
2-га кредитна лінія для НАК 
«Нафтогаз України» на 
закупівлю природного газу 
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Опис проекту 

Фінансована участь у ризику в розмірі до $100 млн. у відновлюваній кредитній 
лінії в розмірі до $250 млн. для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» (далі – «Нафтогаз») на закупівлю природного газу. Кредитна лінія буде 
організована компанією «Голдман Сакс» і підтримуватиметься Корпорацією 
приватних закордонних інвестицій США (далі – «OPIC»). Умови надання цієї 
кредитної лінії наразі обговорюються і мають бути схвалені сторонами. 

Цілі проекту 

Надання підтримки НАК «Нафтогаз України» в закупівлі природного газу для 
забезпечення його наявності в країні протягом зимового пікового періоду 
споживання. 



Вплив на перехідні процеси в економіці 

Добрий. 

Очікується, що цей Проект зробить газовий сектор України більш 
конкурентоспроможним і сприятиме покращенню управління в «Нафтогазі»: 

i) Конкурентоспроможність: даний Проект є першою приватною міжнародною 
трансакцією для задоволення потреби «Нафтогазу» в оборотному капіталі. 

Проект передбачає конкурентні закупівлі за прозорими цінами та відповідає 
найкращій практиці ЄС. «Нафтогаз» підтримуватиме ЄБРР та Секретаріат 
Енергетичного Співтовариства у політичному діалозі з метою створення біржі 
природного газу в Україні. Банк також розглядає можливість надання технічної 
підтримки та ведення політичного діалогу з «Нафтогазом» та іншими 
ключовими стейкхолдерами з метою запуску Програми скорочення викидів 
метану в Україні. 

ii) Ефективне управління: Проект передбачає забезпечення відповідності усієї 
групи компаній «Нафтогаз», у тому числі активів, функцій, договорів та 
інфраструктури, необхідної для функціонування оператора ГТС згідно з вимогою 
щодо відокремлення функції транспортування газу, відповідному законодавству, 
що застосовується, Принципам корпоративного управління ОЕСР для 
державних підприємств і найкращій практиці. «Нафтогаз» зобов’язується 
продовжувати вдосконалення внутрішнього контролю та посилення функції 
комплаєнсу в масштабах усієї групи. 

Інформація про клієнта 

НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 

НАК «Нафтогаз» - акціонерна компанія, 100% акцій якої належать державі, при 
цьому функції акціонера виконує Кабінет Міністрів України. «Нафтогаз» являє 
собою холдинг з вертикально інтегрованої групи компаній, що ведуть діяльність 
у сферах видобування, транспортування, зберігання, переробки та постачання 
нафти і природного газу. 

Фінансування ЄБРР 

Фінансована участь у ризику в розмірі до $100 млн. 

Загальна вартість проекту 

До $250 млн. Буде профінансована у повному обсязі кредитною лінією на 
поповнення оборотного капіталу, яку організує компанія «Голдман Сакс». 
Кредитну лінію підтримуватиме OPIC. 

Екологічні та соціальні впливи 



Проект віднесено до категорії «B» (Екологічна та соціальна політика 2014 р.) 
Екологічні та соціальні ризики і впливи, пов’язані з закупівлями природного газу, 
легко піддаються оцінюванню. Очікується, що вони будуть локалізованими на 
відповідних об’єктах, і що їх можна буде усунути або мінімізувати шляхом 
застосування ефективної практики управління та реалізації цільових заходів у 
сфері охорони довкілля та соціальній сфері. Щорічний звіт до Банку стосовно 
виконання заходів в екологічній та соціальній сферах надаватиметься в рамках 
Угоди про підтримку проекту, яка має бути узгоджена між Банком та 
«Нафтогазом». У даному проекті відсутній компонент переходу до «зеленої» 
економіки. 

Попереднє передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД) 
«Нафтогазу» було виконане незалежними консультантами з екологічних і 
соціальних питань у 2015 р. У процесі ПЕСД були проаналізовані документи 
«Нафтогазу», у тому числі попередня документація ПЕСД ЄБРР з проекту, 
завершеного у 2015 р., документи систем управління охороною навколишнього 
середовища та соціальними аспектами, екологічні дозволи, сертифікати ISO та 
плани аварійного реагування для двох майданчиків. Банк також проаналізував 
зміст і стан виконання існуючого Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), 
що виконується «Нафтогазом» у рамках проекту з іншим кредитором. 

ПЕСД, виконане у 2015 році, показало, що «Нафтогаз» у цілому має добре 
розуміння ризиків, пов’язаних з діяльністю компанії. «Нафтогаз» має комплекс 
систем управління (екологія, охорона праці та якість), але жодна з цих систем не 
є сертифікованою.  

За результатами попереднього ПЕСД були виявлені можливості для 
покращення екологічних і соціальних показників «Нафтогазу».  

Існуючий ПЕСЗ від іншого кредитора, схвалений у 2016 р., має на меті 
забезпечення відповідності «Нафтогазу» найкращій міжнародній практиці, і 
передбачає подальше вдосконалення існуючих систем екологічного і 
соціального менеджменту, реалізацію плану підвищення дорожньої безпеки, 
оновлення та впровадження процедур управління персоналом та екологічного 
аудиту. Резюме проекту буде оновлюватися. 

Технічне співробітництво 

Проект передбачає технічне співробітництво у наступних сферах: 

(а) Створення в Україні газової біржі. Цей напрям технічного співробітництва, що 
буде ухвалюватися і фінансуватися окремо, передбачає укладення між 
ключовими стейкхолдерами Меморандуму про порозуміння щодо концепції та 
плану створення газової біржі. Очікується, що це технічне співробітництво буде 
фінансуватися спільно Мультидонорським рахунком для України та 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. 

(б) Розробка Програми скорочення викидів метану в Україні. Це технічне 
співробітництво, що буде ухвалюватися та фінансуватися окремо, передбачає 
підтримку запровадження кращих стандартів і практики вимірювання викидів 



метану уздовж ланцюжка постачання газу і звітування про ці викиди, а також 
розробку дорожньої карти для їх скорочення. 

(в) Буде розроблений додатковий напрям технічного співробітництва для 
перевірки та підтвердження дотриманням «Нафтогазом» юридичних умов щодо 
корпоративного управління. 

(г) Також розглядається можливість співробітництва з метою посилення функції 
комплаєнса у «Нафтогазі». 

Контактна інформація компанії 

Сергій Коновець, заступник голови правління  
SKonovets@naftogaz.com  
+380 (44) 586-32-83 
www.naftogaz.com  
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01001, Україна 

Можливості для бізнесу 

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

Якщо йдеться про проект у державному секторі, відвідайте сторінку Закупівлі 
ЄБРР: 
Тел.: +44 20 7338 6794, 
Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

Загальні питання 

Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
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 із зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та 
розуміння його стратегій, принципів та діяльності. 

Текст ПІГ 

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС) 

Орган розгляду скарг є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує 
можливість незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно 
проектів, які фінансуються Банком і які, на думку скаржників, вже завдали або 
можуть завдати екологічну та/або соціальну шкоду. 
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http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html


Інформацію про подання скарг ви можете знайти на сторінці Орган розгляду 
скарг. З будь-якими запитаннями щодо подання скарг та критеріїв їх реєстрації 
та подання згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової 
особи ОРС (pcm@ebrd.com). 
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