
 

ЄБРР 

Резюме проекту (РП) 
Назва проекту: КУБГАЗ 

Країна: Україна 

Номер проекту: 42159 

Галузь: Природні ресурси 

Державний/приватний сектор: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 13 квітня 2011 р. 

Статус: Пройшов структурний розгляд 

Дата оприлюднення РП: 

Дата оновлення РП: 

 

Опис та цілі проекту: 

 

ЄБРР розглядає можливість надання кредиту на суму до 40 
млн. дол. США ТОВ «КУБ-Газ» (далі – «КУБ-Газ») – 
українській компанії, що займається розвідкою та 
видобуванням природних ресурсів. 70% компанії «КУБ-Газ» 
знаходяться у непрямій власності та під контролем 
канадської нафтогазової групи Kulczyk Oil Ventures Inc (далі 
– «KOV»). Решта 30% «КУБ-Газу» знаходяться у непрямій 
власності каліфорнійської компанії Gastek LLC. Мета проекту 
– розробка континентальних родовищ природного газу та 
конденсату в Луганській області на сході України у період до 
2013 р. Проект дозволить компанії «КУБ-Газ» консолідувати 
її позицію в якості одного з найбільших виробників 
вуглеводнів у приватному секторі України.  

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

У цьому проекті Банк підтримає інвестиції приватного 
сектору у газовидобувну галузь України, в якій досі 
домінують державні підприємства. Надаючи підтримку 
компанії «КУБ-Газ», Банк допомагає вже існуючому 
місцевому виробнику максимально ефективно використати 
його резерви та зробити внесок в підвищення енергетичної 
безпеки України. Придбання контрольного пакету компанією 
KOV і пов’язана з цим передача навичок та знань також 
сприятиме підвищенню прозорості (що включатиме у себе 
оприлюднення інформації відповідно до принципів 
«Публікуй, що платиш»), вдосконаленню корпоративного 
управління, а також ділової та екологічної практики у 
компанії «КУБ-Газ». Усе це сприятиме загальному 
підвищенню стандартів у цій галузі в Україні. 

Клієнт: ЄБРР надасть фінансування компанії «КУБ-Газ», яка веде 
діяльність з видобування та реалізації природного газу та 
конденсату на своїх чотирьох континентальних родовищах в 
Україні з 2000 р. Спонсором проекту буде компанія KOV. 

Фінансування ЄБРР: ЄБРР розглядає можливість надання кредиту на суму до 40 
млн. дол. США. 

Загальна вартість проекту: До 108 млн. дол. США. Капітальні витрати включатимуть у 
себе витрати на модернізацію бурових та допоміжних 
установок і пов’язаного з ними обладнання, придбання 
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обладнання для спуску та підйому бурильних труб, буріння 
нових видобувних та розвідувальних свердловин, операцій зі 
збільшення дебіту та сучасні методи стимулювання для 
існуючих свердловин, а також встановлення свердловинних 
компресорів.  

Екологічна та соціальна категорія, 
впливи та їх пом’якшення: 

Проекту присвоєно Категорію B відповідно до Екологічної та 
соціальної політики Банку 2008 р. У даний час виконується 
незалежне передпроектне екологічне та соціальне 
обстеження. Огляд родовищ та операційної бази Компанії, а 
також зустрічі з операційно-технічними спеціалістами і 
керівниками, які відповідають за охорону праці та екологічні 
питання, дозволяє зробити висновок, що Компанія має 
достатні ресурси для управління охороною праці та 
навколишнього середовища. Компанія також планує найняти 
ще одного спеціаліста з охорони праці та навколишнього 
середовища перед початком буріння на новій ліцензійній 
території. Начальник відділу охорони праці та екології звітує 
безпосередньо перед Генеральним директором. Компанія в 
цілому добре виконує вимоги нормативно-правових актів 
України. Під час візиту на об’єкти були виявлені лише 
незначні невідповідності. Для всіх працівників проводиться 
інструктаж з техніки безпеки, регулярне навчання, а також 
польові навчання з техніки безпеки та надання першої 
допомоги. У Компанії діють жорсткі правила допуску до 
виконання робіт. Компанія розробила комплексний план 
управління охороною праці, який включає у себе загальні 
принципи політики Компанії; завдання та функції; вимоги 
місцевого законодавства; процедури виконання та 
моніторингу дотримання цього плану; правила розслідування 
надзвичайних та нещасних випадків; правила складання та 
обробки документів; вимоги до планування, форми та 
журнали. Компанія також щорічно розробляє План 
екологічних заходів. Відділ охорони праці та екології 
проводить перевірки на об’єктах кожні два місяці, а також 
позапланові перевірки. 

У кожній ліцензійній сфері є План реагування у 
надзвичайних ситуаціях, затверджений усіма компетентними 
органами. 
 
У Компанії діє колективна угода, що незабаром повинна бути 
оновлена. У цій угоді визначені права та обов’язки 
керівництва та працівників, умови праці та умови оплати, 
робочі години та тривалість відпусток, умови соціального 
страхування, компенсація та пільги, вимоги до охорони праці 
та умови вирішення спорів. 
 
Запропонований Проект не передбачає відведення жодних 
додаткових земельних ділянок поза межами процесу 
землевідведення, який Компанія вже здійснила. У Компанії 
немає офіційно визначеної соціальної політики або особи, 
яка відповідала б за взаємодію з громадами, що можуть 
зазнати впливів від Проекту. Усіма соціальними питаннями 
займається Генеральний директор, який регулярно відвідує 
об’єкти та зустрічається з представниками сільських рад. 
Для Проекту необхідно буде розробити формальний План 
залучення зацікавлених сторін. 
 
Вирішення та пом’якшення цих та інших питань, що можуть 
постати після розгляду поданих Компаніями документів, 
будуть передбачені у Плані екологічних та соціальних 
заходів, який буде погоджений з Компанією та реалізований 
нею. 

Технічне співробітництво: Немає 
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Контактна особа Компанії: Кріс Флінн 
Головний юрист/Директор з розвитку бізнесу 
Тел.:  +971 4 339 5212 
Електронна пошта: cflynn@kulczykoil.com 

Якуб Корчак 
Віце-президент з питань зв’язків з інвесторами та 
Управляючий директор в регіоні ЦСЄ 
Тел.:  +48 22 414 21 00 
Ел. пошта:  jkorczak@kulczykoil.com 

Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або 
участі у закупівлях, зв’яжіться з Компанією-Клієнтом. 

Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380 
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Політика публічного інформування 
(ППІ): 

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та 
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою 
покращення обізнаності та розуміння його стратегій, 
принципів та діяльності. 

Текст ППІ можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Незалежний механізм звернень 
(НМЗ) 

ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можуть 
зазнавати прямого та негативного впливу внаслідок 
реалізації проектів Банку, могли подавати скарги до Банку 
прямо, а не через відділи банківських операцій. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур можна 
знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm 
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