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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: Галнафтогаз – кредит ІІІ 

Країна: Україна 

Номер проекту: 45462 

Галузь: АЗС 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 1 жовтня 2013 р. 

Статус: Пройшов структурний розгляд 

Опис та цілі проекту: ЄБРР розглядає можливість надання синдикованого 
корпоративного кредиту на суму 80 млн. дол. США компанії 
«Галнафтогаз». Фінансування здійснюватиметься у 
партнерстві з МФК, яка має намір надати синдикований 
кредит на суму 100 млн. дол. США. 

Запропонована інвестиція буде використана для 
фінансування інвестиційного плану Компанії, що включає у 
себе: 

(i) Розширення мережі АЗС «OKKO», магазинів, 
кав’ярень та ресторанів, відповідне збільшення 
оборотного капіталу та інвестиції в 
енергоефективність. 

(ii) (ii) Конверсія частини короткострокових кредитів 
на поповнення оборотного капіталу у більш 
довгостроковий кредит для забезпечення 
потреб у постійному оборотному капіталі, що 
збільшуються у зв'язку з розвитком. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Передбачається, що основними джерелами впливу на 
перехідні процесі в економіці у цій трансакції будуть: 

Збільшення конкуренції у секторі реалізації проекту 
Враховуючи складні умови на українському ринку 
корпоративного фінансування, подальша підтримка компанії 
«Галнафтогаз» з боку ЄБРР є важливою для збільшення вже 
існуючих впливів на перехідні економічні процеси. Крім 
цього, це фінансування принесе додаткові вигоди у формі 
підвищення якості та покращення доступу до пального та 
дорожніх послуг. Також передбачається покращення 
параметрів охорони довкілля та безпеки у місцях зберігання 
пального. Основна увага у Проекті приділятиметься розвитку 
в зонах з незадоволеним попитом. Передбачається 
збільшення частки якісних АЗС з 23% до 25% на півдні 
країни  (в основному у Криму) та з 12% до 13% у південно-
східних регіонах. 

Встановлення стандартів корпоративного управління та 
ділової поведінки 
Компанія продовжує працювати над покращенням 
корпоративного управління у сфері енергоефективності (ЕЕ) 
та в рамках цієї інвестиційної програми має намір розробити 
разом з Відділом енергоефективності та кліматичних змін 
Банку і реалізувати нову програму ЕЕ. Основні заплановані 
поліпшення у сфері EE: 

• Модернізація нафтобаз, що призведе до зменшення 
викидів та звичайних втрат нафтопродуктів; 
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• Покращення логістики, яке дозволить зменшити 
відстані доставки між сховищами та АЗС з 
відповідним зменшенням витрат дизпалива та 
викидів CO2; 

• Заміна ручних автомийок автоматизованими з 
повторним використанням води. 

Клієнт: ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - українська компанія, що 
займається реалізацією пального та має мережу АЗС під 
брендом «ОККО». 

Фінансування ЄБРР: В рамках фінансування ЄБРР надасть кредит на суму 80 
млн. дол. США (у тому числі Кредит А -на суму 20 млн. дол. 
США, Кредит В – 60 млн. дол. США). 

Загальна вартість проекту: 220 млн. дол. США 

Екологічні впливи: Категорія «B». В рамках відносин з компанією 
«Галнафтогаз» Банк проводив передінвестиційні 
дослідження та вже низку років здійснює моніторинг 
виконання Проекту. Ця робота виконувалася спільно з 
Відділом охорони праці та техніки безпеки МФК. У процесі 
здійснення перших інвестицій з Компанією був узгоджений 
План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) для 
приведення діяльності Компанії у відповідність до вимог 
Екологічної та соціальної політики ЄБРР. 

Компанія надавала Банку належні річні Екологічні та 
соціальні звіти, що відображали задовільний прогрес у 
виконанні узгоджених заходів ПЕСЗ. У березні 2013 р. 
спеціалісти з екологічних та соціальних питань відвідали м. 
Львів для обговорення прогресу з керівництвом Компанії, 
ознайомлення з результатами модернізації терміналу у 
Львові та низки АЗС у відповідному регіоні, а також 
обговорення плану виконання решти заходів ПЕСЗ. Під час 
візиту було встановлено, що виконані станом на той час 
роботи відповідають високим стандартам, і що діяльність 
Компанії з реалізації пального відповідає міжнародним 
стандартам. Було також відзначено, що наявні плани 
подальшої модернізації терміналів по всій Україні та 
створення додаткових АЗС відповідають вимогам та 
правилам Банку. 

Технічне співробітництво: Немає 

Контактна інформація Компанії: Назар Купибіда  
Фінансовий директор 
«Концерн Галнафтогаз»  
вул. Героїв УПА, 72 
Україна, 79015, м. Львів 
+ 38 032 298 96 44 
Електронна пошта: nkupybida@gng.com.ua 
Веб-сайт: www.galnaftogas.com 

Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи 
участі у закупівлях, зв’яжіться з компанією-клієнтом.  

Загальні питання: Запитання 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 

Орган з розгляду скарг у зв'язку з ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість 
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проектами (ОРС): незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або 
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на 
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду. 
Опис процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf або на 
російській мові за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

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