Резюме проекту (РП)
USELF: «НБТ» – Сиваська ВЕС
Країна: Україна
Номер проекту: 50215
Сектор: енергетика
Тип повідомлення: приватний
Дата розгляду Радою директорів: 28 листопада 2018 р.
Статус: пройшов розгляд концепції
Дата оприлюднення РП: 15 серпня 2018 р.

Опис проекту
Надання ТОВ «Сивашенергопром» (далі – Позичальник) старшого довгострокового
кредиту «A/B» на суму до 150 млн. євро на фінансування будівництва та експлуатації
наземної вітроелектростанції (ВЕС) на півдні України планованою загальною
потужністю до 250 МВт (далі - Проект).

Цілі проекту
Проект сприятиме розвитку відновлюваної енергетики в Україні та загальному
скороченню вуглецевих викидів в енергетичному секторі.

Вплив на процес економічного переходу
Проект допоможе Україні в досягненні її цільових показників розвитку альтернативної
енергетики та сприятиме скороченню вуглецевих викидів.

Інформація про клієнта
ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»
Позичальник є спеціальною компанією, створеною в Україні з метою будівництва та
експлуатації зазначеної ВЕС, а також володіння нею. Позичальник належить компанії
«East Renewable Energy AB», мажоритарна частка в якій належить компанії «NBT AS»
(далі - Спонсор). «NBT AS» - норвезький девелопер ВЕС, який вже має працюючі ВЕС
у Китаї.

Фінансування ЄБРР
75 млн. євро

Довгостроковий старший кредит в сумі до 150 млн. євро зі структурою «A/B», з яких до
75 млн. євро буде профінансовано з ресурсів ЄБРР, а решта буде синдикована у формі
кредиту «В» від прийнятних установ. Очікується, що решту необхідного для проекту
фінансування буде залучено у формі паралельних кредитів від МФО, фінансових
установ розвитку та інших інвесторів.

Загальна вартість проекту
369 млн. євро

Екологічні та соціальні впливи
Категорія «A» (ЕСП 2014 р.). Екологічні та соціальні питання, пов’язані з будівництвом
та експлуатацією великої ВЕС, враховуючи її розмір, розташування та сукупні впливи,
вимагають виконання оцінки впливів на навколишнє середовище та соціальну сферу
(ОВНСС) та 60-денного процесу оприлюднення інформації перед розглядом
відповідного фінансування Радою директорів Банку. Спонсор оприлюднив пакет
матеріалів ОВНСС у липні 2018 р.
Для виконання передінвестиційного екологічного та соціального дослідження (ПЕСД)
за Проектом був залучений незалежний консультант, який разом із Спонсором та його
радниками підготував пакет матеріалів ОВНСС для оприлюднення, а також план
екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ). ПЕСД підтвердило, що Проект матиме лише
незначні впливи на природоохоронні території, і що відповідні екологічні та соціальні
питання будуть локалізованими на об’єкті та легко піддаватимуться визначенню і
пом’якшенню. Проект розроблявся з урахуванням Вимог до реалізації проектів ЄБРР, а
також вимог національного та європейського законодавства з охорони навколишнього
середовища.
ПЕСД також підтвердило, що Спонсор дотримується найкращої екологічної та
соціальної практики і має інституційні можливості для повноцінного виконання Вимог
до реалізації проектів Банку. У ході виконання ПЕСД були визначені додаткові заходи,
що мають бути реалізовані в рамках найкращої практики. Ці заходи були включені в
узгоджений ПЕСЗ. Зокрема, вони включають у себе додатковий моніторинг і залучення
незалежного експерта для моніторингу і нового аналізу можливих впливів на птахів та
летючих мишей, а також надання Спонсору допомоги в оцінці додаткових сукупних
впливів. Слід зазначити, що під час виконання ОВНСС місця розташування деяких
вітряних турбін були змінені з метою зменшення впливів на птахів і шумових впливів
на населені пункти.
Проект не передбачає жодного фізичного відселення людей. Наразі виконується
детальна оцінка можливих впливів Проекту на економічні умови існування місцевого
населення. Також у даний час розробляється та узгоджується з Клієнтом програма
корпоративної соціальної відповідальності (КСР), згідно з якою плануватимуться та
здійснюватимуться інвестиції в покращення умов для місцевих громад.
Інформацію про Проект можна отримати на веб-сайті Компанії.
Банк здійснюватиме моніторинг реалізації Проекту.

Технічне співробітництво

Немає.

Контактна інформація компанії
Борге Творг
bt@nbtas.no
+47 911 93 033
www.nbtas.no
Україна, м. Київ, вул. Спортивна, 1A, БЦ «Гуллівер», 17-й поверх,

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Якщо йдеться про проект 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)
Орган розгляду скарг є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і які, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати
екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про подання скарг ви можете знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З
будь-якими запитаннями щодо подання скарг та критеріїв їх реєстрації та подання
згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com

