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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: Coal Energy 

Країна: Україна 

Номер проекту: 43684 

Галузь: Вугільна галузь 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 12 грудня 2012 р. 

Статус: Пройшов кінцевий розгляд 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

 

Опис проекту: ЄБРР розглядає можливість реалізації проекту, 
спрямованого на фінансування розвитку діяльності компанії 
«Coal Energy» у сфері переробки вугільних відвалів і 
збагачення вугілля, а також заходів з механізації, 
підвищення енергоефективності, покращення охорони 
довкілля та праці на пріоритетних шахтах компанії.  

Перший транш кредиту буде використаний для 
фінансування наземних потужностей та об’єктів, у тому числі 
розвитку діяльності з переробки вугільних відходів та 
будівництва нової збагачувальної фабрики для переробки та 
підвищення якості видобутого і закупленого вугілля. Кошти 
першого траншу також будуть використані для фінансування 
потреб в оборотному капіталі. Другий транш буде 
використаний для фінансування подальшого розвитку 
діяльності з переробки вугільних відходів, заходів з 
покращення охорони довкілля та праці, механізації шахти ім. 
В. І. Чапаєва та впровадження програми підвищення 
енергоефективності на пріоритетних шахтах. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект має потенціал для створення позитивного впливу на 
перехідні проекти в економіці, оскільки передбачає підтримку 
приватної незалежної компанії у вугільній промисловості 
України. Цілеспрямовані покращення у сфері 
енергоефективності можуть мати позитивний 
демонстраційний ефект для інших виробників вугілля, які 
побачать переваги впровадження сучасних технологій 
видобування та переробки відходів, а також можливості для 
значного скорочення викидів CO2 (планується скорочення 
приблизно на 132 тис. тонн на рік). Проект також має 
потенціал для встановлення вищих стандартів прозорості, 
охорони довкілля та праці. Нарешті, проект вторинної 
переробки відходів сприятиме розширенню ринку вугілля в 
Україні. 

Клієнт: Coal Energy S.A. є зареєстрованим в Люксембурзі холдингом 
української вугільної групи, акції якої знаходяться в лістингу 
Варшавської фондової біржі. 

Фінансування ЄБРР: Корпоративний кредит на суму до $70 млн., що передбачає 
цілеспрямоване використання коштів для здійснення 
інвестицій, визначених у наведеному вище описі проекту. 

Загальна вартість проекту: $70 млн. 
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Екологічні впливи: Проект віднесено до категорії «B» відповідно до Екологічної 
та соціальної політики Банку 2008 р. ЄБРР замовив 
незалежне передінвестиційне екологічне та соціальне 
обстеження (ПЕСО), що було виконане фірмою міжнародних 
консультантів. ПЕСО показало, що потенційні екологічні та 
соціальні впливи можна легко визначити та пом’якшити. В 
рамках ПЕСО було виконано оцінку стану та експлуатації 
наземної інфраструктури та шахти ім. В. І. Чапаєва, а також  
інших шахт і активів Компанії згідно з Вимогами до реалізації 
проектів (ВРП) Банку. В результаті ПЕСО було визначено 
низку проблемних питань, які Компанія має вирішити для 
зменшення ризиків у сфері охорони та безпеки праці на її 
підземних об’єктах. Відповідні заходи наведені у Плані 
екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) разом з критеріями 
успішного виконання, що піддаються вимірюванню, а також 
вимогами щодо звітності. 

ПЕСО підтвердило, що для підвищення операційної 
ефективності та стандартів, а також ефективності та 
стандартів діяльності у сфері охорони навколишнього 
середовища, охорони праці та техніки безпеки на шахтах, що 
належать Компанії та експлуатуються нею, на цих шахтах 
необхідно проводити модернізацію. Компанія запропонувала 
заходи з модернізації, що забезпечать значне підвищення 
безпеки праці. Згідно з ПЕСЗ необхідно буде визначити, 
пріоритизувати і реалізувати додаткові вимоги та інвестиції 
для того, щоб діяльність Компанії відповідала вимогам 
ЄБРР.  

Згідно з ПЕСЗ Компанія залучить міжнародного експерта з 
безпеки на шахтах, який працюватиме на основі 
розробленого ЄБРР Технічного завдання. Метою діяльності 
цього експерта буде подальша оцінка ризиків у сфері 
охорони навколишнього середовища, охорони праці та 
техніки безпеки, а також надання Компанії допомоги у 
розробці рішень і пріоритизованого плану заходів та 
інвестицій з метою виконання вимог ЄБРР та впровадження 
найкращої практики у сфері безпеки праці на шахтах та 
охорони навколишнього середовища. Такий пріоритизований 
план повинен бути розроблений до вибірки коштів другого 
траншу. Відповідно до цього плану Компанія здійснюватиме 
інвестиції в розробку та впровадження технічних рішень для 
покращення умов і показників охорони навколишнього 
середовища, охорони праці та техніки безпеки на всіх її 
об’єктах, починаючи з шахти ім. В. І. Чапаєва та інших 
підземних шахт і об’єктів. 

На додаток до вирішення проблемних питань, пов’язаних з 
безпекою, ПЕСЗ вимагає від Компанії вдосконалення систем 
управління діяльністю у сфері охорони навколишнього 
середовища, охорони праці та техніки безпеки, а також 
пріоритизацію та реалізацію у співпраці з міжнародним 
експертом заходів, спрямованих на зменшення інших 
потенційних ризиків, що вимагають корегувальних заходів 
відповідно до українських стандартів та вимог ЄБРР. Крім 
цього, Компанія повинна буде отримувати і мати відповідні 
дозволи та ліцензії, дотримуватися вимог та норм щодо 
викидів у навколишнє середовище та його забруднення, а 
також виконувати вимоги ЄБРР щодо залучення 
зацікавлених сторін. 

Регіон, в якому буде виконуватися проект, характеризується 
наявністю великих вугільних териконів, що утворилися 
історично у процесі видобування вугілля. Переробка 
вугільних відходів зменшить потребу в новому вугіллі та 
водночас дозволить позбутися териконів у населених зонах, 
що негативно впливають на навколишнє середовище, у тому 
числі візуальні характеристики ландшафту. Відповідно до 
ПЕСЗ після повної вторинної переробки териконів місця їх 
колишнього розташування повинні бути рекультивовані, що 
забезпечить додаткове покращення умов у відповідних 
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зонах. Програма інвестицій також передбачає заходи з 
підвищення енергоефективності з відповідним скороченням 
вуглецевих викидів. Управління відносно незначними 
екологічними та соціальними ризиками, пов’язаними з 
інвестиціями в енергоефективність, та їх пом’якшення будуть 
забезпечені шляхом прийняття ПЕСЗ. 

Деякі вимоги ПЕСЗ є попередніми умовами вибірки коштів, 
зокрема вимога щодо призначення міжнародного 
консультанта для розбудови інституційної спроможності та 
надання Компанії допомоги у пріоритизації та плануванні 
заходів з покращення ситуації у сфері охорони 
навколишнього середовища, охорони праці та техніки 
безпеки. Як цей незалежний консультант, так і Банк протягом 
усього терміну виконання Проекту здійснюватимуть 
ретельний моніторинг діяльності Компанії та контроль за 
своєчасним виконанням необхідних заходів з покращення 
ситуації у сфері охорони навколишнього середовища, 
охорони праці та техніки безпеки, а також виконанням ПЕСЗ. 

Технічне співробітництво: Немає. 

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

Контактні особи Компанії: Іван Макушенко, заступник фінансового директора 

Електронна пошта: makushenko@coalenergy.com.ua 
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