«Укренерго» - модернізація мережі
електропередачі
Країна:

Україна

Номер проекту:
Сектор:

49235

Енергетика

Тип повідомлення: Публічний
Екологічна категорія:
Статус:

B

Пройшов остаточний розгляд, очікується затвердження Радою директорів

Дата оприлюднення РП:

25 березня 2019 р.

Опис проекту
Надання кредиту під державну гарантію Національній енергетичній компанії «Укренерго»
(далі – «Позичальник») на суму до €149 млн. для фінансування закупівлі до 26 нових
трансформаторів, а також автоматизації та модернізації 12 високовольтних підстанцій у
ключових частинах мережі електропередачі в Україні (далі – «Проект»).

Цілі проекту
Даний Проект дозволить НЕК «Укренерго» модернізувати її ключову інфраструктуру
електропередачі, що є передумовою синхронізації з Європейською мережею системних
операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) та складає невід’ємну частину поточної
програми досягнення Україною відповідності вимогам Третього енергетичного пакету ЄС.
Проект також сприятиме підвищенню рівня енергоефективності у країні в цілому.

Вплив на процес економічного переходу
Позитивний.
Фінансування ЄБРР супроводжується активним політичним діалогом, спрямованим на
комерціалізацію та інституційне зміцнення «Укренерго» і галузі в цілому, а також розвиток
стандартів закупівель вище рівня звичайних вимог Банку. Зокрема, даний Проект:
1) передбачає реалізацію Плану дій з корпоративного управління (CGAP) з приділенням
особливої уваги завершенню процесів анбандлингу власності та корпоратизації НЕК
«Укренерго», запуску сертифікації компанії як оператора системи передачі (ОСП),
забезпечення належного функціонування її наглядової ради з більшістю незалежних
членів в рамках акціонерної компанії та запровадження функцій внутрішнього аудиту
та управління ризиками; та
2) призведе до суттєвого енергозбереження та відповідного скорочення викидів CO2
завдяки підвищенню ефективності та надійності підстанцій мережі електропередачі.

Інформація про клієнта
ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»
Національна енергетична компанія «Укренерго» - це природна монополія та єдиний оператор
системи електропередачі в Україні. «Укренерго» знаходиться у 100% державній власності з
залученням Міністерства фінансів в якості номінального власника компанії.

Фінансування ЄБРР
149 млн. євро

Загальна вартість проекту
198,2 млн. євро
На додаток до кредиту ЄБРР в сумі €149 млн., призначеного для цілей програми
модернізації, Позичальник внесе €49,2 млн. з власних ресурсів.

Екологічні та соціальні впливи
Категорія «B» (Екологічна та соціальна політика ЄБРР, 2014 р.). Модернізація 12 існуючих
підстанцій та закупівля нових трансформаторів пов’язані з локалізованими на відповідних
об’єктах впливами, які можна оцінити та пом’якшити на основі результатів
передінвестиційного дослідження екологічних та соціальних впливів (ESDD). Незалежний
консультант виконав ESDD для даного Проекту і проаналізував стан виконання
корпоративних вимог, які були узгоджені за минулими кредитами.
Проект є частиною ширшої програми модернізації підстанцій, яка фінансується декількома
МФО. Банк здійснює координацію підходу до передінвестиційного аналізу.
Основні питання, визначені під час ESDD, включають у себе потенційну необхідність у
відновленні стану ґрунтів і ґрунтових вод після заміни трансформаторів, землевідведення, а
також забезпечення безпеки працівників та місцевих громад під час будівництва та
експлуатації. Слід зазначити, що процес утилізації старих трансформаторів, відпрацьованої
оливи та забрудненого ґрунту (особливо з вмістом ПХБ, якщо буде виявлена їх наявність)
буде здійснюватися згідно з передовою галузевою практикою, що може передбачати
утилізацію за межами України та пов’язані з цим високі витрати. Ці заходи поки що не
оцінені кількісно та будуть включені до Плану екологічних та соціальних заходів. При
проведенні закупівлі трансформаторів у тендерні технічні специфікації необхідно буде
включити відповідні екологічні характеристики.
Проект пов'язаний з майбутньою оптимізацією кадрового складу. НЕК «Укренерго» подала
проект плану дій у зв’язку з такою оптимізацією для державної програми автоматизації
підстанцій на 2021 (друга половина)-2027 рр., який наразі розглядається ЄБРР, ЄІБ, МБРР та
KfW. Планування та здійснення оптимізації кадрового складу має відповідати Вимогам до
реалізації проектів №2, і Банк продовжить співпрацю з НЕК «Укренерго» щодо визначення
пріоритетних напрямків підтримки такої оптимізації.
Нетехнічне резюме та План залучення зацікавлених сторін будуть оприлюднені англійською
та українською мовами на веб-сайті Компанії. Відповідне посилання буде надане до розгляду
Проекту Радою директорів.

Банк здійснюватиме моніторинг реалізації Проекту в рамках загальної програми моніторингу
НЕК «Укренерго».

Технічне співробітництво
1) Зі Спеціального фонду акціонерів (SSF) Банку будуть виділені кошти для надання
допомоги у проведенні закупівель, що дозволить провести закупівлі паралельно з
підготовкою та набранням чинності фінансування, а отже суттєво знизити ризики
затримки в реалізації Проекту.
2) Також будуть виділені кошти на технічне співробітництво, що допоможе «Укренерго»
стати однією з перших компаній в Україні, яка отримає сертифікат Інституту
закупівель і постачання (Chartered Institute of Procurement and Supply або CIPS).
3) Із залученням донорських коштів, Банк здійснить аналіз технічних можливостей
мережі для приєднання нових потужностей, який допоможе НЕК «Укренерго»
проаналізувати технічні виклики, пов’язані з впливом збільшення частки потужностей
відновлюваної енергетики в Україні на стабільність енергосистеми, а також пошуку
можливих рішень.

Контактна інформація компанії
Наталія Снєжко
SNEZHKO.NM@ua.energy
+380 44 238 3070
https://ua.energy
вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, 01032

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з компанієюклієнтом.
Інформацію про закупівлі у проектах в державному секторі можна знайти на сторінці
Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальна інформація
Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями:
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 зі
стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його стратегій, принципів та
діяльності. Для того, щоб дізнатися, як можна отримати звіт для Ради директорів про проект
у державному секторі, відвідайте, будь ласка, сторінку ПІГ за нижченаведеним посиланням.
Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які фінансуються
Банком та щодо яких є припущення, що вони вже завдали або можуть завдати екологічну
та/або соціальну шкоду.
Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З будьякими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та прийняття до розгляду
згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).

