Найменування проекту:

Проект модернізації «Укргідроенерго»

Країна:

Україна

Номер проекту:

40518

Сектор економіки:

Електроенергетика

Державний / Приватний:

Державний

Екологічна категорія:

B

Дата засідання Ради директорів: 26 жовтня 2010 р.
Статус:

Пройшов кінцевий розгляд, очікується затвердження Радою
Директорів

Дата оприлюднення короткого
резюме проекту (КРП):
Дата оновлення КРП:

9 квітня 2010 р.

Зміст та цілі проекту:

Метою проекту є модернізація гідромеханічного та
електромеханічного обладнання на 7 гідроелектростанціях, що
належать компанії Укргідроенерго (УГЕ), що складає половину її
загальної встановленої потужності в Україні.
Цей Проект є частиною більшої програми модернізації всіх
генеруючих активів УГЕ загальною потужністю 4,600 мВт, що
виробляється на десяти електростанціях, більшість з яких були
введені в експлуатацію в 1960-х роках. Програма модернізації
розпочалася в 1996 році, її завершення планується до 2022 р.
Результатом програми модернізації будуть:







Підвищення екологічності та надійності, зниження
операційних витрат при експлуатації гідроелектростанцій
завдяки встановленню нового сучасного генерую чого
обладнання ;
Оптимізація використання водних ресурсів шляхом
підвищення ефективності роботи та подовження терміну
експлуатації електростанцій;
Підвищення рівня безпеки при експлуатації
електростанцій та гребель шляхом модернізації
основних затворів та застосування систем безпеки
гребель.
Підвищення експлуатаційної потужності та гнучкості
гідроелектростанцій, що відіграє ключову роль для
забезпечення стабільності функціонування національної
енергетичної галузі.

Сприяння реформам:

Проект не тільки підтримує існуючі гідроенергетичні ресурси, що
відповідає Державній стратегії України та Політиці діяльності
Банку в енергетичній галузі, яка підкреслює необхідність
розвитку відновлюваних джерел енергії, але також підтримує
розвиток додаткових відновлюваних потужностей в країні
шляхом
відповідного
технічного
співробітництва
для
розширення потужностей Каховської гідроелектростанції.

Клієнт:

Укргідроенерго, акціонерна компанія, 100% акцій якої належать
державі та яка володіє та експлуатує великі гідроенергетичні
потужності в Україні.

Фінансування ЄБРР:

Кредит в розмірі до 200 мільйонів Євро під державні гарантії, за
участю у фінансуванні ЄІБ в еквівалентному розмірі.

Загальна вартість проекту: До 635.2 мільйонів Євро.
Вплив на екологію:

Проекту присвоєно категорію B (2008). Потенційний негативний
екологічний та соціальний вплив, пов'язаний з цим Проектом,
залежить від умов на майданчику, відносно якого можуть бути
визначені та застосовані заходи, що знижують ступінь ризику.
Проектом передбачається модернізація та заміна існуючого
устаткування, але в рамках Проекту не передбачається зміна
рівня води в водосховищахабо додаткові вимоги щодо
землевідведення. Відповідно, Проект був класифікований за
категорією В (Б) у відповідності до Екологічної та соціальної
стратегії Банку (2008).
Проведена Банком комплексна перевірка включала внутрішній
аудит екологічних питань, охорони здоров’я та безпеки, а також
соціальний аудит (ЕОЗС) Укргідроенерго. Проведений
незалежним консультантом аудит дав оцінку корпоративній
політиці Компанії щодо політики та процедур ЕОЗС, систем
управління екологічними питаннями та загальної здатності
Компанії до виконання Вимог Банку щодо закупівель (ПЗ).
Комплексна перевірка включала також специфічні для площадок
аудити на Кременчуцькій ГЕС, Дніпровській ГЕС I та II, а також
на Канівській ГЕС та Київській гідроакумулюючій електростанції
(ГАЄС), що належать Компанії.
Результати аудиту виявили слабкі сторони на корпоративному
рівні та на площадках, що пов’язані з людськими ресурсами та
здатністю справлятися з ключовими ризиками ЕОЗС на
гідроелектростанціях, що належать компанії. Компанія повинна
буде також розробити послідовну та ефективну політику та
процедури для управління цими ризиками на своїх площадках.
Потенціальні впливи, пов’язані з роботами по модернізації,
вважаються обмеженими, оскільки на окремих площадках не
передбачається створення нових потужностей або активів.
Більш того, немає необхідності додаткового відведення землі та
при проведенні оцінки Проекту не виявлено негативного
екологічного або соціального впливу, який міг би вважатися
постійним, значним або незворотнім. Тимчасові впливи
виникнуть в результаті будівельних робіт, що буде потрібно
виконати при проведенні модернізації споруд. Ці тимчасові
впливи будуть включати переміщення транспортних потоків,
транспортування потенційно небезпечних матеріалів, шум та
пил, а також збільшення об’єму відходів. Для вирішення цих
питань був підготовлений обмежений у часі План Екологічних та
Соціальних Заходів (ПЕСЗ) з метою контролю та управління
такими впливами впродовж всього періоду виконання Проекту.
Важливо відзначити, що більшість з постійних впливів, що
виникнуть в результаті виконання Проекту, будуть по своєму
походженню позитивними, включаючи наступне, але не
обмежуючись тільки цим:


Подовження строку експлуатації існуючих
гідроелектростанцій та зниження таким чином потреби у
додаткових альтернативних джерелах електроенергії,

таких, що вимагають використання викопного палива;


Потенційне встановлення рибопідйомників, що буде
сприяти міграції риби в райони нересту риби вище по
течії;



Поліпшення цілісності та безпеки установок на греблях
шляхом заміни затворів та встановлення
централізованих систем моніторингу безпеки; а також



Видалення ПХБ, що містяться в маслах в
трансформаторах та розподільному обладнанні.

Проект був затверджений Міністерством Охорони
навколишнього середовища, яке надало висновок для третього
етапу проекту в 2004 році.
ЄБРР та Укргідроенерго працюють зараз над завершенням
Плану Екологічних та Соціальних Заходів та Не-технічного
Резюме для оприлюднення в країні, з метою їх узгодження до
подання проекту до розляду Радою директорів ЄБРР.
Технічне співробітництво:

Фонди для технічного співробітництва будуть використані для
фінансування Групи консультантів з управління проектом та
інженерних послуг Кредитора, а також для підтримки
дослідження щодо розширення потужностей Каховської ГЕС.
Банк також фінансує технічне співробітництво по програмах
технічної допомоги для Індикативного Плану Розвитку
Регіональної енергосистеми та Регіональної координації торгівлі
електричною енергією.
Фонди технічного співробітництва використовувалися для
проведення комплексного вивчення екологічних та соціальних
питань в рамках проекту.
Для можливостей участі консультантів в проектах, що
фінансуються з фондів технічного співробітництва завітайте,
будь-ласка, на сторінку залучення консультантів.

Контакт в ЄБРР:

Ольга Єрьомина, Керівник проектної групи: yeriomio@ebrd.com

Можливості для закупівель Подивіться Закупівлі ЄБРР
Питання: тел: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472,
або тендерів:
ел.пошта: procurement@ebrd.com
Загальні питання:

Інформаційні запити по проектах ЄБРР, що не стосуються
постачань:
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
ел.пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика інформування
громадськості (PIP):

В ПРП визначено, яким чином ЄБРР буде розголошувати
інформацію та проводити консультації зі своїми акціонерами
щодо покращення інформованості та розуміння його стратегій,
концепцій та діяльності.
Teкст стосовно ПРП

Механізм розгляду скарг

ЄБРР запровадив Механізм розгляду скарг (МРС) для надання
можливості незалежного розгляду скарг, поданих одним або
декількома особами або організаціями стосовно проектів, що
фінансуються Банком, та які за припущенням стали причиною
або які могли стати причиною збитків. Процедурні Правила, що

(МРС):

регулюють МРС, можна подивитися на сторінці
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , версію
російською мовою можна знайти на сторінці
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
Будь-які скарги відповідно до МРС повинні бути надані не
пізніше 12 місяців після останньої дати надання фінансових
ресурсів ЄБРР. Ви можете зв’язатися зі спеціалістом по МРС (за
адресою pcm@ebrd.com) або з відповідним Представництвом
ЄБРР по допомогу, якщо Ви не впевнені щодо періоду подання
скарги.
Документи стосовно Короткого Резюме Проекту (Project Summary Documents, PSD) складаються перед
розглядом проекту Радою Директорів. Деталі проекту можуть змінитися після оприлюднення Короткого
Резюме Проекту. Коротке Резюме Проекту не можуть розглядатися як такі, що представляють офіційну
політику ЄБРР.

