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НАК «Нафтогаз України» - фінансування для
закупівлі природного газу
Країна:
Україна
Номер проекту:
47283
Сектор:
Природні ресурси
Тип:
Державний
Екологічна категорія:
B
Статус:
Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий розгляд
Дата оприлюднення РП:
16 липня 2015 року

Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість надання торговельного кредитного фінансування
Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (далі – «Нафтогаз») на покриття
різниці між закупівлею та реалізацією природного газу. Метою проекту є підтримка
політики Уряду України, спрямованої на забезпечення фінансової стійкості діяльності
«Нафтогазу» шляхом впровадження комерційних механізмів торговельного фінансування,
встановлення економічно обгрунтованих цін та усунення потреби в бюджетних субсидіях.

Вплив на перехідні процеси в економіці
Цей проект є доповненням державного кредиту на Невідкладну реконструкцію та технічне
переоснащення магістральних газопроводів НАК “Нафтогаз”, наданого у грудні 2014 року
(операція №42608), і має на меті подальшу підтримку реформ у газовому секторі України.
Проект матиме наступні впливи на перехідні процеси в економіці:

i) Створення основи для ринків: Підтримуючи системні реформи в напрямку
відокремлення підрозділів «Нафтогазу» за функціональним призначенням, виконання
вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та лібералізації ринку
природного газу, Банк сприяє вкрай необхідному впровадженню ринкових принципів в
Україні.
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ii) Встановлення стандартів корпоративного управління та ділової поведінки:
Основні цілі проекту включають у себе поліпшення корпоративного управління у
«Нафтогазі» та Публічному акціонерному товаристві «Укртрансгаз» (далі –
«Укртрансгаз»), що виконує функції оператора української газотранспортної системи, а
також підвищення прозорості та стандартизацію закупівель природного газу через
інтерконектори між Україною та Європейським Союзом.

Клієнт
«Нафтогаз» є у 100% державній власності, що входить до сфери управління Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України. «Нафтогаз» є вертикально інтегрованим
холдингом, до складу якого входять субєкти господарювання, що ведуть діяльність у
таких сферах, як видобування, транспортування і зберігання, переробка і постачання
нафти і природного газу.

Фінансування ЄБРР
Відновлюваний кредит для «Нафтогазу» на суму до $300 мільйонів під державну гарантію
України.

Вартість проекту
До $300 мільйонів.

Екологічна та соціальна категорія, впливи та їх
помякшення
Категорія «B». Передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження включатиме у себе
аналіз корпоративної екологічної та соціальної політики і процедур «Нафтогазу», а також
аналіз стану виконання Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСД) і Плану залучення
зацікавлених осіб, що були узгоджені з «Укртрансгазом» в рамках державного кредиту на
Невідкладну реконструкцію та технічне переоснащення магістральних газопроводів НАК
“Нафтогаз”, підписаного у грудні 2014 року (операція №42608). ПЕСД для даного проекту
буде розроблено та узгоджено з урахуванням результатів передінвестиційного
екологічного та соціального дослідження.

Технічне співробітництво
Цей проект є пов’язаним з проектом технічного співробітництва «Аналіз корпоративного
управління НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз»» (TCRS 739), що був
розроблений для державного кредиту на Невідкладну реконструкцію та технічне
переоснащення магістральних газопроводів НАК “Нафтогаз”, підписаного у грудні 2014
року (операція №42608). Перший етап цього проекту технічного співробітництва, що
наразі виконуєтся, включає у себе аналіз законодавчої та нормативно-правової бази, а
також практики корпоративного управління «Нафтогазу» та «Укртрансгазу».
Фінансування цього технічного співробітництва здійснюється з Мультидонорського
рахунку для підтримки України. Основним результатом цього першого етапу має стати
погоджений усіма зацікавленими сторонами План заходів з корпоративного управління
(«ПЗКУ»). Метою другого етапу, що буде схвалюватися та фінансуватися окремо, буде
підтримка впровадження ПЗКУ, у тому числі необхідних законодавчих реформ.
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Також розглядається можливість надання допомоги у сфері розвитку інституційної
спроможності «Нафтогазу» у сфері закупівель і технічної допомоги в реалізації цього
конкретного проекту.

Контактна особа компанії
Сергій Олексієнко
Головний радник Голови правління
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
вул. Б. Хмельницького, 6
Київ, 01001, Україна
Тел.: +380 (44) 586-39-47
Oleksiyenko@naftogaz.com
www.naftogaz.com

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або 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 проектами (ОРС)
ЄБРР створив ОРС 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.
Опис процедур ОРС | Версія російською мовою
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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