ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Проект підвищення енергоефективності у м. Запоріжжя

Країна:

Україна

Номер проекту:

42241

Галузь:

Енергоефективність

Екологічна категорія:

Державний сектор

Державний/приватний сектор:

В

Дата засідання Ради директорів:

26 червня 2012 р.

Статус:

Очікується концептуальний розгляд

Дата оприлюднення РП:

7 грудня 2011 р.

Дата оновлення РП:
Опис проекту:

ЄБРР розглядає можливість надання кредиту на суму €12,5
млн. для фінансування встановлення нових газових
когенераційних установок для одночасної генерації тепла та
електроенергії, а також встановлення індивідуальних
теплопунктів у будинках, приєднаних до
системи
централізованого теплопостачання у м. Запоріжжі в Україні.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Метою Проекту є підвищення загальної ефективності
системи теплопостачання у м. Запоріжжі та зменшення
споживання палива. Ця транзакція матиме значний
демонстраційний ефект для інших міст та комунальних
підприємств в Україні у тому, що стосується шляхів
підвищення енергоефективності систем централізованого
теплопостачання та зменшення споживання палива. Проект
також
забезпечить
краще
проникнення
технологій
когенерації тепла й електроенергії, що мають значний
ринковий потенціал у країні.
Проект також забезпечить покращення фінансових та
операційних
показників
Компанії
завдяки
фізичним
інвестиціям
та
реалізації
Програми
підтримки
корпоративного розвитку. В рамках Програми підтримки
корпоративного
розвитку
та
іншої
допомоги,
що
фінансуватиметься з донорських коштів, для ключових
працівників Компанії буде проведене поглиблене навчання,
яке забезпечить передачу значного обсягу ринкових знань і
навичок.

Клієнт:

Концерн «Міські теплові мережі» (Компанія) - комунальне
підприємство, яке повністю належить місту Запоріжжя.

Фінансування ЄБРР:

Кредит на суму €12,5 млн., що надається Компанії під
гарантію Міста.
В рамках Проекту також передбачається отримання
співфінансування у формі грантових коштів на суму до €5
млн. з Фонду Східноєвропейського партнерства у сфері
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енергоефективності та екології (E5P).
Загальна вартість проекту:

До €18,5 млн.

Екологічна та соціальна категорія,
впливи та їх пом’якшення:

Проект віднесено до категорії B/1 відповідно до Екологічної
політики
ЄБРР
2003
р.
Модернізація
існуючої
централізованої системи теплопостачання має принести
екологічні вигоди завдяки зменшенню втрат води і тепла. В
рамках підготовки техніко-економічного обґрунтування для
Проекту незалежні консультанти провели екологічне та
соціальне передінвестиційне дослідження, що включало у
себе екологічний аудит та екологічний аналіз. Результати
цього дослідження наразі доопрацьовуються. У ході
дослідження не було виявлено жодних значних проблемних
питань. Передбачається, що негативні впливи Проекту
будуть обмежені короткостроковими впливами на довкілля,
здоров’я та безпеку людей у зв'язку з будівельними
роботами, які можна буде належним чином пом’якшити
шляхом врахування заходів з охорони довкілля при
плануванні та проведенні будівельних робіт. Вже
розроблений і розглядається Клієнтом План екологічних і
соціальних заходів (ПЕСЗ), в якому описуються заходи з
пом’якшення визначених впливів. Клієнт повинен буде
виконувати ПЕСЗ та подавати до Банку про діяльність у
сфері охорони навколишнього середовища та соціальній
сфері.

Технічне співробітництво:

До підписання
Техніко-економічне обґрунтування, що було виконане у 2011
р. та включало у себе аналіз альтернативних варіантів,
технічне обґрунтування обраного варіанту, оцінку впливів на
навколишнє середовище, а також фінансово-економічний
аналіз. Це завдання було профінансоване Шведським
агентством з міжнародного розвитку (SIDA). Його загальна
вартість склала €160 000;
Після підписання



Підтримка реалізації Проекту та управління, у тому
числі надання консультацій з питань закупівель
Групі реалізації Проекту та надання Компанії
допомоги у розширенні можливостей Компанії у
сфері реалізації проектів (фінансування на суму
€350 000 з донорських коштів, які поки що не
визначені);



Надання Компанії допомоги у пріоритизації
подальших інвестицій у систему централізованого
теплопостачання та покращенні комерційного стану
Компанії шляхом реалізації Програми підтримки
корпоративного розвитку (фінансування на суму
€350 000 з донорських коштів, які поки що не
визначені).

Можливості для участі у закупівлях
або тендерах:

Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472
Електронна пошта: procurement@ebrd.com.

Загальні питання:

Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика публічного інформування

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою
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(ППІ):

покращення обізнаності
принципів та діяльності.

та

розуміння

його

стратегій,

Текст ППІ
Орган з 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, на
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.
Правила подання скарг та опис відповідних процедур ОРС
можна
знайти
за
адресою:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
Російськомовну версію правил подання скарг та опису
відповідних процедур ОРС можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення
періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста
ОРС
(pcm@ebrd.com)
або
відповідного
Постійного
Представництва ЄБРР.
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