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Голова Правління

Директор з 
питань геології

Директор з 
нафтогазових 

сервісів

Заступник 
директора 

виконавчого з 
розробки 
родовищ

Директор з 
видобутку

Директор з 
матеріально-

технічного 
постачання та 

складської логістики

Директор з 
корпоративних 

та загальних 
питань

Заступник Голови Правління з адміністративних та правових питань

Директор з 
питань безпеки

Директор з 
комерційних 

питань

Директор з 
управління 

персоналом

Директор з 
економіки т а 

розвитку  
бізнесу

Головний 
бухгалтер

Департамент 
внутрішнього 
контролю та 
управління 
ризиками

Перший 
сектор

Радники 
Голови 

Правління

Головний геол ог

Департамент 
геології

Відділ 
ліцензування

Відділ контролю 
надрокористу-

вання

Відділ геології

Сектор геології 
пошуково-

розвідувальних 
робіт

Сектор 
геологічного 

супроводу 
буріння та КРС

Департамент 
геофізики

Відділ 
промислово-
геофізичних 

робіт
Сектор 

інтерпретації 
даних 

геофізичних 
досліджень 
свердловин

Сектор 
організації та 

контролю 
промислово-
геофізичних 

робіт

Відділ 
сейсмічних робіт

Сектор 
контролю 
польових 

сейсмічних 
досліджень та 

обробки

Сектор 
інтерпретації 
сейсмічних 

даних

Сектор 
організації і 
управління 

геолого-
промисловими 

даними

Департамент 
гідравлічного 

розриву пластів

Департамент 
внутрішньо-

свердловинних 
робіт

Сектор 
капітал ьного 

ремонту 
свердловин

Сектор 
аварійних робіт

Сектор 
колтюбінгових 

технологій

Сектор із 
закінчування 
свердловин

Відділ аналітики 
та забезпечення 

проектів

Департамент 
земельних відносин

Департамент 
розробки

Відділ 
промислової 

розробки 
родовищ

Відділ 
дослідно-

промислової 
розробки 
родовищ

Управління 
прогнозування 

розробки 
родовищ

Сектор 
розробки 
нафтових 
покладів

Департамент 
моніторингу та 

планування 
геолого-

технологічних 
заходів

Відділ 
оптимізації 

базового 
видобутку

Відділ 
планування 

геолого-
технологічних 

заходів

Відділ аналізу 
ефективності 

геолого-
технологічних 

заходів

Департамент 
метрології, КВП 
та автоматики

Відділ КВП та 
автоматики

Відділ 
метрології та 
газовимірю-

вань

Департамент 
капітал ьного 
будівництва

Відділ 
планування та 

звітності

Відділ 
підготовки 

проектів

Відділ 
управління 
проектами

Департамент 
наземної 

інфраструктури

Відділ збору, 
підготовки та 
транспорту-

вання 
вуглеводнів

Сектор 
промислових 

трубопроводів 
та електро-хім. 

захисту

Відділ 
експлуатації та 

ремонту 
дожимних 

компресорних 
станцій

Відділ 
реконструкції та 

модернізації 
дожимних 

компресорних 
станцій

Відділ 
енергозбере-

ження та 
енергоаудиту

Менеджер з 
аналітичної 

роботи

Департамент 
охорони праці та 

промислової 
безпеки

Відділ охорони 
праці та 
безпеки 

дорожнього 
руху

Відділ пожежної 
та промисл ової 

безпеки

Заступник 
начальника 

департаменту

Сектор 
реалізації МТР

Сектор 
впровадження 

електронної 
системи 

планування та 
аналізу 

матеріальних 
потоків

Відділ 
забезпечення 

закупівель

Сектор 
моніторингу, 

аналізу та 
звітності

Сектор 
організації 
закупівель

Сектор 
зовнішньо-

економічної 
діяльності

Сектор 
адміністрування 

договорів

Сектор 
управління 
запасами

Департамент 
комунікацій

Відділ 
зовнішніх 

комунікацій

Сектор 
внутрішніх 

комунікацій

Сектор 
корпоративних 
засобів масової 

інформації

Менеджер із 
зв’язків з 
органами 

влади

Менеджер з 
міжнародних 

комунікацій та 
взаємодії з 

інвесторами

Департамент 
майна та 

непрофільних 
активів

Відділ майна

Відділ 
контролю 

непрофільних 
активів

Сектор руху 
майна

Адміністративно
-господарський 

відділ

Автотранспорт-
ний відділ

Відділ 
громадського 
харчування і 

торгівлі

Відділ судового 
супроводження

Сектор 
забезпечення 

представництва 
в судах

Сектор 
забезпечення 

підготовки 
процесуальних 

документів

Сектор по роботі 
з 

контролюючими 
органами

Сектор 
правового 

супроводження 
спільної 

діяльності та 
податкових 

спорів

Відділ договірної 
роботи та 
правового 

супроводження 
корпоративної 

діяльності

Сектор 
договірної 

роботи

Сектор по роботі 
з зовнішньо-

економічними 
договорами

Сектор 
правового 

супроводження 
корпоративної 

діяльності

Департамент 
безпеки

Відділ 
охоронних 
заходів та 

внутрішньооб’є
ктового 
режиму

Сектор  
фізичного 
захисту та 
охоронних 

заходів

Відділ 
економічної 
безпеки та 

розслідувань

Сектор 
економічної 
безпеки та 
договірної 

роботи

Сектор 
розслідувань

Відділ 
інформаційної, 

кадрової 
безпеки та 
сп івпраці з 

правоохорон-
ними органами

Сектор 
аналітичної 
роботи та 

співпраці з 
правоохорон-

ними органами

Сектор 
інформаційної  

та кадрової 
безпеки

Департамент 
комерційної 

діяльності

Відділ 
договірної 

роботи

Відділ 
реалізації 

рідких 
вуглеводнів та 

маркетингу

Відділ 
переробки 

вуглеводнів та 
модернізації

Сектор 
переробки 

рідких 
вуглеводнів

Сектор 
переробки 

природного 
газу

Відділ оцінки та 
аналізу 

економічної 
ефективності 

процесів 
переробки та 

реалізації

Департамент 
з  управління 
персоналом

Відділ 
кадрів

Відділ 
організації 

праці та 
структур 

управління

Сектор 
розвитку

Відділ 
управління 

інвестиціями

Відділ 
фінансового 

планування та 
контролінгу

Сектор 
міжнародних 

стандартів 
фінансової 

звітності

Сектор 
управління 
ризиками

Відділ 
внутрішнього 

контролю

Юридичний 
департамент

Департамент 
інформаційних 

технологій

Департамент 
організаційно-

розпорядчої 
роботи

Відділ 
впровадження 
та підтримки 
автоматичних 

систем 
управління SAP

Відділ 
інфраструктури 
інформаційних 

технологій

Сектор 
адмініструван-
ня серверного 
та мережевого 

обладнання

Сектор 
підтримки 

користувачів

Сектор 
сервісного 

забезпечення 
та технічного 

обслуго-
вування

Сектор 
управління 
проектами 

впровадження 
інформаційних 

технологій

Відділ 
документо-

обігу

Сектор 
контролю 
доручень

Департамент 
бухгалтерського 
та податкового 

обл іку

Сектор 
реалізації 

природного 
газу та 

планування

Департамент 
матеріально-

технічного 
постачання та 

закупівель

Директор
фінансовий

Відділ роботи з 
контролюючими 

органами та 
органами 
державної 
виконавчої 

служби

Відділ загально-
правової роботи

Сектор 
нормативно-

правового 
забезпечення

Сектор 
комплаєнс

Диспетчерський 
відділ

Сектор 
оперативного 

управління 
видобутком та 
переробкою 
вуглеводнів

Науково-
технічний відділ

Сектор 
науково-

дослідних та 
дослідно-
конструк-

торських робіт

Сектор нової 
техніки та 

стандартизації

Сектор 
оперативного 

управління 
бурінням та 
капітал ьним 

ремонтом 
свердловин

Менеджер з 
оперативної 

звітності

Відділ нормативно-
правового забезпе-

чення

Відділ зв’язків з 
місцевими

громадами та 
органами влади

Директор з 
інформаційних 

технологій

Сектор 
закупівель 
матеріалів

Сектор 
закупівель робіт 

та послуг

Сектор 
закупівель 

обл аднання

Сектор 
методології та 
забезпечення 

проектної 
діяльності

Допоміжні 
підрозділи

Відділ 
забезпечення 

діяльності 
керівництва

Департамент 
охорони 
довкілля, 

екологічної та 
радіаційної 

безпеки

Відділ 
екологічної 

безпеки

Відділ 
екологічного 

менеджменту 
та аудиту

Сектор 
радіаційної 

безпеки

Відділ 
навчання та 

розвитку 
персоналу

Сектор 
відряджень

Відділ 
стимуляції 
низькопро-

никних пластів

Відділ 
гідравлічного 

розриву пластів

Директор з 
комунікацій

Менеджер з 
контрольно-
аналітичноЇ 

роботи

Менеджер 
проектів

Менеджер 
проектів

Відділ 
кредитного 
контролю та 
керування 
ризиками

Відділ 
банківських 

операцій

Сектор 
планування та 

керування 
ліквідністю

Сектор роботи 
с банками

Казначейський 
департамент

Додаток до наказу АТ «Укргазвидобування»
       від «____»  _____________ 2019 р.    № ________

Директор з управління персоналом  __________________ М.В. Петренко

Департамент 

обліку і балансів 

природного газу  

та електроенергії

Відділ обліку та 

балансів 

природного газу

Відділ охоронної 
діяльності

Механіко-
енергетичний 
департамент

Відділ 
головного 
енергетика

Відділ 
газопромислов
ого та бурового 

обладнання

Відділ 
технологічного 
транспорту та 
спецтехніки

Директор з 
матеріально-

технічного 
постачання та 
забезпечення

Заступник Голови 
Правління з 

охорони праці, 
промислової 

безпеки та екології

Директор з 
буріння

Департамент 
буріння

Відділ бурових 
сервісів

Сектор 
бурового 

обл аднання

Відділ буріння 
свердловин

Відділ 
інтегрованого 

управління 
проектами

Сектор 
бурового 

інструменту

Сектор з 
планування 

буріння
Сектор 

бурових 
розчинів

Сектор 
координації 

зовнішніх 
проектів

Відділ бурового 
супервайзингу

Департамент 
видобутку

Відділ 
моніторингу 
видобутку

Сектор по 
роботі зі 

спільними 
діяльностями з 

видобутку

Директор виконавчий

Директор з 
свердловинних 

оперцій

Відділ 
проектування 
свердловин

Відділ 
планування 

буріння

Відділ 
планування 

капітал ьного 
ремонту 

свердловин 

Відділ 
планування 

забурки 
бокових 

стовбурів 

Департамент 
аналізу та 

моделювання 
родовищ

Відділ 
дослідження 
низькопро-

никних пластів

Відділ освоєння 
свердловин

Відділ планування 
гідравлічного 

розриву пластів

Менеджер з 
трансформацій

Перший заступник Голови 
Правління

Сектор 
методології 

обл іку, 
контролю та 

аналізу

Відділ обліку 
розрахунків

Сектор обліку 
доходів та 

дебіторської 
заборгованост і

Сектор обліку 
податків

Сектор обліку 
товарно-

матеріальних 
цінностей, 
витрат та 

кредиторської 
заборгованост і

Сектор розвитку 
соціальної 
взаімодії

Головний 
інженер

Перекладач 
технічної 

документації

Директор зі 
стратегії

Відділ стратегії 
та розвитку

Відділ 
операційної 
ефективності

Відділ обліку 
активів та 

інших 
операційних 

витрат

Сектор обліку 
грошових 

коштів, 
необоротних 

активів та 
фінансових 
інвестицій

Сектор 
розрахунків з 
персоналом
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