бюджету на суму 10 740,9 тис. грн., що в 2,4 рази 

більше (на 6 293,4 тис. грн.) в порівнянні з 2016 роком (2016 рік – 4 447,5 тис. 

грн.). 

На протязі 2017 року за напрямком «Нафта і природний газ» виконувалися 

тематичні роботи підприємствами «Чернігівнафтогазгеологія» та 

«Західукргеологія», а саме: складання зведеного річного балансу запасів 

корисних копалин; складання паспортів нафтових і газових свердловин; 

лабораторні дослідження кернового матеріалу та пластових флюїдів; аналіз 

результатів геологорозвідувальних робіт та вивчення наявної геолого-

геофізичної інформації з метою визначення перспектив подальших напрямків 

проведення геологорозвідувальних робіт. 

Дочірнім підприємством «Чернігівнафтогазгеологія» по свердловині № 3–

Північно-Липоводолинська виконано робіт в обсязі 3,4 млн. грн. відповідно до 

фактичного обсягу фінансування. Фактична глибина становить 4320 м 

(проходка – 150 м). (проектна глибина – 4900 м). 

За напрямком «Тверді корисні копалини» дочірніми підприємствами 

Компанії в звітному періоді виконувались поточні камеральні роботи, вносилися 

зміни до геологічних розрізів і геологічних колонок свердловин. Здійснювалася 

обробка графічних матеріалів на ПЕОМ, проводилися дослідно-методичні 

роботи. Продовжувалося виконання робіт з обробки результатів літохімічних 

досліджень по керну свердловин. Складалися окремі розділи та графічні додатки 
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до звітів. Ведеться поповнення бази даних геоінформаційної системи (ГІС) 

«Вугілля» фактографічними і картографічними матеріалами. Складена форма 

10-гр за 2016 р. та зведений план масових пошуків на 2017 рік. Створюються 

геологічні карти та постійно поповнюються бази даних. Готувалися матеріали 

для приросту прогнозних ресурсів золота Білопотікської ділянки Рахівського 

рудного району. 

Підготовлено та розглянуто на НТР Держгеонадр України звіти по 

наступних об’єктах: 

• Кам’яне вугілля: 

 – Оцінка прогнозних ресурсів метану вугленосних відкладів Львівсько-

Волинського басейну на основі вивчення газогенераційних властивостей 

рослинної органічної речовини (за станом виконаних робіт). Попередньо оцінені 

ресурси газу метану в межах Тяглівського шахтного поля; 

 – Поповнення і вдосконалення ГІС „Вугілля“, адаптація сучасних 

геоінформаційних технологій для вирішення завдань при проведенні 

геологорозвідувальних робіт на кам’яне вугілля. 

За напрямком «Регіональні зйомки» виконувались камеральні роботи з 

ГДП (геологічне довивчення площ) масштабу 200 000 аркушів М-34-ХХХ 

(Стрий), М-36-ХХІ (Черкаси), тематичні роботи з геологопрогнозного 

картування Рахівського рудного району та кореляції неогенових вулканічних 

комплексів Закарпатського прогину. Крім того, виконані польові роботи з ГДП-

200 на площі 200 км.кв. аркуша М-34-ХХХ (Стрий). 

Розглянуто матеріали до видання комплекту Держгеокарти-200 території 

аркушу М-35-ХХVІ (Чортків). 

За напрямками «Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та геолого-

екологічні дослідження та заходи» дочірніми підприємствами Компанії в 

звітному періоді виконувалися різнопланові еколого-геологічні, гідрогеологічні 

та інженерно-геологічні роботи, в тому числі вивчення небезпечних екзогенних 

геологічних процесів, ведення моніторингу підземних вод та еколого-геологічні 

дослідження, зокрема, в зонах стихійного лиха в Карпатському регіоні України, 

інших регіонах держави. 

За напрямком «Гідрогеологічні роботи» виконані роботи по веденню 

державного обліку використання підземних вод, державному водному кадастру 

та веденню моніторингу ресурсів і запасів підземних вод по територіях 

Черкаської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, 

Закарпатської та Івано-Франківської областей. 

Проведено обстеження 12-ти водозаборів родовищ мінеральних вод та 9-

ти водозаборів підземних вод. Відновлено спостереження за рівнями підземних 

вод на 7 постах (14 спостережних свердловин). 

За напрямком «Інженерно-геологічні роботи» виконуються роботи з 

підготовки геологічного обґрунтування протизсувних заходів та геологічного 

забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи надзвичайних 

ситуацій (УІАСНС). 

Виконано вивчення режиму та умов формування екзогенних геологічних 

процесів (ЕГП) на ділянках І-ІІІ категорій, пройдено понад 300,0 погонних 

кілометрів маршрутів, повторно обстежено 123 зсуви, 73 ділянок бокової ерозії і 
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24 конуси виносу селевих потоків. На території Закарпатської області 

закартовано і занесено в Кадастр 3281 зсув загальною площею 385,1 км2. 

За напрямком «Геолого-екологічні дослідження та заходи» проводиться 

камеральна обробка матеріалів режимних спостережень за станом підземних 

вод, проявів екзогенно-геологічних процесів та явищ. 

Проведені режимні спостереження в свердловинах системи Державного та 

регіонального рівня моніторингу (11 постів, які налічують 30 свердловин). 

За власні кошти Компанії дочірнім підприємством «Західукргеологія» в 

межах південно-західного блоку Ретичинського газового родовища пробурена 

пошукова свердловина № 17-Ретичинська глибиною 1350 м з метою пошуків 

покладів газу у відкладах нижнього сармату та оцінки їх промислового 

значення. Для випробування в експлуатаційній колоні виділено 8 перспективних 

об’єктів для оцінки промислової продуктивності. Проведено перфорацію п’яти 

об’єктів (горизонти НД-8, НД-7, НД-5, НД-3, НД-1) в інтервалі глибин (1316-

945м), вибірково. На сьогоднішній день свердловина знаходиться в дослідженні. 

Проведено капітальний ремонт раніше пробуреної пошукової свердловини 

№ 1-Ретичинська. Свердловина знаходиться в дослідженні. 

Складено звіт Геолого-економічна оцінка запасів газу Мостівського 

газового родовища (станом на 01.01.2017 року) та захищено в ДКЗ України з 

запасами 284 млн. м3. 

Крім того, в умовах дефіциту державного фінансування 

геологорозвідувальних робіт за програмою «Розвиток мінерально-сировинної 

бази» з метою реалізації державних завдань Компанією спрямовуються зусилля 

на пошук інвестицій в перспективні та потенційно привабливі проекти. 

Дочірніми підприємствами Компанії за кошти замовників в 2017 році виконано 

робіт та надано послуг на суму 68,3 млн. грн., що на 35 % більше в порівнянні з 

2016 роком (2016 рік – 50,6 млн. грн.), в основному це: 

- проведення державної експертизи звітів щодо геологічного вивчення 

надр відповідно до акредитації; 

- роботи з буріння водних свердловин; 

- відбір проб газу та вуглеводневої рідини, проведення лабораторних 

досліджень; 

- аналіз геолого-геофізичних матеріалів, підготовка підрахункових 

параметрів пластів за даними ГДС та геолого-економічна оцінка запасів 

вуглеводнів; 

- відстеження та моніторинг забруднень навколишнього середовища; 

- сервісні послуги при бурінні нафтогазових свердловин; 

- надання послуг спецтехнікою. 

Геологічні завдання 2017 року по кожному об’єкту виконані в повному 

обсязі в межах фактичного фінансування робіт за кошти державного бюджету. 




