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Резюме проекту (РП) 
Назва проекту: Модернізація системи управління повітряним рухом 

Державного підприємства обслуговування повітряного руху 
(Украероруху) 

Країна: Україна 

Номер проекту: 43030 

Галузь: Транспорт 

Державний/приватний сектор: Корпоративний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 13 грудня 2011 р. 

Статус: Пройшов розгляд концепції 

Дата оприлюднення РП: 

Дата оновлення РП: 

2 вересня 2011 р. 

Опис проекту: 

 

Банк розглядає можливість надання корпоративного кредиту 
Державному підприємству обслуговування повітряного руху 
України (Украероруху) на фінансування технологічної 
модернізації обладнання та діяльності Украероруху 
відповідно до стандартів надання послуг, встановлених у цій 
галузі європейськими регуляторами. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Ця транзакція матиме вплив на перехідні процеси, оскільки 
передбачає підтримку прийняття європейських галузевих 
норм регулювання, операційної діяльності та надання послуг 
у секторі повітряного руху України, що забезпечить його 
функціонування на прозорій та комерційно доцільній основі. 
Задачі, які постають перед Компанією та Регулятором у 
цьому процесі, є значними та вимагають постійних зусиль, 
спрямованих на гармонізацію національного законодавства та 
політики з підходами та практикою європейської галузі. 

Клієнт: Державне підприємства обслуговування повітряного руху 
України (Украерорух) 

Фінансування ЄБРР: Кредит на суму до 45 млн. євро, при цьому Європейський 
інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання 
паралельного фінансування у такому ж обсязі. 

Загальна вартість проекту: До 90 млн. євро 

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

Категорія проекту 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
відносить цей проект до категорії “B”. Це означає, що Банк 
вимагатиме проведення для цього проекту екологічного та 
соціального аналізу відповідно до Екологічної та соціальної 
політики 2008 р. і Вимог до показників діяльності 
(http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf). 
Проект передбачає певні екологічні та соціальні впливи, які 
можуть бути легко зменшені шляхом реалізації заходів з 
пом’якшення та плану дій. 
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Екологічні та соціальні впливи, їх пом’якшення 

Підтримка впровадження у секторі повітряного руху України 
Програми впровадження Єдиного європейського неба для 
України (LSSIP), узгодженої між українськими органами та  
Євроконтролем, сприятиме подальшій гармонізації цього 
сектору з вимогами регламентів і директив ЄС шляхом 
прийняття регуляторних та операційних стандартів. Вже 
отримана у ході передінвестиційного обстеження інформація, 
у тому числі результати аналізу заповнених анкет ЄБРР з 
екологічного та соціального менеджменту і управління 
персоналом показують, що з даним проектом не пов’язані 
жодні значні екологічні або соціальні проблемні питання. Вони 
також показують, що клієнт має достатні можливості з 
управління екологічними та соціальними ризиками  для 
реалізації проекту відповідно до Вимог до показників 
діяльності (ВПД) Банку. Попереднє екологічне та соціальне 
обстеження триває, водночас із цим консультант Банку 
проводить аналіз з метою визначення невідповідностей між 
існуючою правовою базою та інфраструктурою з одного боку 
та вимогами LSSIP – з іншого боку. Виходячи з результатів 
подальшого передінвестиційного обстеження, буде 
розроблений План екологічних та соціальних заходів 
(ПЕСЗ). Проект повинен буде відповідати ВПД ЄБРР та 
подавати Банку щорічні звіті з екологічних та соціальних 
питань. 

Технічне співробітництво: Передбачається отримання технічної допомоги, що 
включатиме у себе допомогу як надавачу послуг з управління 
повітряним рухом, так і регулятору цих послуг в Україні з 
метою забезпечити дотримання вимог Другого пакету 
документів зі створення Єдиного європейського неба (SES II). 

Для того, щоб дізнатися про можливості для консультантів у 
проектах, що фінансуються з коштів технічного 
співробітництва, відвідайте сторінку закупівля послуг 
консультантів. 

Можливості для участі у закупівлях 
або тендерах: 

Відвідайте сторінкуt закупівлі ЄБРР 
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 

Механізм подання та розгляду 
скарг щодо проектів (МПРСП): 

ЄБРР створив МПРСП 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. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур МПРСП 
можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf 

Російськомовну версію Правил подання скарг та опису 
відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою: 
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Скарги в рамках НМЗ можна подавати не пізніше, ніж через 
12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для 
уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до 
спеціаліста з НМЗ (pcm@ebrd.com) або відповідного 
Постійного Представництва ЄБРР. 
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