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Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість надання кредиту на суму до €40 млн. українській компанії
«Кроноспан УА» на фінансування її капітальних витрат.
«Кроноспан УА» вже є клієнтом ЄБРР. Перший кредит Позичальнику надано у 2006 р.

Цілі проекту
Проект передбачає заміну багатоплитного пресу ДСП на прес безперервної дії та
пристосування ділянки підготовки до збільшеного обсягу виробництва.
Компанія «Кроноспан» також інвестує кошти у новий бойлер на біомасі та
встановлення на об’єкті системи фільтрації типу ВЕСП.

Вплив проекту на перехідні процеси в економіці
Ініціатива з енергоефективності та ресурсоефективності: Проект передбачає
встановлення бойлера на біомасі потужністю 15 МВт та використання побічних
продуктів і відходів деревини, які утворюються у процесі виробництва, в якості палива
для генерації тепла, що забезпечить значну потребу заводу в енергоносіях з
відновлюваних джерел. Встановлення бойлера на біомасі дозволить припинити
спалювання природного газу для підігріву оливи у пресі, що сприятиме суттєвому
скороченню пов’язаних з цим процесом викидів ПГ. «Кроноспан» стане першим
виробником плит на основі деревини, що встановить такий бойлер у себе на об’єкті, а
отже задаватиме стандарти енерго- та ресурсоефективності в галузі.

Розширення ринку: Пропоноване розширення призведе до збільшення потреб заводу в
сировинній деревині. Однією з цілей у сфері впливу на процеси економічного переходу
в існуючому проекті є подальше сприяння використанню найкращої галузевої
практики постачальниками. Ця мета досягається встановленням вимоги щодо закупівлі
деревини лише в постачальників, які мають сертифікат Лісової наглядової ради (FSC).
Отже, обсяг проекту може збільшуватися у зв'язку зі збільшенням місцевих
постачальників деревини, що дотримуються найкращої практики управління лісовими
ресурсами.
Демонстрація успішної реструктуризації: Підвищена якість кінцевої продукції
дозволить Позичальнику збільшити експорт на ринки ЄС. Необхідна для цього якість
не може бути досягнута з використанням існуючого обладнання. Новий Проект буде
структурований таким чином, щоб забезпечити дотримання НДТ ЄС відповідно до
проекту довідника «Виробництво деревинних плит». Успішна реалізація цього проекту
та переорієнтація ринку з Росії на ЄС матимуть позитивний демонстраційний вплив на
інші компанії як у цьому секторі, так і поза його межами.

Інформація про клієнта
ТОВ «КРОНОСПАН УА»
ТОВ «Кроноспан УА» є українським 100% дочірнім підприємством «Kronospan
Holdings East Limited» (Кіпр).
Компанія «Кроноспан» є лідером на ринку деревинних плит, які вона виробляє на
більш ніж 40 підприємствах у 27 країнах, включаючи Польщу, Чехію, Словаччину,
Болгарію, Румунію, Угорщину, Хорватію, Сербію, Росію, Білорусь та Україну.
Компанія наразі має понад 14000 працівників і отримує дохід понад €4,5 млрд. на рік.

Фінансування ЄБРР
€40 млн.
Старший кредит ЄБРР на суму до $40 млн.

Загальна вартість проекту
€67 млн., у тому числі:
-

власні кошти компанії «Кроноспан» - €27 млн.
фінансування ЄБРР - €40 млн.

Екологічна і соціальна категорія, впливи та шляхи їх
пом’якшення
Пропонований проект віднесено до категорії «B» відповідно до Екологічної та
соціальної політики ЄБРР 2014 р. Розширення існуючих потужностей з виробництва
деревостружкових плит (ДСП) без використання додаткової земельної ділянки
пов’язане з незначною кількістю потенційних екологічних і соціальних впливів, що
можуть бути легко визначені та є локалізованими на об’єкті. Проект реалізується на

існуючому заводі компанії «Кроноспан» з виробництва ДСП у місті Нововолинську,
що розташоване на північному заході України в 10 км від кордону з Польщею.
Відстань до найближчих житлових будинків складає 500-600 м. Найближча
природоохоронна зона знаходиться на відстані приблизно 50 км. У безпосередній
близькості до об’єкту немає жодних історичних пам’яток.
Для виконання передінвестиційної екологічного та соціального дослідження (ПЕСД) та
аналізу екологічних і соціальних показників вже існуючого виробництва був найнятий
незалежний консультант. Результати ПЕСД підтвердили дотримання національного
законодавства та спроможність Компанії виконувати ВРП ЄБРР відповідно до
рекомендацій, наведених в Плані екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ).
Для нової лінії з виробництва ДСП будуть використані ті ж самі проектно-технологічні
рішення, що й на інших подібних заводах «Кроноспан», які вже існують в Білорусі,
Польщі та Росії. У процесі модернізації будуть застосовані найкращі доступні
технології (НДТ), що, зокрема, передбачає заміну багатоплитного пресу пресом
безперервної дії та встановлення систем контролю викидів у повітря. Кора та інші
відходи деревини будуть використовуватися замість природного газу для задоволення
потреб заводу у теплі та парі, для чого буде встановлено бойлер на біомасі потужністю
15 МВт.
Потенційні негативні екологічні та соціальні фактори виробництва ДСП пов’язані з
викидами в атмосферу (пил, формальдегід та інші ЛОС), управлінням відходами
деревини, збільшенням споживання енергії та відповідними викидами CO2, вибуховою
та пожежною небезпекою, а також впливами на сусідні громади. Ці фактори та впливи
можуть бути пом’якшені шляхом належного проектування, впровадження сучасних
технологій виробництва та реалізації належних заходів з управління та пом’якшення,
що будуть визначені в ПЕСЗ, який знаходиться у процесі розробки та буде узгоджений
з Клієнтом перед представленням Проекту Раді директорів для схвалення.
Оскільки завод споживатиме значні обсяги деревини в якості сировини, основні
потенційні непрямі екологічні та соціальні впливи пов’язані з постачанням деревини,
значну частину якої складатиме низькосортний кругляк. Компанія також
намагатиметься використовувати тирсу та інші деревинні відходи місцевих
деревопереробних підприємств. З метою мінімізації потенційного негативного впливу
закупівель деревини та забезпечення поставок лише деревини, заготовленої у законний
і сталий спосіб, Компанія купуватиме її тільки у відповідальних постачальників, з
наданням по можливості переваги сертифікованій деревині.
На заводі «Кроноспан» у Нововолинську вже проводилися зовнішні аудити FSC, і у
2014 р. Компанія отримала сертифікати FSC «Ланцюжок поставок» і «Контрольована
деревина».
«Кроноспан» працює з 47 постачальниками, 22 з яких мають сертифікати сталого
управління лісовими ресурсами FSC. Близько 35% ДСП, що виробляються, на 100%
сертифіковані за стандартами FSC та відповідним чином промарковані. Усі ДСП, що
виробляються на заводі, відповідають стандартам E1 що регламентують дозволений
вміст формальдегіду в готовій продукції для її безпечного використання всередині
приміщень.
Компанія подаватиме до Банку річний екологічний і соціальний звіт (РЕСЗ),
включаючи оновлену інформацію про виконання ПЕСЗ. Банк оцінюватиме екологічні

та соціальні параметри Проекту відповідно до ПЕСЗ та ВРП ЄБРР, включаючи
дотримання українських та європейських природоохоронних стандартів на основі
використання НДТ ЄС (як буде визначено у довіднику НДТ «Виробництво деревинних
плит», коли він набере чинність), шляхом розгляду звітів Клієнта та періодичного
здійснення моніторингових візитів.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Кріс Райан / Оливер Воен
c.ryan@kronospan.co.uk / o.vaughan@kronospan.co.uk
+ 44 1691 775 257/343
+44 1691 776 196
www.kronospan-worldwide.com
Kronospan Limited Holyhead Road Chirk Wrexham LL14 5NT

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу, зв’яжіться з компанією-клієнтом.

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

Орган 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.
Регламент ОРС
Скарги до ОРС необхідно подавати у строки, передбачені в Регламенті ОРС. Для
отримання більш детальної інформації щодо умов подання скарг ви можете звернутися
до Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).

