ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Видобування біогазу зі стічних вод – м. Львів

Країна:

Україна

Номер проекту:

45779

Галузь:

Муніципальна та екологічна інфраструктура

Державний/приватний:

Державний сектор

Екологічна категорія

В

Дата засідання Ради директорів

17 грудня 2014 р.

Статус:

Пройшов концептуальний розгляд

Дата оприлюднення РП:
Дата оновлення РП

16 жовтня 2014 р.

Опис та цілі проекту:

ЄБРР розглядає можливість надання Львівському міському
комунальному
підприємству
«Львівводоканал»,
яке
знаходиться у комунальній власності та надає послуги
водопостачання і водовідведення у місті Львові, кредиту на
фінансування реконструкції та модернізації інфраструктури
очищення стічних вод, а також встановлення у Місті
потужностей з виробництва біогазу (далі – Проект). Цілі
Проекту – покращити очищення стічних вод у Львові,
зменшити скиди забруднюючих речовин у р. Полтву (басейн
Балтійського моря), скоротити викиди парникових газів у
Місті та забезпечити значний обсяг енергозбереження
шляхом встановлення потужностей з виробництва біогазу.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Передбачається, що Проект матиме наступні впливи на
процес економічного переходу:

•

Розвиток
ринків:
Проект
сприятиме:
(i)
запровадженню та подальшому використанню на
загальнонаціональному рівні системи встановлення
тарифів
з
повним
відшкодуванням
витрат,
включаючи
інвестиційні
витрати
у
середньостроковій
перспективі;
та
(ii)
запровадженню типового договору про надання
громадських послуг (ДГП), в якому будуть чітко
визначені права та обов’язки Міста і Компанії у
зв’язку з наданням послуг водопостачання та
очищення стічних вод і капітальні покращення, у
тому числі правила і політика встановлення
тарифів.

•

Демонстрація успішної реструктуризації: Проект,
спрямований у першу чергу на підвищення
енергоефективності та зменшення впливів на
навколишнє середовище, допоможе Компанії
зменшити витрати на енергоносії та покращити свої
операційно-фінансові
показники.
Він
також
допоможе
Компанії
покращити
операційний,
технічний і фінансовий менеджмент шляхом
впровадження Програми корпоративного розвитку
(ПКР). ПКР включатиме у себе суттєве навчання
для ключових працівників, що сприятиме передачі
комерційних навичок.

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

•

Демонстраційний ефект впровадження нових
технологій: Встановлення пілотної комбінованої
теплової та електричної станції (ТЕС) на біогазі
стічних вод матиме значний демонстраційний ефект
зі створенням потенціалу для реалізації подібних
проектів іншими комунальними підприємствами та
містами України. Скорочення обсягу споживання
електроенергії не лише призведе до зменшення
витрат з відповідним покращенням операційнофінансових показників Компанії, а й також матиме
важливі позитивні зовнішні ефекти.

Клієнт:

Львівське
міське
комунальне
підприємство
«Львівводоканал», що знаходиться у комунальній власності
Міста та надає послуги водопостачання і водовідведення у
Місті.

Фінансування ЄБРР:

Кредит ЄБРР для Компанії на суму €15 млн. під гарантію
Міста.
Для Проекту також передбачається співфінансування у
формі гранту на суму до €7,5 млн. від Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).
Крім цього, Компанія отримає для Проекту паралельний
кредит на суму €5 млн. від Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО).
Компанія
також
виділить
для
реалізації
Проекту
співфінансування з власних коштів на суму до €4,0 млн.

Загальна вартість проекту:

До €31,5 млн.

Екологічні впливи:

Проект віднесено до категорії «B». Очікується, що екологічні
та соціальні впливи, пов’язані з модернізацією каналізаційної
інфраструктури та спорудженням біогазової установки на
базі існуючих об’єктів, будуть в основному позитивними і
принесуть значні екологічні вигоди. Проект має сприяти
покращенню якості послуг, підвищенню енергоефективності
та скороченню викидів парникових газів. Потенційні негативні
впливи, скоріше за все, будуть локальними з можливістю їх
легкого визначення та зменшення за допомогою заходів
пом’якшення. Потенційні екологічні та соціальні впливи
включатимуть стандартні ризики у сфері охорони праці та
техніки безпеки на етапі будівництва, перерви у наданні
послуг водовідведення під час впровадження програми
модернізації та викиди в атмосферу, пов’язані з
експлуатацією біогазової установки.
Передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження
(ПЕСД) включатиме у себе аналіз пропонованого Проекту,
поточної діяльності та об’єктів Компанії, історичного
виконання Компанією законодавчих і нормативних вимог,
систем корпоративного менеджменту Компанії та її
спроможності виконувати Проект згідно з Вимогами до
реалізації проектів Банку. В рамках ПЕСД також буде
проаналізовано, чи будуть пропоновані інвестиції достатніми
для забезпечення відповідності обсягів скидання стічних вод
стандартам ЄС, відповідності Проекту вимогам Директив ЄС
з комплексного попередження та контролю забруднень
(IPPC BAT) та SEVESO II, а також іншим природоохоронним
стандартам ЄС.
Передінвестиційне дослідження також включатиме у себе
аналіз корпоративних політик, процедур та моніторингу у
сфері охорони праці та техніки безпеки (ОП і ТБ), що діють в
Компанії та у підрядників, які виконуватимуть будівельні
роботи. Питання у сфері ОП і ТБ можуть включати впливи
шуму та пилу на працівників, електричні, фізичні та інші
ризики під час виконання будівельних робіт.
Для Проекту також будуть розроблені План екологічних і
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соціальних заходів і План взаємодії з зацікавленими
сторонами, в яких будуть визначені необхідні заходи з
корегування, поліпшення та пом’якшення.
Технічне співробітництво:

До підписання

•

Оновлення техніко-економічного обґрунтування (€70
тис.), що фінансуватиметься з власних ресурсів
Банку;

•

Передінвестиційне
екологічне
і
соціальне
дослідження (€30 тис.), що фінансуватиметься з
власних ресурсів Банку;

•

Аудит відповідно до МСФЗ (€20 тис.),
фінансуватиметься з власних ресурсів Банку.

що

Після підписання

•

Програма корпоративного розвитку для покращення
операційно-фінансових показників Компанії (€230
тис.), що фінансуватиметься міжнародним донором;

•

Підтримка
реалізації
проекту,
включаючи
консультаційні послуги на етапі закупівель,
підтримку реалізації та контроль за виконанням
договорів (€650 тис.), що фінансуватиметься
міжнародним донором.

Можливості для участі у закупівлях
або тендерах:

Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР
Питання: 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 громадського
інформування (ПГІ):

ПГІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та
проводить консультації з зацікавленими сторонами з метою
покращення обізнаності та розуміння його стратегій,
принципів та діяльності.
Текст ПГІ

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
або
відповідного
Постійного
ОРС
(pcm@ebrd.com)
Представництва ЄБРР.

Резюме проектів створюються до розгляду цих проектів Радою директорів ЄБРР. Деталі проектів
можуть змінюватися після оприлюднення їх резюме. Резюме проектів не можуть розглядатися в
якості документів, що представляють офіційну політику ЄБРР.
Дата останнього оновлення: 16 жовтня 2014 р.

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

