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Опис проекту
Метою проекту є розробка, будівництво та експлуатація другої черги потужністю 36
МВтп сонячної електростанції загальною потужністю 72 МВтп, розташованої поблизу
села Терновиця у Львівській області на північному заході України.
Проект реалізується в рамках ІІІ Програми фінансування альтернативної енергетики в
Україні (USELF III), загальний обсяг якої складає 250 млн. євро, і метою якої є
підтримка відновлюваної енергетики в Україні.

Цілі проекту
Дана інвестиція сприятиме досягненню Україною мети доведення частки
відновлюваної енергетики в загальному обсязі генерації первинної енергії до 25% до
2035 р. Незважаючи на значне зростання обсягів генерації відновлюваної енергії
останніми роками, її частка (не враховуючи великі ГЕС) досі залишається низькою –
менше 2% від загального обсягу постачання.

Вплив на процес економічного переходу
Вплив даного кредиту на процес економічного переходу забезпечуватиметься у двох
якостях:
«Зеленість»: Проект передбачає фінансування розробки та будівництва потужностей
вітрогенерації, а отже забезпечить скорочення викидів CO2, яке становитиме 39708 т на
рік.
Конкурентність: Проект збільшує частку приватної власності у секторі генерації
електроенергії, в якому домінують контрольовані державою ядерні, деякі теплові та
великі гідроелектростанції, на які припадає майже 80% загальної встановленої
потужності електрогенерації в країні.

Інформація про клієнта
ТОВ «ЕНЕРГОПАРК ЯВОРІВ»

Позичальник є спеціальною компанією, створеною в Україні для розробки,
будівництва та експлуатації Проекту. Позичальник повністю належить родині
Козицьких.

Фінансування ЄБРР
7 млн. євро

Загальна вартість проекту
27,8 млн. євро

Екологічні та соціальні впливи
Проект віднесено до категорії «B» згідно з Екологічною та соціальною політикою
ЄБРР (2014 р.). Даний Проект є продовженням вже існуючого проекту, який
фінансується Банком, і незалежне Передінвестиційне екологічне та соціальне
дослідження (ПЕСД) підтвердило, що екологічні та соціальні впливи, пов’язані з
будівництвом 1-ї та 2-ї черги сонячної електростанції, є локалізованими на об’єкті та
легко піддаються пом’якшенню. ПЕСД також показало, що Компанія є спроможною
виконувати Вимоги до реалізації проектів (ВРП) Банку, і що обрана технологія є
сучасною та відповідає передовій міжнародній практиці. Для забезпечення дотримання
у Проекті ВРП Банку був розроблений ПЕСЗ. Проект відповідає вимогам GET
(«Перехід до «зеленої» економіки»).
Проект розташований на територіях Смарагдовій мережі (еквівалент Natura 2000), і
проведені дослідження вказують на те, що його впливи можна буде пом’якшити. На
етапі розробки будуть проведені додаткові дослідження біорізноманіття та визначення
компенсаційних заходів, а також буде виконана оцінка стану ґрунтів та ґрунтових вод з
метою забезпечення належної розробки. Усі відходи від реалізації Проекту будуть
утилізуватися згідно з передовою практикою. Особливу увагу буде приділено
пом’якшенню впливів на біорізноманіття. У цілому проект сприятиме забезпеченню
потреб в електроенергії на місцевому рівні та подальшому економічного розвитку
навколишньої території. Він також може створити нові робочі місця на етапі
будівництва та меншою мірою на етапі експлуатації.
Вже розроблено План взаємодії зі стейкхолдерами (ПВС) і розробляється Програма
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), спрямована на розвиток місцевої
громади та покращення поінформованості про проект. Програма КСВ розробляється в
рамках ПЕСЗ і буде узгоджена з місцевою громадою.
ПЕСЗ передбачає запровадження Компанією ефективної системи управління охороною
навколишнього середовища та охороною праці для етапу будівництва (з охопленням
підрядників) та майбутньої експлуатації, а також виконання Програми КСВ і ПВС.
Банк тісно співпрацюватиме з Компанією в розробці Програми КСВ та
контролюватиме виконання ПЕСЗ. Для даного проекту існує нетехнічне резюме (НТР),
яке можна завантажити за посиланням нижче.
Банк здійснюватиме моніторинг Проекту.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Андрій Матолич
matolych@gaz.net.ua
0673240614
вул. Українки, 54, с. Терновиця, Яворівський район, Львівська область, 81060, Україна

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
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
будь-якими 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).

