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Резюме проекту

Назва проекту:

„Садовая” – переробка вугілля

Країна:

Україна

Номер проекту:

42621

Галузь:

Природні ресурси

Державний/приватний сектор:

Приватний сектор

Дата засідання Ради директорів:

22 листопада 2011 р.

Статус:

Пройшов концептуальний розгляд

Дата оприлюднення РП:
Дата оновлення РП:
У рамках проекту буде фінансуватися створення бізнесу з
видобування енергетичного вугілля шляхом переробки та
збагачення вугілля з відвалів та хвостосховищ у Східній
Україні. Для цього буде розроблено технологію, яка
забезпечить нові для України рівні ефективності та
відновілення навколишнього середовища.

Опис проекту:

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Проект забезпечить підтримку приватного сектору у вугільній
промисловості
України,
де
домінують
державні
підприємства. Передбачається, що позитивний вплив на
перехідні процеси в економіці буде забезпечений завдяки
демонстраційному ефекту підвищення ефективності через
впровадження сучасної технології переробки вугільних
відходів, а також завдяки підвищенню прозорості й
стандартів охорони навколишнього середовища та праці у
вугільному секторі України.

Клієнт:

„Інтердон”, 100% непряма дочірня компанія холдингу
Sadovaya Group SA (Люксембург), який займається
видобуванням та реалізацією вугілля в Україні.

Фінансування ЄБРР:

Кредит на суму до 36 млн. дол. США

Загальна вартість проекту:
Екологічна та соціальна категорія,
вплив та їх пом’якшення:

До 48 млн. дол. США
Категорія та підстави для класифікації
Проекту присвоєно категорію B згідно з Екологічною та
соціальною політикою ЄБРР 2008 р.: передпроектне
обстеження, проведене незалежним консультантом ЄБРР,
підтвердило, що екологічні та соціальні впливи на
пропонованих для реалізації проекту об’єктах Компанії
обмежуються цими об’єктами, при цьому всі існуючі ризики
враховані в узгодженому плані дій.
Проаналізована інформація
Передпроектне обстеження включало у себе візит
незалежного консультанта на місце реалізації проекту,
обговорення з керівництвом та аналіз документів у серпні
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2011 р.
Екологічні та соціальні питання
У даний час можна вважати, що проект знаходиться на стадії
підготовки, оскільки ще триває вибір місць для розташування
переробних
потужностей.
Системи
екологічного
та
соціального менеджменту, як такі, поки що не розроблені
Компанією, а дозволи регулюючих органів для проектів
будуть отримані лише після того, як Компанія завершить
підготовку проектної документації. ЄБРР вимагає врахування
відповідних питань до будівництва / введення в
експлуатацію.
Для розташування переробних потужностей пропонуються
переважно місця на території існуючих / колишніх вугільних
підприємств. Разом із цим, у санітарно-захисні зони (СЗЗ)
одного чи двох з можливих місць реалізації проекту
потрапляють зони жилової забудови, тому в разі їх вибору
реалізація проекту може вплинути на ці СЗЗ, і проект може
нести відповідальність за відселення відповідних осіб. ЄБРР
вимагає проведення повного аналізу цих аспектів на етапі
розробки техніко-економіічного обгрунтування проекту і
доведення, що реалізація проекту не матиме чистого впливу
на СЗЗ. У разі, якщо знадобиться відселення, Компанія
повинна буде провести його відповідно до принципів та
правил ЄБРР та інших МФО.
Екологічні та соціальні можливості
Чистий екологічний вплив проекту в цілому буде позитивним,
оскільки він передбачає перетворення вугільних відходів на
джерело енергії, у процесі якого зменшиться ризик
регіональної деградації якості грунту та води, а землі буде
відновлено до первісної форми.
Основна інформація про
соціальних заходів (ПЕСЗ)

План

екологічних

та

Вже розроблено ПЕСЗ, який наразі погоджується з
Компанією. У ПЕСЗ розрізніється три категорії заходів:
заходи на корпоративному рівні; заходи на етапі будівництва
та заходи на етапі експлуатації (у тому числі виведення з
експлуатації). Згідно з ПЕСЗ клієнт бере на себе
зобов’язання своєчасно реалізувати ці заходи на
відповідному етапі реалізації проекту.
Заходи, зазначені у ПЕСЗ, в основному стосуються розробки
планів
та
процедур
екологічного
та
соціального
менеджменту, а також управління охороною праці на
корпоративному рівні та рівні окремих об’єктів. Ці плани та
процедури у подальшому будуть використані для
врахування та вирішення проблемних питань у відповідних
сферах, що будуть визначені у ході передпроектного
обстеження. ПЕСЗ також вимагає отримання необхідних
дозволів регулюючих органів для будівництва та
експлуатації на кожному етапі проектного циклу.
Згідно з ПЕСЗ Компанія також повинна визначити сторони,
на які впливає реалізація проекту, та залучити їх до
обговорення впливів та можливостей, повязаних з цим
проектом. Незалежний консультант вже розробив план
залучення таких сторін, який Компанія повинна буде
виконати.
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Технічне співробітництво:

Немає

Контактна особа Компанії:

Олексій Дубина
Керівник відділу міжнародних звязків
Тел.: +38 06442 52552
Email: dubyna@sadovaya.com.ua

Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
участі у закупівлях, зв’яжіться з Компанією-Клієнтом.

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):

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою
покращення обізнаності та розуміння його стратегій,
принципів та діяльності.
Текст
ППІ
можна
знайти
за
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Незалежний механізм звернень
(НМЗ)

адресою:

ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можуть
зазнавати прямого та негативного впливу внаслідок
реалізації проектів Банку, могли подавати скарги до Банку
прямо, а не через відділи банківських операцій.
Правила подання скарг та опис відповідних процедур можна
знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm
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