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1. Загальна інформація 

 

 

 Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» НАК «Нафтогаз України» створено за 

рішенням правління НАК «Нафтогаз України» (протокол від 14.04.2008 № 32) та 

відповідно до управлінського рішення Міністерства палива та енергетики України (наказ 

від 11.12.2008 № 627).  

 

 Засновником Підприємства є НАК «Нафтогаз України». 

  

 Підприємство створене 22.01.2009р., але безпосередню господарську діяльність 

з реалізації СПГ Підприємство розпочало  з 01 червня 2010 року після здійснення 

передачі майна від ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» до ДП «УКРАВТОГАЗ» 

НАК «Нафтогаз України». 

До складу Підприємства входять чотири регіональних виробничих управління на правах 

філії («Київавтогаз», «Харківавтогаз», «Донецькавтогаз», «Львівавтогаз»). 

 

 Метою діяльності Підприємства є експлуатація та розвиток державної мережі 

автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі - АГНКС).  



 Господарська діяльність ДП «УКРАВТОГАЗ»  полягає в  виробництві 

стисненого природного газу (далі - СПГ) шляхом компримування природного газу та 

реалізації СПГ через розгалужену мережу із 90 АГНКС (в т.ч. 9 станцій знаходяться на 

тимчасово окупованій території).  

 

 Обсяг реалізації СПГ 24,5 млн. м3 за першу половину 2016 р.  

 

 Середня облікова чисельність на 30.06. 2016 р.- 1510 осіб.  

 

 Досвідчений і кваліфікований персонал; 

 

  Розгалужена мережа АГНКС по всій території України;  

 

  Значні виробничі потужності з можливістю їх розвитку та розширення спектра 

пропонованих послуг, в т.ч. з переобладнання автотранспортних засобів на ГБО та 

впровадження технології LNG; 

 

  Висока якість СПГ, його повна відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 27577:200;  

 

1. Загальна інформація 



 Значно менші цінові коливання у порівнянні з поширеними видами палива: 



2. Основні стратегічні напрямки 

 

Першим стратегічним напрямом діяльності для ДП «УКРАВТОГАЗ» є 

розвиток мережі АГНКС 

 Збільшення обсягів реалізації СПГ за рахунок збільшення кількості 

автотранспорту, що працює на СПГ через впровадження програми по переведенню 

автотранспортних засобів на метанове ГБО. 



MAN Lion's City CNG 



Другим стратегічним напрямом діяльності ДП «УКРАВТОГАЗ» є технічне 

переоснащення, реконструкція і модернізація  АГНКС.  

 

Третім стратегічним напрямком діяльності ДП «УКРАВТОГАЗ» є інтеграція в 

європейську логістичну мережу. 

ДП «Укравтогаз» має зручне розташування АГНКС в країні і по лінії кордону, що 

дозволяє повністю обслуговувати весь транзитний транспорт який використовує в якості 

пального СПГ. 

2. Основні стратегічні напрямки 



3.Переваги стисненого природного газу (СПГ) над іншими видами пального 

 



  Метан (природний газ, СПГ, CNG) як моторне пальне – найбезпечніший і 

екологічно чистий вид пального. Використання СПГ в якості моторного пального 

зростає завдяки низці переваг у порівнянні з бензиновим і дизельним паливом.  

Зокрема СПГ: 

 

1)не змиває масло з деталей циліндропоршневої групи, дозволяючи заощаджувати до 

40% масла порівняно з роботою на дизелі бензині; 

 

2)зменшує нагароутворення, а також ударні навантаження на двигун, збільшує термін 

роботи свічок запалювання і дає можливість добре відрегульованому двигуну 

працювати в півтора рази довше, що робить використання цього виду палива особливо 

привабливим для автомобілів з великим автопробігом; 

 

4)значне зниження (до 90 відсотків) викиду з відпрацьованими газами шкідливої 

сполуки – монооксид вуглецю (СО - чадний газ). На 30 відсотків зменшує вміст оксидів 

азоту у викидах;  

 

5)відсутність свинцевих та сірчаних сполук у вихлопних газах;  

 

6)   маса канцерогенів у вихлопі двигуна, який працює на газі в 20-30 разів менша, аніж 

в інших видах пального; 

3.Переваги стисненого природного газу (СПГ) над іншими видами пального 



Golf TGI BlueMotion має кількість викидів CO2 всього 95 г/км 



7)  використання СПГ як моторного пального  для автотранспорту державних, 

бюджетних та муніципальних підприємств сприятиме  економії витрат на експлуатацію 

автопарку;  

Парк сміттєзбиральних машин на заправці.  Канада 

3.Переваги стисненого природного газу (СПГ) над іншими видами пального 



8) може бути використаним для роботи вантажного транспорту та автобусів; 



9) СПГ не може бути підробленим; 

 

10) завдяки збільшенню обсягів використання СПГ як моторного пального буде суттєво 

зменшено шкідливі викиди в атмосферу, що дозволить державі виконати умови 

Паризької угоди. 

 Україна підписала Угоду 22 квітня 2016 року у м. Нью-Йорк. Верховна Рада 

України її ратифікувала 14 липня 2016 року.[1] Президент України Петро 

Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Паризької угоди» 1 серпня 2016 року.[2] 

[1] http://ecology.unian.ua/ecologyclimate/1416975-rada-ratifikuvala-parizku-ugodu-schodo-klimatu.html 
[2] http://ecology.unian.ua/ecologyclimate/1446557-poroshenko-zatverdiv-ratifikatsiyu-parizkoji-klimatichnoji-ugodi.html 

3.Переваги стисненого природного газу (СПГ) над іншими видами пального 



4. Сприяння держави у розвитку ринку стисненого природного газу (СПГ),  як 

моторного пального  та збільшення на ринку долі ДП «Укравтогаз»   

      НАК «Нафтогаз України» 

 

  У багатьох країнах світу застосовуються заходи стимулювання з боку держави 

користувачів транспортних засобів, працюючих на СПГ, незалежно від їх форми 

власності . 

 

  Треба зазначити, що багато з цих заходів прийняті на рівні законодавчих актів.[1] 

 

  Це викликано в першу чергу необхідністю виконання Державою своїх зобов’язань по 

зменшенню рівня викидів в атмосферу шкідливих речовин.  

 

  Згідно з даними спільного проекту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та 

Інститутом проблем екології та енергозбереження, діяльність ДП «Укравтогаз» в 

період з 2013 по 2015 рік дозволила скоротити, порівняно з бензином та дизелем, 

викиди диоксиду (СО2) вуглецю в атмосферу, в кількості близько 370 тисяч тон. 

 

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0033 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.103.01.0015.01.ENG 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm 



Необхідні заходи що приведуть до збільшення обсягів реалізації СПГ:  

 

•   Впровадження Державної програми спрямованої на розвиток 

альтернативних (екологічно-чистих) видів пального; 

 

•   Внесення на розгляд до Уряду України пропозиції, щодо розробки 

комплексу правових, економічних та організаційних заходів державної 

підтримки виробництва, випуску транспортних засобів та сільгосптехніки на 

СПГ; 

 

•   Розробка поетапного плану переведенню автопарку комунальних 

підприємств на СПГ та LNG, затвердженого відповідною постановою Уряду; 

 

•   Використання АГНКС ДП «УКРАВТОГАЗ» для впровадження технології 

виробництва  LNG.  

4. Сприяння держави у розвитку ринку стисненого природного газу (СПГ),  як 

моторного пального  та збільшення на ринку долі ДП «Укравтогаз»   

      НАК «Нафтогаз України» 



Міні - завод з виробництва LNG.  

FORNOVOGAS. Італія 



Міні - завод з виробництва LNG.  

FORNOVOGAS. Італія 



5 .Впровадження технології виробництва LNG на АГНКС ДП«УКРАВТОГАЗ» 

 

 

 

Що таке LNG? Його переваги: 

 

•  LNG (Liquefied Natural Gas) (Ліквифайд Нєйчрал Гас) - зріджений природний газ, який 

утворюється в процесі охолодження природного газу до температури -162 ° C. При 

цьому відбувається ущільнення газу в 600 разів;  

 

•LNG в порівнянні з СПГ займає менший об'єм при наповненні балону і відповідно у 

стандартний балон вміщується більша кількість природного газу.  

•  

•LNG зберігається під тиском 20 атмосфер.  

 

•LNG – актуальне пальне для залізничного транспорту – Газотурбовозів (локомотив з 

газотурбінним двигуном внутрішнього згоряння) та Газотепловозів (газодизельний 

локомотив), які використовуються по всьому світі, та в якості пального використовують 

СПГ та LNG. 



Економічна доцільність впровадження технологій виробництва  LNG на АГНКС 

ДП «УКРАВТОГАЗ» 

 

• Розвинена інфраструктура АГНКС ДП «УКРАВТОГАЗ» дозволяє залучати до співпраці 

клієнтів, які розглядають перехід їхнього автопарку машин з  

дизельними двигунами на машини які використовують LNG в якості пального; 

  

[1] http://lngbc.eu/   - LNG Blue corridors 

• Приєднання України у найближчому 

майбутньому до міжнародних транспортних 

шляхів – LNG Blue corridors.[1]  

 

 У 2013 році у Брюсселі був запущений 

проект дорожньої карти LNG Blue corridors, 

цей європейський проект фінансується 

Сьомою рамковою програмою ЄС (FP7) за 

участю 27 партнерів з 11 країн. 

 Проект створенний  задля  виробництва та поширення LNG в якості реальної 

альтернативи дизельному пальному, яким заправляться вантажний транспорт.  



Презентація міського автобусу на метановому двигуні ЛАЗ А-183 CNG на АГНКС 

«ДП УКРАВТОГАЗ”  

18 липня 2016 на АГНКС ДП «УКРАВТОГАЗ» відбулась презентація нового 

міського автобусу ЛАЗ А-183 CNG, що працює на альтернативному паливі - 

природньому газі (метані)    



Презентація міського автобусу на метановому двигуні ЛАЗ А-183 CNG на АГНКС 

«ДП УКРАВТОГАЗ”  



6. Використання природного газу як моторного пального у  ЄС та інших країнах. 

 На сьогоднішній час, природний газ, в якості альтернативного палива активно 

використовую в США, Канаді, Італії, Індії, Україні, Росії та країнах Західної Європи і на 

Близькому Сході.  

 На мапі зображене кількісне співвідношення АГНКС в різних країнах Європи.  



6. Використання природного газу як моторного пального у  ЄС та інших країнах. 

 

 У США існує 9 окремих федеральних законів, 11 діючих програм та загалом 

більше ста стимулюючих програм щодо стимулювання використання «зелених 

енергоносіїв» у якості моторного палива[1].  

 

 За даними Korean Association for Natural Gas Vehicles (Кориан Ассотиэйшн фор 

нЭйчурал  гас вИИклс),  у Південній Кореї  на 2015 рік частка міських автобусів що 

використовують природній газ[2] складає у середньому 81% (98% у шести найбільших 

містах, та біля 66% у середніх та малих містах). 

[1] http://www.afdc.energy.gov/laws/fed_summary 
[2] http://esci-ksp.org/project/100-cng-fueled-buses-in-seoul/ 



6. Використання природного газу як моторного пального у  ЄС та інших країнах. 

 

  Загалом з 2000 по 2015 рік урядом  просубсидовано купівлю 38 тис. 234 

автомобілів. Державна підтримка полягає у субсидуванні купівлі автотранспорту на 

СПГ до 50% від вартості, також суттєво зменшені податки на такі автомобілі. 

Надаються кредити з малим відсоткам на будівництво АГНКС, та відстрочкою кредиту 

на 5 років[1] [2]. 

 

Використання газу в якості альтернативного палива в громадському транспорті 

 

  Газові автобуси відрізняються від звичайних традиційних бензинових та 

дизельних автобусів використанням в якості палива вуглеводневих газів. Для 

спалювання цього палива використовується спеціальний двигун, що працює за 

принципом Отто, коли теплота підводиться до робочого тіла за умови постійного об'єму. 

У газі октанове число є вищим, а отже досягається краща енергетична ефективність.  

  

[1] https://seoulsolution.kr/en/content/low-emission-vehicle-program 
[2] http://www.igu.org/sites/default/files/6-3%20KANGV%20-%20Jungho%20Park%20-%20Gas%20Competence%20Seminar%20-%20September%2023%202015.pdf 
[3] За даними Інституту Проблем Екології Та Енергозбереження 



За даними Інституту Проблем Екології Та Енергозбереження 

Газові автобуси вже сьогодні широко використовуються в окремих державах 

світу. Зокрема в ЄС експлуатується близько 13 тис. одиниць таких автобусів, близько 

40% їх кількості припадає на Німеччину та Францію.[1] Автобуси, що працюють на газі 

вигідно відрізняються від звичайних бензинових/дизельних автомобілів з огляду на 

нижчі експлуатаційні витрати та значно менші викиди забруднювачів, зокрема, SOx, NOx 

та сажі.  

 Газові автобуси характеризуються низькими рівнями викидів забруднювачів, 

що на 82-97% нижчі в порівнянні з дизельним паливом та бензином. 

Екологічна політика ЄС як приклад для України  

Зважаючи на євроінтеграційний курс України, що направлена на модернізацію 

автотранспорту на прикладі досвіду ЄС. Україні слід поступово забезпечити 

імплементацію Директив та Регламентів ЄС щодо екологізації, у тому числі зменшення 

викидів СО2, транспорту. 

 В Європейському Союзі діє низка ініціатив та законодавчих актів щодо 

зменшення викидів парникових газів в атмосферу з боку автотранспортного сектору. 

6. Використання природного газу як моторного пального у  ЄС та інших країнах. 



Директива щодо чистих видів пального.  

 

  В 2014 році Європейський парламент та Рада Міністрів ЄС прийняли 

директиву 2014/94/EU, про мінімальну інфраструктуру для розвитку чистих видів 

пального. Ця директива вимагає від країн-членів ЄС розробити і впровадити 

національну політику, спрямовану на розвиток альтернативних видів пального та 

інфраструктури для цього. На цей час подібній закон або програма вже діє в усіх 

країнах ЄС. 

 

  Держави-члени мають встановити свої національні цілі та показники поступового 

розвитку альтернативних видів пального. Попри це Європейська Комісія надасть 

пропозиції щодо мінімальних обсягів альтернативних видів палива в загальному балансі. 

Також держави-члени мають два роки на приведення інфраструктури до мінімальних 

вимог Директиви. Широкомасштабний розвиток інфраструктури для таких видів 

пального як газ, електроенергія, водень заплановано на період 2020-2030 рр.  

 

Ця Директива чітко визначає СПГ як чистий вид пального  
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Директива щодо чистих автомобілів  

 

  Директива 2009/33/EC[1] має на меті стимулювати розвиток чистого та 

енергоефективного автомобільного транспорту шляхом поширення на ринку інформації 

та покращання екологічних характеристик автомобілів.  

 

Директива також визначає правила щодо монетизації таких впливів та калькуляції 

операційних витрат, викидів СО2, інших забруднювачів (NOx, SOx, сажі тощо) від 

автомобілів. Директива є частиною національного законодавства держав-членів ЄС. 

 

 Регламент ЄС щодо викидів СО2   

 

  Європейське законодавство (Регламент ЄС 333/2014[2]) визначає обов'язкові цілі 

щодо викидів СО2 для нових автомобілів. Цей Регламент є ключовим в стратегії щодо 

продажу автомобілів на ринку ЄС та покращання загальної енергоефективності. Загалом 

очікується, що середні викиди СО2 легковими автотранспортними засобами ЄС в 2016 

році сягнуть 130 г/км. До 2021 року цей показник має зменшитись до 95 г/км. У 

порівнянні з 2007 роком, зниження СО2 має відбутись на 18% та 40% відповідно. В 2016 

році середнє споживання палива має сягнути 5,6 л бензину на 100 км або 4,9 л дизелю на 

100 км. В 2021 році ці показники повинні знизитись до 4,1 та 3,6 відповідно. 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0033 
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.103.01.0015.01.ENG 
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