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Опис та цілі проекту: 

 

ЄБРР розглядає можливість надання ВАТ «Укрпластик» 
кредиту на суму 29,8 млн. євро для фінансування інвестицій 
Компанії у підвищення енергоефективності, налагодження 
випуску продукції у нових сегментах та реструктуризації 
балансу Компанії.  

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект сприятиме запровадженню та місцевому 
виробництву нової продукції міжнародної якості, що наразі 
відсутня в Україні. У рамках проекту будуть реалізовані нові 
заходи з підвищення енергоефективності, які призведуть до 
значного зменшення викидів парникових газів і матимуть 
потужний демонстраційний ефект для інших підприємств 
галузі. Реалізація цього проекту дозволить ВАТ 
«Укрпластик» поліпшити свою корпоративну структуру, 
фінансову прозорість та управління. 

Клієнт: ВАТ «Укрпластик» - провідний виробник гнучкої 
пластмасової упаковки в Україні та СНД. 

Фінансування ЄБРР: 29,8 млн. євро 

Загальна вартість проекту: 29,8 млн. євро 

Екологічна та соціальна категорія, 
впливи та їх пом’якшення: 

 
Категорія 
 
Проект віднесений до категорії B (2008 р.) та вимагає 
проведення Передпроектного екологічного та соціального 
дослідження (ПЕСД), яке включає у себе аналіз впливів 
пропонованої інвестиційної програми на навколишнє 
середовище, а також екологічний і соціальний аудит 
існуючих виробничих потужностей. 

Передпроектне дослідження та його результати 

ПЕСД було проведене незалежним консультантом, об’єкт 
відвідав спеціаліст департаменту з екологічних та соціальних 
питань. Результати дослідження підтвердили, що Компанія 
має ефективну систему екологічного та соціального 
менеджменту і можливості для виконання в повному обсязі 
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Вимог до показників діяльності (ВПД) ЄБРР відповідно до 
Екологічної та соціальної політики ЄБРР (2008 р.). Системи 
управління ВАТ «Укрпластик» сертифіковані як такі, що 
відповідають стандартам якості ISO 9001, стандартам 
безпеки харчових продуктів ISO 22000 (у тому числі HACCP), 
а також стандартам охорони навколишнього середовища 
ISO 14001. Крім цього, Компанія планує цього року подати 
заявку на отримання сертифікату OHSAS18000 у сфері 
техніки безпеки та охорони праці. За останні 10 років завод 
Компанії був суттєво модернізований, і нові інвестиції 
матимуть позитивний вплив на стан навколишнього 
середовища, особливо після встановлення системи 
вловлювання розчинників. 

Поточна та запланована діяльність ВАТ «Укрпластик» в 
цілому відповідає вимогам національного законодавства. 
Запланована інвестиційна програма передбачає дотримання 
як національних, так і європейських стандартів охорони 
навколишнього середовища. Що стосується соціальних 
аспектів, Компанія має ефективну систему управління 
людськими ресурсами та вирішує питання у сфері 
соціальних та трудових відносин відповідно до національних 
вимог та корпоративних стандартів, які відповідають ВПД 
Банку. ВАТ «Укрпластик» є одним з ключових роботодавців у 
даній місцевості, текучість кадрів є відносно низькою. 

Нові інвестиції, зокрема у встановлення системи 
вловлювання розчинників, ламінаційну лінію та введення в 
експлуатацію ТЕЦ матимуть значні позитивні впливи на стан 
навколишнього середовища завдяки зменшенню викидів 
летючих органічних сполук (ЛОС), підвищенню операційної 
ефективності та зменшенню обсягів споживання енергії. 
Компанія повністю погодилася з Планом екологічних та 
соціальних заходів (ПЕСЗ), що передбачає певні вимоги до 
діяльності Компанії у майбутньому, зокрема: 

 встановлення шумозахисних зон у виробничих 
приміщеннях з високим рівнем шуму; 

 проведення на рівні керівництва аналізу 
небезпечних речовин, що використовуються на 
підприємстві з подальшим припиненням їх 
використання або зменшенням їх обсягів із 
забезпеченням необхідного контролю за їх 
використанням; 

 розробка та реалізація Плану поводження з 
розчинниками; 

 реалізація визначених заходів з підвищення 
енергоефективності; 

 ремонт системи поверхневого дренажу води; 

 розробка корпоративних правил у сфері охорони 
навколишнього середовища, соціальних питань, 
охорони праці та техніки безпеки; 

 проведення аудиту споживання води та вжиття 
заходів з мінімізації споживання води за 
результатами аудиту; 

 аналіз та моніторинг використання засобів 
індивідуального захисту (ЗІЗ) для всіх категорій 
працівників; та 

 запровадження офіційного механізму подання скарг 
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Крім цього, в рамках аналізу стану речей у сфері охорони 
навколишнього середовища, соціальних питань, охорони 
праці та техніки безпеки був розроблений План екологічного 
та соціального менеджменту та моніторингу (ПЕСММ). Цей 
план представляє собою загальний опис основних заходів з 
менеджменту та моніторингу, що будуть здійснюватися на 
етапі будівництва та експлуатації пропонованих нових 
об’єктів з метою забезпечення ефективного управління 
екологічними та соціальними впливами. 

Компанія наразі розробляє План залучення зацікавлених 
сторін (ПЗЗС) відповідно до ВПД №10. В рамках виконання 
ПЗЗС Компанія оприлюднить на своєму веб-сайті Нетехнічне 
резюме (НТР) проекту з описом його екологічних та 
соціальних впливів і заходів з їх пом’якшення. 

Вимоги до реалізації проекту 

Компанія повинна буде: 

 реалізовувати ПЕСЗ (узгоджений з Компанією);  

 реалізовувати План залучення зацікавлених сторін 
(ПЗЗС); 

 надавати Банку Річний екологічний та соціальний 
звіт (РЕСЗ), у тому числі інформацію про хід 
виконання ПЕСЗ, а також повідомлення про будь-які 
істотні надзвичайні або нещасні випадки; 

 сприяти проведенню періодичних моніторингових 
візитів працівників або уповноважених 
представників Банку, коли це буде необхідно. 

 

Технічне співробітництво: Енергетичний аудит був організований Відділом 
енергоефективності та кліматичних змін ЄБРР і 
профінансований з коштів Інвестиційної програми 
добросусідства (NIF). Метою цього аудиту був аналіз 
пропонованих інвестицій та визначення першочергових 
інвестицій у підвищення енергоефективності, що будуть 
включені до фінансування ЄБРР. 

Контактна особа Компанії: Олена Галкіна 
Вiце-президент  з питань маркетингу 
Електронна пошта: olena.galkina@ukrplastic.com 
Тел.: +38 044 5173530 
 

Можливості для участі у закупівлях 
або тендерах: 

Відвідайте сторінку EBRD Procurement 
Питання: Тел.: +44 20 7338 6794; Факс: +44 20 7338 7472 
Електронна пошта: procurement@ebrd.com  

Загальні питання: Питання 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 можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm  
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Незалежний механізм звернень 
(НМЗ): 

ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можуть 
зазнавати прямого та негативного впливу внаслідок 
реалізації проектів Банку, могли подавати скарги до Банку 
прямо, а не через відділи банківських операцій. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур можна 
знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm  
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