
ЄБРР 

Резюме проекту (РП) 
Назва проекту: Вітряний парк «Новоазовський» 

Країна: Україна 

Номер проекту: 42988 

Галузь: Енергетика 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 20 червня 2012 р. 

Статус: Пройшов концептуальний розгляд 

Дата оприлюднення РП: 

Дата оновлення РП: 

8 лютого 2012 р. 

Опис та цілі проекту: 

 

ЄБРР розглядає можливість надання старшого кредиту ТОВ 
«Вітряний парк «Новоазовський» (далі - Позичальник). Це 
фінансування дозволить Позичальнику добудувати та ввести 
в експлуатацію 32,5 МВт додаткових потужностей на вже 
існуючій вітряній електростанції у Донецькій області. 
Позичальник буде використовувати перевірену технологію 
добре відомого німецького виробника компанії Führlander. 

ЄБРР має намір використати для цього проекту підтримку 
Фонду чистих технологій (ФЧТ). Фінансування надається у 
формі старшого кредиту з можливими пільговими 
елементами, що залежатимуть від результатів подальшого 
фінансового аналізу. Мета проекту – підтримати розвиток 
ринку великомасштабних вітряних технологій в Україні. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Після ухвалення Радою директорів ЄБРР, проект матиме 
наступні впливи на перехідні процеси в економіці: 

(i) демонстраційний ефект успішного функціонування 
приватного об’єкту вітрогенерації; 

(ii) залучення нових інвесторів і кредиторів у сектор 
відновлюваної енергетики України; 

(iii) використання інноваційної для української енергетики 
схеми фінансування без регресу. 

Клієнт: ТОВ «Вітряний парк «Новоазовський» є зареєстрованою в 
Україні компанією спеціального призначення. 

Фінансування ЄБРР: Кредит на суму до 33,3 млн. євро, що супроводжується 
кредитом ФЧТ на суму до 15,5 млн. євро. 

Загальна вартість проекту: До 95,2 млн. євро. 

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

Категорія B. Екологічні та соціальні впливи будівництва 
вітроелектростанції з частковою заміною існуючих малих 
турбогенераторів, а також шляхи пом’якшення цих впливів 
можна легко визначити  в рамках екологічного та соціального 
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дослідження (ЕСД), що проводиться Банком. Результати 
попереднього аналізу Банку підтверджують, що проект 
розташований на відстані від житлової забудови та чутливих 
середовищ існування. 

Будівельні роботи по проекту будуть виконуватися на основі 
дозволів, отриманих відповідно до вимог українського 
законодавства. 

ЕСД у даний час виконується незалежним консультантом. 
На основі результатів ЕСД буде складено План екологічних 
та соціальних заходів (ПЕСЗ), План залучення зацікавлених 
сторін (ПЗЗС) та Нетехнічне резюме (НТР). 

Це РП буде оновлене після завершення ЕСД. 

Технічне співробітництво: Немає 

Контактна особа Компанії: Олександр Пригорницький 
Директор 
Tел.:  (+38 050) 310 09 32 
Email: alexpri@hotmail.ru 

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

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 

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 

 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm

