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• Група компаній «Трафігура» 

• «Трафігура» на газовому ринку Європи 

• ТОВ «Трафігура Юкрейн» 

ЗМІСТ 



ГРУПА КОМПАНІЙ «ТРАФІГУРА» 
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ГРУПА КОМПАНІЙ «ТРАФІГУРА» 

ПРО ГРУПУ «ТРАФІГУРА» В ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ 
 
Основний напрямок діяльності Групи компаній «Трафігура» - торгівля сировинними товарами та 
супутня логістика. Ми забезпечуємо надійне та ефективне переміщення сировинних товарів у ті місця, 
де їх потребують більше за все.  

136,4  
млрд дол. США 

48,6  
млрд дол. США 

3 935 35 
загальна виручка компаній 
Групи 

загальні активи Групи середня кількість 
співробітників протягом року  

країн, в яких ми присутні 

325,9  
млн метр. тон 

256,0  
млн метр. тон 

15,3  
млн метр. тон 

54,6  
млн метр. тон 

загальний товарооборот 
 

загальний об’єм продажів 
нафти та нафтопродуктів 

загальний об’єм продажів 
металів 

загальний об’єм продажів 
мінеральної сировини 

Усі цифри в презентації стосуються фінансового року Групи компаній «Трафігура», який закінчився 30.09.2017, якщо інше не вказане.  

http://www.impalaterminals.com/
http://www.galena-invest.com/
http://www.dtsholding.com/
http://www.pumaenergy.com/
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СВІТОВА МЕРЕЖА ФІЛІЙ 

62 
Офіси 

35 
Країн 

3 935 
Співробітників 

ОСНОВНІ РЕГІОНАЛЬНІ ФІЛІЇ 

Нафта та нафтопродукти 

Морські перевезення та фрахт 

Інші офіси 

Метали та мінеральна сировина 

ГРУПА КОМПАНІЙ «ТРАФІГУРА» 

KYIV 



«ТРАФІГУРА» НА ГАЗОВОМУ РИНКУ ЄВРОПИ 
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ОСНОВНІ ФАКТИ 

«ТРАФІГУРА» СТРІМКО РОЗШИРЮЄ ГЕОГРАФІЮ 
ПРИСУТНОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ГАЗУ  

РЕЗЮМЕ ПРИСУТНІСТЬ 

«ТРАФІГУРА» НА ГАЗОВОМУ РИНКУ ЄВРОПИ 

• Термінал Тіссайд – частина глобальної 
інвестиційної стратегії «Трафігура», яка 
спрямована на нарощування 
інфраструктурних активів. Очікується, що 
вже з 4 кварталу 2018 року термінал буде 
введено в експлуатацію і він зможе 
приймати зріджений природній газ з його 
подальшою регазифікацією в системі 
Великобританії.  

• «Трафігура» стрімко розширює свою 
діяльність на європейському ринку 
природного газу, маючи на меті бути 
присутніми на всіх ринках Європи. На 
даний момент відкриті офіси в Женеві та 
Києві з можливістю здійснювати фізичні 
торгові операції у більшості європейських 
юрисдикцій. Ми пропонуємо нашим 
клієнтам гнучкі, індивідуальні рішення в 
частині поставок, транспортування, 
зберігання та фінансування. Ми впевнені, 
що дана перевага буде особливо цінною 
при подальшій лібералізації ринку та 
диверсифікації джерел поставок.  

 

• Ми віримо, що в найближчому 
майбутньому завдяки арбітражу між 
зрідженим і природнім газом, а також 
завдяки глибокому розумінню ринку, 
«Трафігура» зможе надавати своїм 
клієнтам та партнерам унікальні торгові 
пропозиції.  

150+ 

+30  
млрд кіловат-годин 

загальний об’єм продажів у 2017 
році в Північно-західній Європі, 
Іспанії, Італії, Греції, Україні, 
Центральній та Східній Європі. 

підписаних угод EFET + 
acuerdo MARCO + локальних 
договорів в Україні 

до 15  
терават-годин 
у європейських сховищах 

«Трафігура» є активним шипером в більш, 
ніж 18 країнах:  

• Північно-західна Європа: Франція, 
Німеччина, Великобританія, 
Нідерланди, Бельгія, Данія  

• Центральна Європа: Австрія, Чеська 
Республіка, Словаччина, Швейцарія   

• Східна Європа: Угорщина, Балкани, 
Греція, Україна  

• Прибалтика: Литва, Латвія, Естонія 
 



ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» 
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ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» 

ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» 

ОСНОВНІ ФАКТИ 

• компанія зареєстрована в липні 2016 року 

 

• активний імпорт по трьом основним напрямкам 
починаючи з листопада 2016 року  

 

• диверсифікація джерел поставок завдяки співпраці з 
локальними газодобувними компаніями 

 

• переможець публічного тендеру ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 
поставку технологічного газу в квітні-грудні 2017 року  

 

• ліцензія на поставку газу від липня 2017 року 

 

• в жовтні 2017 року Трафігура Юкрейн уклала перші 
локальні форвардні угоди на 1кв 2018 року та 2018 рік з 
плаваючою та фіксованою ціною 
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ЦІЛІ 

 
ТОВ «Трафігура Юкрейн» - надійна та відкрита компанія, яка постійно прагне покращувати 
свої процеси, щоб відповідати індивідуальним потребам своїх клієнтів. 
  

ГЛОБАЛЬНІ РЕСУРСИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» 

• Завжди своєчасна поставка товарів 
згідно заданих специфікацій.  

• Суттєвий ефект масштабу. 

• Консервативний підхід до ризик-
менеджменту. 

• Провідний міжнародний трейдер з 
бездоганною репутацією, якому 
довірять Клієнти по всьому світу. 

• Групою компаній «Трафігура» 
володіють її ж співробітники, що 
забезпечує відповідність 
довгострокових інтересів. 

• Культура індивідуальної 
відповідальності з прийняттям 
ключових рішень на місцях. 

• Вміння розуміти потреби клієнтів та 
докладати максимум зусиль, щоб їх 
задовольнити. 

• Доступ до технологій та торгових 
платформ світового рівня.  

• Розуміння ринку та присутність на 
всіх ліквідних торгових хабах. 

• Сильна фінансова та операційна 
підтримка від Групи «Трафігура». 

• Застосування більш, ніж 20-літнього 
досвіду Групи «Трафігура» в 
українських реаліях. 
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ДЯКУЮ 

Трафігура Груп ПТЕ Лтд 

Набережна Кольєр, 10 #29-00 

Фінансовий Центр Оушен 

Сінгапур 049315 

 

 

Трафігура ПТЕ Лтд 

Філія в Женеві 

1, рю де Жаргоннан 

1207 Женева 

Швейцарія 

 

ТОВ Трафігура Юкрейн 

Андріївський спуск, 32Б 

Київ 04070 

Україна 

 

www.trafigura.com 
/locations 

www.trafigura.com 
/contact 

http://www.trafigura.com/about-us/locations/
http://www.trafigura.com/contact

