УГВ
Країна:

Україна

Номер проекту:

49204

Галузь:

Природні ресурси

Тип повідомлення:

Публічний

Екологічна категорія:

B

Дата розгляду Радою директорів:

12 грудня 2018 р.

Статус:

Розглянуто концепцію

Дата оприлюднення РП англійською мовою: 08 жовтня 2018 р.

Опис проект
Надання боргового фінансування на суму до 52 млн. євро ПАТ
«Укргазвидобування» (далі – «УГВ» або «Компанія»), що є 100% дочірнім
видобувним підприємством Публічного акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – «Нафтогаз» або «Материнська
компанія»), для закупівлі установок ремонту свердловин та фінансування пакету
інвестицій в енергоефективність.

Цілі проекту
Метою даного Проекту є надання допомоги Компанії в забезпеченні
продовження видобування природного газу з існуючих родовищ «УГВ» шляхом
підвищення доступності свердловин з використанням коштів для фінансування
заміни неефективних існуючих установок ремонту свердловин.
Проект також передбачає інвестиції в підвищення енергоефективності з
впровадженням інноваційних систем рекуперації скидного тепла існуючих
газових турбін на основі ОЦР.

Вплив на процес економічного переходу
Добрий.
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Очікується, що даний Проект сприятиме забезпеченню більшої стійкості та
«зеленості» газового сектору в Україні:
i) Стійкість: Проект дозволить «УГВ» продовжити видобування природного газу
завдяки інвестиціям і сучасним технологіям, а також допоможе зменшити
залежність від імпортного природного газу і сприятиме подальшій лібералізації
ринку. «Нафтогаз» працюватиме з ЄБРР в рамках його спільного політичного
діалогу з Енергетичним Співтовариством з метою створення в Україні газової
біржі. Даний Проект також допоможе Банку в просуванні його ініціатив у сфері
політичного діалогу в секторі природного газу України шляхом підтримки
вдосконалення законодавчої бази у сегменті видобування для залучення
приватних інвестицій та збільшення прозорості;
ii) «Зеленість»: Проект передбачає фінансування інвестицій в
енергоефективність з впровадженням інноваційних систем рекуперації скидного
тепла існуючих газових турбін на основі ОЦР. Банк надасть технічну допомогу
та вестиме політичний діалог з Міністерством екології та природних ресурсів,
«Нафтогазом» та ключовими стейкхолдерами з метою розробки та
впровадження Програми скорочення викидів метану в Україні.

Інформація про клієнта
ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
«УГВ» є 100% дочірнім підприємством НАК «Нафтогаз України» та найбільшою
газовидобувною компанією в Україні.
«Нафтогаз» є 100% державним підприємством і являє собою холдинг, до складу
якого входить вертикально інтегрована група підприємств, що займаються
видобуванням, транспортуванням, зберіганням, переробкою і постачанням
нафти і природного газу.

Фінансування ЄБРР
51,9 млн. євро
Старший кредит для «УГВ» на суму до 52 млн. євро. Кредит буде наданий під
державну гарантію України.

Загальна вартість проекту
51,9 млн. євро
До 52 млн. євро

Екологічні та соціальні впливи
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Проект віднесено до категорії «B» (Екологічна та соціальна політика 2014 р.).
Незалежне передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (що
включало у себе аналіз існуючої документації та звітів, аудит поточної
діяльності, у тому числі оцінку потенційних екологічних і соціальних впливів та
оцінку вигод від майбутніх інвестицій) було проведене у квітні-серпні 2018 р.
Потенційні впливи закупівлі та експлуатації установок для ремонту свердловин
будуть схожими на впливи від поточної діяльності Компанії, а встановлення
обладнання на основі органічного циклу Ренкіна на існуючій компресорній
станції дозволить здійснювати рекуперацію скидного тепла. Під час ПЕСД було
з’ясовано, що «УГВ» має посібник з охорони праці та техніки безпеки, в якому
викладена корпоративна політика Компанії в цих сферах. Основні принципи цієї
політики включають у себе охорону навколишнього середовища та мінімізацію
негативних екологічних впливів; дотримання вимог національного
законодавства та міжнародних договорів; використання найкращих доступних
технологій (НДТ); а також покращення екологічної культури в масштабах
Компанії. Хоча у цьому посібнику викладені основи управління охороною праці
та технікою безпеки, він не містить конкретних положень з екологічного або
соціального менеджменту. Отже, для забезпечення відповідності ВРП №1
«УГВ» необхідно буде розробити Соціальну політику та Плани екологічного і
соціального менеджменту.
В «УГВ» працює 20900 осіб. Умови праці та трудові відносини відповідають
вимогам національного законодавства. На підприємстві діє колективна трудова
угода, погоджена профспілкою працівників. Представники профспілки є
основним каналом доведення скарг працівників до відділу кадрів Компанії.
«УГВ» має створити формальний механізм подання та розгляду скарг
працівників, який буде затверджений Компанією, і функціонування якого
координуватиме відділ кадрів «УГВ» (у співпраці з профспілкою). Цей механізм
також має бути доступним для працівників підрядників.
«УГВ» здійснює моніторинг викидів у повітря на родовищах та на
газопереробному заводі у Локачах. Разом із цим, у Компанії не розроблені
жодні заходи контролю скорочення викидів в атмосферу. Отже, для
забезпечення виконання ВРП №3 «УГВ» слід розробити формальний план
моніторингу викидів, в якому будуть визначені точки, час та періодичність
вимірювань для всіх об’єктів, і кількісно вимірювати свої викиди згідно з
Методологією ЄБРР для оцінки викидів парникових газів. Для підвищення
енергоефективності та скорочення викидів від техніки та обладнання «УГВ» слід
розглянути можливість на додаток до регулярного технічного обслуговування
здійснювати оцінку поточного стану обладнання з визначенням технічно та
економічно доцільних можливостей для його модернізації. Також необхідно
покращувати підходи до управління відходами і стічними водами, а керівництву
слід приділяти більше уваги питанням поводження з небезпечними
матеріалами, збору, обробці та утилізації відходів буріння та стічних вод, а
також відстеженню остаточної утилізації відходів, що має включати у себе
аудит компанії, яка приймає відходи, а також місць їх остаточної утилізації
згідно з принципом «Duty of Care» (обов’язок щодо обережного поводження).
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Що стосується техніки безпеки та охорони здоров’я громад і працівників,
вищезазначений посібник містить основні елементи, необхідні для вирішення
відповідних питань. Поінформованість про всі потенційні ризики та впливи у
сфері охорони праці, техніки безпеки та соціальній сфері слід підвищувати
шляхом більш активної участі керівництва (наприклад, у формі регулярних
обговорень відповідних інструментів та обходів тощо) на всіх об’єктах Проекту.
Крім цього, «УГВ» необхідно буде розглянути можливість подальшого навчання
з питань використання індивідуальних засобів захисту та дотримання процедур
ОТ і ТБ під час транспортування небезпечних матеріалів і поводження з ними.
Також необхідно проводити перевірку та постійний моніторинг дотримання
належних вимог ОТ і ТБ підрядниками на об’єктах.
У ході ПЕСД було визначено, що в результаті цього Проекту не знадобиться
жодне відселення людей. Більшість свердловин «УГВ» знаходиться на
сільськогосподарських землях, і тимчасове право землекористування, необхідне
для доступу до свердловин та їх ремонту, регулюється договорами оренди.
«УГВ» дотримується вимог національного законодавства, згідно з якими
максимальний термін такої оренди не може перевищувати 2 роки. У постійне
користування придбаються лише ділянки, на яких розташоване гирлове
обладнання. Реалізація заходів з підвищення енергоефективності на об’єкті в
Локачах не передбачає жодного додаткового землевідведення, оскільки ці
заходи будуть локалізовані в межах існуючого об’єкта. Для забезпечення
дотримання ВРП №5 процес землевідведення повинен бути формалізований у
Плані землевідведення та відновлення засобів існування (ПЗВЗІ), який
передбачатиме запровадження єдиного підходу до всіх землевласників та
землекористувачів, на яких вплине цей Проект.
«УГВ» запровадить скринінгову процедуру для аналізу впливів на
біорізноманіття на існуючих об’єктах з метою визначення ймовірності,
значущості та тяжкості впливів, пов’язаних з діяльністю за цим Проектом, а
також – в разі необхідності – визначення можливих заходів з пом’якшення та
стратегій уникнення таких впливів, управління якими надалі здійснюватиметься
у комплексній системі екологічного та соціального менеджменту Компанії.
Деякі території в зоні реалізації Проекту вважаються культурно-археологічними
об’єктами за класифікацією місцевих установ. Дотримання вимог щодо
поводження з випадковими знахідками забезпечується виконанням належних
процедур на об’єктах згідно з вимогами національного законодавства
(припинення діяльності та втручання органів влади).
Що стосується дотримання ВРП №10, існуючі ОВНС не включають у себе жодні
процедури визначення стейкхолдерів, тому діяльність Компанії у сфері
взаємодії та консультацій зі стейкхолдерами в основному обмежується
інституційними стейкхолдерами, а також землевласниками і
землекористувачами. Враховуючи це, Компанії необхідно буде провести
визначення стейкхолдерів для існуючих та майбутніх видів діяльності за
Проектом і регулярно оновлювати План взаємодії зі стейкхолдерами (ПВС).
Особливу увагу в процесі визначення стейкхолдерів слід приділити особам і
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групам, на яких Проект може вплинути по-особливому або непропорційно.
Компанія також створить та зробить публічно доступним механізм подання і
розгляду скарг для отримання скарг і відгуків від стейкхолдерів у місцевих
громадах, а також регулярно відстежуватиме тенденції таких скарг і
звітуватиме перед громадами про результати їх розгляду.
Необхідні для виконання ВРП ЄБРР заходи з пом’якшення включені у План
екологічних і соціальних заходів, який наразі обговорюється з Компанією.
Банк вестиме регулярний моніторинг екологічних і соціальних показників
Компанії та виконання ПЕСЗ шляхом проведення моніторингових візитів та
аналізу річних екологічних і соціальних звітів.

Технічне співробітництво
З даним Проектом пов’язане технічне співробітництво у наступних сферах:
(a) Розробка Програми скорочення викидів метану в Україні.
(б) Створення газової біржі в Україні.
(в) Політичний діалог щодо сегменту видобування.
(г) Також розглядається можливість розбудови потенціалу для посилення
функції комплаєнса в масштабах усієї групи компаній «Нафтогаз».

Контактна інформація Компанії
Сергій Іванюта
serhii.ivaniuta@ugv.com.ua
+380444612980
+380444612980
ugv.com.ua
ПАТ «Укргазвидобування», вул. Кудрявська, 26/28,
м. Київ, 04053, Україна

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Для отримання інформації про проекти у державному секторі відвідайте
Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальна інформація
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Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями:
Тел.: +44 20 7338 7168
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Принципи інформування громадськості (ПІГ)
У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння
його стратегій, принципів та діяльності. Для того, щоб дізнатися, як можна
отримати звіт для Ради директорів про проект у державному секторі,
відвідайте, будь ласка, сторінку ПІГ за нижченаведеним посиланням.
Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує
можливість незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно
проектів, які фінансуються Банком та щодо яких існують підозри, що вони вже
завдали або можуть завдати екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду
скарг. З будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та
прийняття до розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до
Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).
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