
3 РОКИ ИНФОГРАФІКИ,

ЩО ЗМІНИЛА КРАЇНУ

Річні звіти «Нафтогаз Україна» за 2014-2016 роки 
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Інфографіка про перемогу

Пояснюємо

проблему

Вказуємо на 

рішення

Показуємо

результати
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За 3 роки у 3-х річних звітах ми 

встигли:

Показати структуру 

компанії

Розказати про 

перемоги

Пояснити, як добувають 

газ

Вказати на місце 

України на газовому 

ринку Європи

Зруйнувати міфи 

російської пропаганди

Розказати про 

зловживання політиків у 

газовій сфері

Пояснити важливість 

підняття тарифів 



У 2014 році ми розповіли 

про компанію

Інфографіка, яка 

вперше за всю 

історію компанії

зрозуміло розказала, 

що таке «Нафтогаз

України».

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/238/
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У 2015 році — звідки беруться 

прибуток та збитки 

Мета — показати 

міжнародній 

спільності, а головне 

— споживачам газу, 

на чому заробляє та 

втрачає прибуток 

«Нафтогаз України».

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/246/
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У 2016 році ми показали результати 

змін
Негатив має властивість 

дуже швидко 

розповсюджуватися по 

країні. Завдання цієї 

інфографіки — розказати, 

що «Нафтогаз України» —

це перемога: компанія 

більше не потребує 

допомоги держави та є 

найбільшим платником 

податків до держбюджету.
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Показуємо шалений темп реформ

Змін та планів у компанії настільки багато, що показати їх можна тільки у таймлайні. 

Були виділені найважливіші події та структуровані за кількома напрямками.

2014 2015 2016
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Ринок газу замість кормушки

Історична інфографіка

з однієї причини —

ринку газу до 2014 

року не було: була 

кормушка для 

чиновників. 

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/240/
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Як змінюється ринок газу в Україні

Одна з інфографік, яку кожного року чекають всі 

представники ринку та міжнародна спільнота.

2016
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Газовий баланс проти популізму

Як тільки не 

маніпулювали

цифрами політики в 

перший рік реформ у  

«Нафтогаз Україна». 

Коли річний звіт

компанії за 2014 рік

був опублікований, 

інфографіка «Газовий

баланс» все 

розставила по місцям.

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/239/
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3 роки боротьби з популізмом

«Нафтогаз України» — єдині, хто розповідає про 

цю сферу. Це дозволило їм стати лідером думок 

на ринку та першоджерелом. 

2016

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/258/
http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/258/
http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/250
http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/250


Наша відповідь «Газпрому»

У 2014 році відповіли 

на тези «Газпрому» 

про те, що українська 

ГТС не може впливати 

на європейський ринок 

газу.
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Показати потужності мережі ГТС

Наступний крок — за 

допомогою інфографіки

максимально 

деталізовано розповісти 

про потужності

української ГТС.

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/253/
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Місце України на газовому ринку

Європи

Розповівши у 2015 році про 

всі потужності української 

ГТС, у 2016 остаточно 

розбиваємо міф, запущений 

Росією, що Україна —

неповноцінний гравець на 

ринку газу в Європі.
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Звернути увагу на проблему 

зловживань

Відсутність лічильників газу — це  ґрунт для зловживань. 

Ми зробили яскраву інфографіку, щоб привернути якомога 

більше уваги. У звіті 2016 року її вже немає, як і 

дискусійності цієї проблеми. 

2015
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У зв’язку з тим, що 

почались дискусії з питань 

складності 

газовидобування, ми 

пояснили з позиції 

«Нафтогаз України», що це 

— не просто зарити трубу 

у землю. Це складна 

технологія, що потребує 

інвестицій.

Розказати, як видобувають газ
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Пояснити реформу корпоративного 

управління

«Нафтогаз України» як 

державна компанія не був 

підконтрольний суспільству, а 

використовувався політиками 

у своїх інтересах. 

Інфографіка про 

корпоративне управління у 

річному звіті за 2014 рік 

показала зміни.
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Далі — вказати на основні цілі 

реформи

Інфографіка двох наступних звітів пояснювала, як реформа 

корпоративного управління допомагає боротися з корупцією, 

та яку участь в управлінні приймає держава та народ України.

2016

http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/256/
http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/256/
http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/251/
http://toplead.com.ua/ru/get_image/id/251/


Річний звіт у зручному форматі

Друкована версія Інтерактивний

веб-сайт

Мобільна версія

веб-сайта звіту



листів на поштових

скриньках

менеджерів

сторінокпланування

візуалізацій та 

структури звітів

45 инфографік, 280+ 

графіків та таблиць

5 000 4 місяці 50+ 680

Цифри трьох річних звітів



Цільова аудиторія чудово

сприйняла звіти

Охват постів з річними звітами у 

Фейсбуці

50 000
Користувачів переглянули

онлайн-версії звітів

4 000
Більше десятка ЗМІ кожен

рік публікують статті про 

річний звіт «Нафтогаз

Україна» та аналітичні

матеріали з використанням

його даних

10+



Промо-публікації звітів

5315154 498
2898 переглядів2670 переглядів75 931 перегляд
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Як «Нафтогаз» використовував

матеріали звітів

Розсилка в регіональні ЗМІ, а також інвесторам, посольствам,

західним аналітикам, представникам міжнародних банків.

Розповсюдження по конференціях за кордоном.

Використання інфографіки керівництвом компанії на

міжнарожних конференціях, виставках та саммітах.

Оновлення структури і інформації на веб-сайті компанії

відповідно до звітів.
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