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Наглядова рада до віце-прем’єр міністра Кістіона
«Питання, які викликають у нас суттєву занепокоєність та
потребують суттєвого прогресу, включають, зокрема:
• дії Уряду, яких вимагає затверджений ним План дій щодо
корпоративного управління НАК «Нафтогаз України»
• вирішення поточної кризи збору платежів, викликаної
рядом законодавчих актів та дій, що входять до сфери
відповідальності Уряду і мають значний негативний вплив
на рівень поточної та майбутньої ліквідності НАК
«Нафтогаз України»
• реакція на рішення Наглядової Ради щодо звільнення
попереднього керівника ПАТ «Укртрансгаз», і ми вітали б
Ваше підтвердження того, що ця справа буде розглядатися
виключно на основі фактів та не буде політизована»
6 квітня 2017 р.

Президент ЄБРР до Президента Порошенка
«Реформа Нафтогазу, одна з найважливіших, що знаходяться
під вашою юрисдикцією, може зазнати фіаско в найближчі дні.
Після ряду розчаровуючих подій, незалежні члени наглядової
ради НАК заявили про можливе звільнення.
Якщо це станеться, це не тільки серйозно зашкодить
Нафтогазу, а й зруйнує впевненість міжнародної спільноти в
зобов'язаннях уряду щодо реформування та реструктуризації
НАК.
Після багатьох місяців консультацій в проекті політики
держвласності для НАК як і раніше містяться положення, що
суперечать духу реформи корпоративного управління, що
ставить під загрозу передбачувану незалежність і ізоляцію
компанії від необґрунтованого політичного втручання»
7 квітня 2017 р.

Про рішення ЄБРР обмежити доступ до кредиту
«ЄБРР констатує неповне виконання Урядом України плану
дій щодо реформи корпоративного управління, та готовий
поновити кредитування у повному обсязі, якщо Кабінет
Міністрів України виконає декілька зобов’язань перед банком
до кінця липня.

Зокрема, кредитний комітет ЄБРР взяв до уваги намір
Кабінету Міністрів затвердити до кінця поточного місяця
фінансовий план Нафтогазу та перелік очікуваних показників
роботи наглядової ради Нафтогазу у прийнятній для банку
формі»

10 липня 2017 р.

Секретаріат Енергоспівтовариства
«15 березня 2017 року МЕРТ розповсюдив оновлений проект
положення щодо ПСО електронною поштою, який нібито
узгоджений українськими органами влади, зокрема робочою
групою під головуванням віце-прем'єр-міністра Володимира
Кістіона. Більшість зауважень та запитів Секретаріату… були
проігноровані та навіть не включені в порівняльну таблицю з
наданими зауваженнями від зацікавлених сторін.
Оновлений проект містив лише одне зауваження
Секретаріату, зокрема, про відсутність чіткого механізму
використання природного газу, що надається компаніям ТКЕ в
рамках зобов'язань щодо положення «Про покладання
спеціальних обов’язків». Жоден з коментарів, наданих іншими
міжнародними зацікавленими сторонами, включаючи
Представництво ЄС в Україні, не було відображено»
22 серпня 2017 р.

Чарльз Проктор заявив про відставку
«Своє рішення пан Проктор пояснив відсутністю належної
підтримки реформи корпоративного управління з боку уряду
попри численні обіцянки урядовців.
Решта членів наглядової ради Нафтогазу поділяє
розчарування пана Проктора ситуацією, що склалася, та його
занепокоєння майбутнім реформи корпоративного
управління.

Серед інших серйозних проблем, які безпосередньо
впливають на успішність діяльності наглядової ради, вони
назвали зволікання із затвердженням фінансових планів
компаній групи на 2017 рік, що негативно позначається на
поточній діяльності Нафтогазу, зокрема на інвестиціях у
першочергові проекти з підтримки газотранспортної
інфраструктури та збільшення внутрішнього видобутку газу»
5 вересня 2017 р.

Секретаріат Енергоспівтовариства
«Законопроект №6778 – це серйозна перешкода
відокремленню оператора ГТС у відповідності до 3
Енергетичного пакту, а також загроза майбутньому України як
транзитера газу до Європи. На жаль, подання цього
законопроекту – не єдиний крок у цьому напрямку.
Останнім часом ми спостерігаємо активізацію діяльності
МЕВПУ та керівництва МГУ, спрямованих, по суті, на
збереження контролю над постачанням та зберіганням
природного газу без дотримання зобов'язань країни в рамках
Договору про Енергетичне співтовариство.
Ми вважаємо, що прийшов час вирішити цю проблему дійсно
в інтересах України, а не в чиїхось особистих інтересах.
Першим негайним кроком ми негайно вимагаємо подальших
законодавчих процедур щодо термінового скасування
законопроекту»
12 вересня 2017 р.

Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон
«Україна провела величезну роботу зі стабілізації:
відновлення контролю над бюджетом, подолання дефіцитів
газової системи, відновлення конкурентоспроможності, або
вирішення проблем банківської системи. Це все дуже важливі
досягнення, які поставили Україну на шлях стійкого
зростання. Проте, є ризики повернення назад.
Рішення деполітизувати процес визначення регульованої ціни
на газ через застосування автоматичної формули має
вирішальне значення, і ми очікуємо, що уряд
дотримуватиметься цього зобов'язання.
Одним з основних досягнень цієї програми реформ стало
запровадження автоматичного перегляду тарифів на газ
відповідно до ринкових змін»
15 вересня 2017 р.

Президент ЄБРР
«ЄБРР розчарований відсутністю прогресу у приватизації та
реформі державних підприємств».
«Україна не може собі дозволити продовжувати відкладати
реформи, необхідні для створення міцної основи своєї
економіки».

18 вересня 2017 р.

Незалежні директори заявили про відставку
«Рівень політичного втручання зростає, ставши, на жаль,
очевидною нормою». Занепокоєння викликає, зокрема:
• «втручання уряду в діяльність Укртрансгазу, включаючи рішення
щодо призначень на посади голови правління та інших працівників, а
також до планів здійснення відокремлення (анбандлінгу);
• призначення керівників та технічних спеціалістів, які були звільнені
з Нафтогазу, на посади в уряді;

• втручання уряду в питання діяльності Укргазвидобування;
• відсутність чіткого розуміння щодо повної підтримки Урядом
затвердженого Плану дій щодо корпоративного управління;
• відсутність змістовного затвердження фінансових планів
підприємств Групи на 2017 рік з боку уряду;
• відсутність всебічної уваги уряду до затвердження
запропонованої корпоративної стратегії Групи Нафтогаз»
19 вересня 2017 р.

