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Опис проекту
Надання старшого забезпеченого кредиту ПАТ «Укрзалізниця» (далі – «Укрзалізниця»,
«Компанія») на суму до $150 млн. для придбання відкритих вантажних вагонів
загального призначення (далі - Проект). Цей Проект є частиною багатоетапної
програми оновлення старіючого рухомого складу Компанії, через недостатню кількість
та поганий стан якого у транспортній системі країни утворилося критичне «вузьке
місце».

Цілі Проекту
Кошти ЄБРР будуть використані для закупівлі відкритих вантажних вагонів загального
призначення. Компанія в рамках своєї програми оновлення рухомого складу визначила
потребу в придбанні приблизно 24 тис. відкритих вантажних вагонів і звернулася до
Банку з проханням частково профінансувати початковий етап цієї програми, що
передбачає придбання приблизно 6,5 тис. відкритих вантажних вагонів.

Вплив на процес економічного переходу
Добрий.
Очікується, що Проект забезпечуватиме наступні впливи на процес економічного
переходу: (а) вдосконалення практики корпоративного управління в Компанії,
створення вантажного підрозділу та проходження сертифікації у сфері закупівель; та
(б) перехід до «зеленої» економіки (далі - ПЗЕ) завдяки скороченню викидів CO2 за
рахунок уникнення поступового міжмодального переходу до автомобільного
транспорту, а також політичному діалогу з метою прискорення переходу на сучасні
енергоефективні технології та практики у залізничному секторі.

Інформація про Клієнта
УКРЗАЛІЗНИЦЯ
Позичальником є «Укрзалізниця» - вертикально інтегрована залізнична компанія, що
повністю належить Уряду України. Компанія була створена у формі публічного
акціонерного товариства у жовтні 2015 року в результаті реорганізації колишньої
Державної адміністрації залізничного транспорту України в рамках реформи
залізничного сектору, що триває.

Фінансування ЄБРР
$150 млн.

Загальна вартість Проекту
$240,7 млн.
Загальна вартість Проекту за попередніми оцінками складе до $240,7 млн. Частина цієї
суми буде покрита з власних коштів Компанії та грантового фінансування для
виконання завдань технічного співробітництва.

Екологічні та соціальні впливи
Проект віднесено до категорії B. Придбання нових відкритих вантажних вагонів не
пов’язується із значними екологічними або соціальними ризиками, а всі можливі
ризики піддаються визначенню та пом’якшенню. Наразі для іншого проекту,
можливість реалізації якого також розглядає ЄБРР, незалежним консультантом
виконується оцінка організації в Компанії управління охороною навколишнього
середовища, соціальними аспектами, охороною праці та технікою безпеки. Результати
цієї оцінки будуть використані у даному Проекті. Ця оцінка також включає у себе
аналіз управління ланцюжком поставок «Укрзалізниці». У даний час також
розробляється та буде погоджений з Компанією План екологічних і соціальних заходів
(ПЕСЗ) для вирішення потенційних проблемних питань у таких сферах як охорона
навколишнього середовища, охорона праці та техніка безпеки, а також управління
ланцюжком поставок.

Технічне співробітництво
Технічне співробітництво та допомога у цьому Проекті включатимуть:
•
•
•

Розробку інформаційної системи енергетичного менеджменту;
Бенчмаркинг та сертифікацію у сфері закупівель;
Підтримку реалізації Проекту через Групу реалізації проекту.

Ця програма технічного співробітництва не є остаточною та може зазнавати змін.

Контактна інформація Компанії

Катерина Головач, керівник Групи реалізації Проекту
leur@uz.gov.ua
+380 (44) 465 00 69
+380 (44) 465 37 87
www.uz.gov.ua
вул. Протасів Яр, 2, Київ, 03150, Україна

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Для того, щоб дізнатися про можливості для участі у закупівлях в рамках проектів 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

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

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 які,
на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.
Орган розгляду скарг
Скарги до ОРС необхідно подавати у строки, передбачені у Регламенті ОРС. Для
отримання більш детальної інформації щодо умов подання скарг ви можете звернутися
до Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).

