
ЄБРР 

Резюме проекту (РП) 
Назва проекту: Акціонерне фінансування для ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - 

Етап ІІ 

Країна: Україна 

Номер проекту: 42529 

Галузь: Природні ресурси 

Державний/приватний сектор: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 1 червня 2011 р. 

Статус: Пройшов структурний розгляд 

Дата оприлюднення РП: 

Дата оновлення РП: 

 

Опис та цілі проекту: 

 

ЄБРР розглядає можливість надання Компанії фінансування 
обсягом 30 млн. дол. США у формі акціонерної інвестиції на 
рівні холдингової компанії. Ця інвестиція відповідає 
невикористаному залишку відповідно до укладеної у липні 
2009 р. угоди про здійснення акціонерної інвестиції обсягом 
50 млн. дол. США та буде надана у складі більшого пакету 
фінансування, який також включатиме у себе пакет спільного 
з МФК корпоративного боргового фінансування обсягом до 
160 млн. дол. США та внутрішні грошові потоки у розмірі 20 
млн. дол. США. 

Кошти будуть використані для наступних цілей: 

(i) 150 млн. дол. США – для фінансування розширення 
мережі Компанії у центральних та північних регіонах України 
протягом наступних двох років, у тому числі будівництва чи 
придбання 75 потужних АЗС, а також для відповідного 
збільшення обігового капіталу та здійснення інвестицій в 
енергоефективність; та 

(ii) 60 млн. дол. США – для рефінансування мезонінного 
боргу Компанії на рівні холдингу. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект забезпечить підсилення впливів на перехідні процеси 
в економіці, що були пов’язані з попереднім акціонерним 
фінансуванням, а саме: 

1. Підтримка розвитку приватного сектору та збільшення 
конкуренції у галузі реалізації Проекту. Запропоноване 
акціонерне фінансування дозволить Компанії використати 
існуючі на ринку можливості для консолідації, розширити 
свою побудовану на якості бізнес-модель на центральні 
регіони України (де вона поки що представлена 
недостатньо) та стати більш успішно конкурувати на 
національному рівні з мережами АЗС, які належать державі 
або пов’язані з НПЗ; та 

2. Підвищення стандартів корпоративного управління, 
енергоефективності та охорони навколишнього середовища. 
Проект прискорить реалізацію плану створення системи 
корпоративного управління, яка вже триває і метою якої є 
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повна підготовка Компанії до можливого IPO на міжнародній 
фондовій біржі. Запозичення моделі Компанії її конкурентами 
також сприятиме загальному підвищенню стандартів 
охорони довкілля та праці у галузі.  

Клієнт: GNG Retail Public Limited – зареєстрована на Кіпрі 
холдингова компанія, якій належить ПАТ «Концерн 
Галнафтогаз» (далі – «GNG» або «Компанія») – незалежна 
українська компанія, що володіє мережею АЗС під брендом 
«OKKO». 

Фінансування ЄБРР: Інвестиція на суму 30 млн. дол. США в акціонерний капітал 
GNG Retail, при цьому кошти будуть спрямовані GNG в 
Україні для використання у Проекті. 

Загальна вартість проекту: 210 млн. дол. США. 

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

Категорія B. Під час проведення передпроектного 
дослідження було визначено, що пов’язані з цим Проектом 
екологічні та соціальні впливи обмежені територією 
конкретних об’єктів і можуть управлятися та/або 
пом’якшуватися шляхом реалізації узгодженого Плану 
екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ). ПАТ «Концерн 
Галнафтогаз» є давнім клієнтом Банку, і попередні спільні 
проекти також включали у себе вимоги щодо підвищення 
рівня охорони навколишнього середовища, здоров’я та 
праці, управління соціальними ризиками та модернізації 
потужностей для зберігання і реалізації пального відповідно  
до міжнародних стандартів. Компанія виконувала вимоги 
Банку у минулому та подавала до Банку річні звіти про 
виконання зобов’язань, визначених у Кредитних угодах. 

Передпроектне дослідження для даного Проекту включало у 
себе обговорення зі спеціалістами МФК з екологічних та 
соціальних питань, які провели у Компанії перевірки у зв'язку 
з підготовкою Проекту, аналіз відповідей на запитання, що 
були поставлені Компанії у зв'язку з незначними 
розбіжностями у вимогах МФК та ЄБРР, а також детальні 
обговорення з керівництвом Компанії з метою підготовки 
ПЕСЗ для цього Проекту. 

Враховуючи, що предметом даного Проекту є інвестиції в 
акціонерний капітал, першочерговим завданням перед 
проектного дослідження була оцінка спроможності Компанії 
управляти своєю діяльністю відповідно до Вимог до 
показників діяльності, що застосовуються Банком. Попередні 
проекти виконувалися відповідно до Політики Банку 2003 р., і 
прогрес у виконанні вимог цієї політики був визначний 
задовільним станом на час проведення дослідження. Чинна 
Політика 2008 р. включає у себе додаткові вимоги, зокрема 
щодо залучення зацікавлених сторін. У ході передпроектного 
дослідження було визначено, що деякі правила та підходи 
Компанії у тому, що стосується залучення зацікавлених 
сторін та навчання водіїв (з огляду на вимоги громадської 
безпеки), мають бути приведені у відповідність до вимог 
Політики 2008 р. Складено та у принципі узгоджено ПЕСЗ, 
що відображає необхідні заходи. 

Технічне співробітництво: Немає 

Контактна особа Компанії: Мане Акопян, менеджер 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
Україна, 79015, м. Львів 
вул. Тургенєва, 72 
Тел.: + 38 032 298 88 89 
MAkopyan@gng.com.ua 
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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 

Механізм подання та розгляду скарг 
щодо проектів (МПРСП): 

ЄБРР створив МПРСП для того, щоб забезпечити 
можливість незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб 
або організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком 
і, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати 
шкоду. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур 
МПРСП можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf 

Російськомовну версію Правил подання скарг та опису 
відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrulesr.pdf  

Скарги в рамках НМЗ можна подавати не пізніше, ніж через 
12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для 
уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до 
спеціаліста з НМЗ (pcm@ebrd.com) або відповідного 
Постійного Представництва ЄБРР. 
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