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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: Укрграфіт 

Країна: Україна 

Номер проекту: 44901 

Галузь: Загальне виробництво 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 29 жовтня 2013 р. 

Статус: Угода підписана 

  

Опис та цілі проекту: Мета пропонованого проекту – допомогти компанії «Укрграфіт» у 
фінансуванні реконструкції та модернізації виробничих 
потужностей та впровадженні енергоефективних технологій у 
виробничому циклі. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Передбачається, що з цією потенційною інвестицією будуть 
пов’язані наступні впливи на перехідні процесі в економіці та 
демонстраційні ефекти: 

• демонстрація успішної реструктуризації; 

• встановлення стандартів ділової поведінки та 
корпоративного управління. 

Клієнт: «Укрграфіт» - єдиний в Україні виробник графітних електродів для 
електросталеливарних та електродугових печей, а також інших 
призначень у сталеливарній, алюмінієвій, магнієвій та титановій 
промисловості. 

Фінансування ЄБРР: Банк надасть компанії «Укрграфіт» кредит на суму 26 млн. дол. 
США. 

Загальна вартість проекту: 35 млн. дол. США 

Екологічні впливи: Екологічна категорія та підстави для її вибору 

Категорія «B». При виробництві графітованих електродів виникає 
низка локалізованих впливів, які можна легко визначити, оцінити та 
пом’якшити за допомогою заходів, визначених у Плані екологічних 
та соціальних заходів (ПЕСЗ). 

Передінвестиційне дослідження 

Передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД) 
було виконане Відділом екології та сталого розвитку Банку спільно 
з незалежним Консультантом на основі аналізу всієї наявної 
інформації, отриманої в результаті візиту на об’єкт, аналізу систем 
корпоративного управління та спілкування з представниками 
Компанії. 

Основні екологічні питання, пом’якшення та зміст ПЕСЗ 

Основні екологічні питання при виробництві графітних електродів 
пов’язані з викидами в атмосферу забруднюючих речовин 
(двоокису сірки, пилу, вуглекислого газу, металів, фторидів, ЛОР, 
поліароматичних вуглеводородів та ін.), твердими відходами, 
стічними водами та забрудненням ґрунту. Під час ПЕСД було 
визначено декілька заходів, необхідних для забезпечення 
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відповідності Проекту Вимогам до реалізації проектів (ВРП). Ці 
заходи були узгоджені з Клієнтом у формі ПЕСЗ та включають у 
себе: покращення діяльності у сфері охорони праці та техніки 
безпеки; детальну оцінку застосування у Проекті найкращих 
доступних технологій (BAT) відповідно до вимог Директиви про 
промислові викиди з виконанням рекомендацій, що будуть 
сформульовані в результаті цієї оцінки; а також оцінку та 
пом’якшення потенційних негативних впливів на ґрунти та ґрунтові 
води. Проект передбачає пневматичну екстракцію пакувального 
матеріалу між електродами та використання фільтрів з метою 
мінімізації викидів пилу та приведення їх до рівня, що відповідає 
BAT ЄС. 

Моніторинг і звітність 

Компанія вестиме моніторинг впливу своєї діяльності на 
навколишнє середовище відповідно до національного 
законодавства та нормативно-правових вимог. Протягом усього 
терміну реалізації Проекту Банк оцінюватиме його відповідність 
екологічним та соціальним вимогам, що застосовуються, шляхом 
розгляду річних екологічних та соціальних звітів за Проектом. Ці 
звіти мають включати у себе наступну інформацію: 

(i) стан виконання заходів з охорони навколишнього середовища, 
охорони праці та техніки безпеки у Проекті, виходячи з результатів 
програм періодичного вимірювання та відбору зразків, та 

(ii) стан виконання заходів з пом’якшення впливів на довкілля та 
покращення екологічних показників. Представники Банку також 
регулярно здійснюватимуть контрольні візити на об’єкт, коли це 
буде необхідно. 

Технічне співробітництво: Немає 

Контактна інформація Компанії: Кутузов Сергій Володимирович  
Генеральний директор 
Тел. + 38 061 289 51 10 
Електронна пошта: kutuzov@ukrgrafit.com.ua 

Можливості для участі у закупівлях 
або тендерах: 

Відвідайте веб-сторінку Закупівлі ЄБРР 
Запитання: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472 
Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

Загальні питання: Запитання 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 

Орган з розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (ОРС): 

ЄБРР створив ОРС 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. Опис процедур ОРС 
можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf або на 
російській мові за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 місяців 
після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення періоду 
подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста ОРС 
(pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного Представництва 
ЄБРР. 
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