«Астарта» - кредит на підвищення енергоефективності
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Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість надання старшого забезпеченого
довгострокового кредиту на суму до 20 млн. доларів США для
фінансування заходів з модернізації, енергоефективності та екології на
існуючих цукрових заводах компанії «Астарта».
Вплив на перехідні процеси в економіці
Вплив Проекту на процес економічного переходу полягатиме в
демонстрації в якості прикладу нової поведінки та стандартів, можливості
збільшення ринкової частки шляхом впровадження НДТ та отримання
сертифікату ISO 50001, а також можливості передачі та поширення
навичок та інновацій у процесі впровадження нових технологій.

Клієнт
Група «Астарта» є однією з найбільших вертикально інтегрованих
сільськогосподарських компаній в Україні, що експлуатує дев’ять
цукрових заводів, обробляє приблизно 250 тис. га орендованих
сільськогосподарських земель, займається переробкою сої а також має
молочні ферми.
Фінансування ЄБРР
20 млн. доларів США.
Вартість проекту
20 млн. доларів США
Екологічна та соціальна категорія, впливи та їх пом’якшення
Категорія «B» (ЕСП 2014 р.). Банк вже давно працює з компанією
«Астарта». Її екологічна та соціальна політика і фактичні показники
протягом останніх декількох років є предметом перевірок та моніторингу з
боку ЄБРР, ФМО та МФК Citibank\OPIC. Управління екології, охорони
праці та сертифікації підтвердив, що Компанія має надійну систему
екологічного та соціального менеджменту і охорони праці, а також
виконує існуючий План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ). В
існуючих кредитних проектах Банку з Компанією був зроблений відступ
від вимог з Екологічної та соціальної політики Банку, оскільки Компанія
не могла виконати екологічні стандарти ЄС, враховуючи розмір та
технологічний стан її існуючих заводів. Цей відступ існуватиме й надалі у
найближчому майбутньому, хоча інвестиції, що передбачаються в рамках
даного нового кредиту, відповідатимуть вимогам Екологічної та
соціальної політики Банку, отже потреби в додаткових відступах від неї
немає.
Компанія стабільно покращує свої екологічні та соціальні показники,
оскільки проводить модернізацію та переходить на стандарти НДТ ЄС. В
рамках поточного передпроектного дослідження управління екології,
охорони праці та сертифікації перевірило останні екологічні звіти
Компанії та додаткову інформацію про її інвестиційну програму, у тому
числі ОВНС для проекту паливозаміщення у Наревичах. Хоча ця ОВОС

виконувалася відповідно до вимог національного законодавства, вона
відповідає вимогам ЄС.
Компанія має системи екологічного менеджменту та охорони праці,
сертифіковані за стандартами ISO 14001 та OSHS 18001, FSSC 22001
Інвестиції, що фінансуватимуться в рамках проекту, допоможуть в
підтримці функціонування цих систем та продовженні реалізації існуючої
програми інвестицій «Астарти» в НДТ, що сприятиме зменшенню
споживання природного газу, водовикористання та підвищенню
ресурсоефективності. Перехід на вугілля на об’єкті в Наревичах призведе
до збільшення викидів CO2 приблизно на 10 тис. т на рік, але реалізація
інвестиційної програми в цілому має призвести до їх скорочення на 21 тис.
т на рік. Усі інвестиції, що передбачаються, будуть здійснюватися в межах
існуючих об’єктів Компанії без впровадження нових технологічних
процесів чи збільшення обсягу виробництва. Вони також не будуть
пов’язані з будь-якими значними соціальними питаннями. Деякі з них,
зокрема підтримка систем екологічного менеджменту та охорони праці, а
також програма видалення азбесту відображають зобов'язання Компанії за
Планом екологічних і соціальних заходів, погодженим в рамках
попереднього кредиту та оновленим у 2014 р. Реалізацією програми
видалення азбесту займаються кваліфіковані спеціалісти.
Згідно з ПЕСЗ Компанія повинна виконати нову оцінку відповідності
цукрових заводів вимогам НДТ ЄС та розробити нові плани впровадження
НДТ на 5 років будуть представлені пізніше у 2016 р. На цей кредит також
поширюватимуться інші вимоги з існуючого ПЕСЗ. Управління екології,
охорони праці та сертифікації продовжить моніторинг екологічних і
соціальних показників «Астарти» шляхом ознайомлення з її річними
звітами та здійснення періодичних візитів на об’єкти.
Технічне співробітництво
Немає.
Контактна особа Компанії
Віктор Гладкий
Тел.: +38 044 593-11-05

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Для того, щоб дізнатися про закупівлі у проектах у державному секторі,
відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР:
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com
Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168
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.
Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами
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).

