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ЄБРР розглядає можливість надання фінансування компанії
«Лафарж» для заміни у 2012-2015 р. існуючих потужностей з
виробництва цементу за мокрим способом у м. Миколаєві у
Західній Україні (близько 25 км на південний схід від Львова)
новим устаткуванням з виробництва цементу за сухим
способом потужністю 2,1 млн. тонн. Проект забезпечить
зменшення собівартості продукції заводу і споживання енергії
та води, а також збільшення інтенсивності використання
альтернативних видів пального і відповідність екологічним
стандартам ЄС.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:



Відповідність екологічним стандартам ЄС, які стосуються
викидів. Також на новому заводі планується збільшення
використання альтернативних видів пального та
доведення їх частки в загальному обсязі споживання
пального до 60% у довгостроковій перспективі.



Демонстрація
успішної
реструктуризації.
Банк
фінансуватиме модернізацію та розвиток потужностей
компанії
«Лафарж»
з
виробництва
будівельних
матеріалів
з
приділенням
особливої
уваги
енергоефективності (зменшення споживання теплової
енергії удвічі, електричної енергії – приблизно на 20%).

Клієнт:

Компанія Lafarge Holding Ukraine, яка контролює 99,6%
Миколаївського цементного заводу та кар’єру поблизу м.
Львова у Західній Україні.

Фінансування ЄБРР:

Акціонерне фінансування на суму до 40 млн. євро та кредит
на суму до 170 млн. євро, частина якого буде синдикована з
комерційними банками та/або надана паралельними
кредиторами. Додаткове фінансування буде надане іншими
акціонерними інвесторами.

Загальна вартість проекту:

Приблизно 300 млн. євро

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

Категорія A. Будівництво великого заводу з виробництва
цементу сухим способом пов’язане з низкою екологічних та
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соціальних впливів, що повинні бути повністю проаналізовані
в рамках Оцінки впливів на навколишнє та соціальне
середовище (ОВНСС).
Проект реалізується відповідно до угоди про мультипроектну
кредитну лінію (МПКЛ) з компанією «Лафарж». Ця угода
передбачає, що за проведення передпроектного екологічного
та соціального дослідження для кожного підпроекту
відповідає Спонсор. В умови МПКЛ були внесені зміни
відповідно до вимог Екологічної та соціальної політики Банку
(2008 р.). Компанія виконує ОВНСС згідно з вимогами Банку в
рамках МПКЛ і вже оприлюднила матеріали ОВНСС для
цього проекту в Україні у жовтні 2011. Матеріали ОВНСС для
цього проекту також можна знайти на веб-сайті ЄБРР
та
веб-сайті
(http://www.ebrd.com/pages/project/eia.shtml)
Компанії (http://mykolaiv.info/budivnitstvo/mykolaivcement.html).
Компанія має ефективну систему екологічного менеджменту
та управління охороною праці і технікою безпеки як на
загальному корпоративному
рівні,
так
і
на
рівні
Миколаївського заводу. Компанія має всі необхідні
можливості для виконання Вимог до показників діяльності
Банку і вже досягла значних успіхів у покращенні екологічного
менеджменту та управління питаннями охорони праці і
техніки безпеки, а також адміністративно-господарських
процедур на території існуючого заводу з виробництва
цементу мокрим способом.
Існуючий завод постійно модернізується. Зокрема, вже
встановлені нові фільтри ESP, реалізуються проекти з
пригнічення витоків пилу та заходи зі зменшення концентрації
оксидів азоту (NOx). Проте існуючі лінії виробництва цементу
мокрим способом не забезпечать сумісність з майбутніми
найкращими доступними технологіями відповідно до
Директиви ЄС про комплексний контроль та попередження
забруднень (IPPC BAT) або майбутніми найкращими
доступними технологіями відповідно до Директиви про
промислові викиди (IED BAT), враховуючи вік і технологічну
застарілість заводу. Вік заводу є причиною його частих
зупинок, які порушують нормальне функціонування фільтрів
ESP. Це призводить до збільшених викидів пилу, що не
відповідають вимогам ЄС.
Нова лінія, що буде встановлена у разі ухвалення проекту,
передбачає використання сухої технології з меншим
споживанням енергії, а отже меншими впливами на
навколишнє середовище у порівнянні з мокрими лініями. На
новому заводі буде використовуватися сировина з існуючого
кар’єру та сучасні технології, що відповідають вимогам ЄС до
найкращих наявних технологій (BAT), визначеним в
еталонних документах (BREF) ЄС.
Проведене незалежним консультантом передпроектне
екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД) підтверджує, що
проект відповідає національним та європейським вимогам, а
також Вимогам до показників діяльності (ВПД) Банку, і що
екологічні та соціальні впливи проекту легко піддаються
управлінню та пом’якшенню. На основі результатів цього
дослідження був складений та узгоджений з Компанією План
екологічного менеджменту та моніторингу (ПЕММ), який
включає у себе зобов’язання з моніторингу та звітування. Вже
існуючий ПЕСЗ буде оновлено в рамках цього проекту з
урахуванням вимог ПЕММ.
Банк буде здійснювати моніторинг виконання Проекту та
ПЕСЗ.

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

Технічне співробітництво:

Немає.
Для того, щоб дізнатися про можливості для консультантів у
проектах,
які
фінансуються
з
фондів
технічного
співробітництва, відвідайте сторінку закупівля послуг
консультантів

Контактна особа Компанії:

Надія Піскоровська, керівник відділу комунікацій
«Лафарж Цемент Україна»
Тел.:+38 03241 41105 (додатк. 1533)

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 адресою:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Механізм подання та розгляду
скарг щодо проектів (МПРСП):

ЄБРР створив МПРСП 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 МПРСП
можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf
Російськомовну версію Правил подання скарг та опису
відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrulesr.pdf
Скарги в рамках МПРСП можна подавати не пізніше, ніж
через 12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для
уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до
спеціаліста з МПРСП (pcm@ebrd.com) або відповідного
Постійного Представництва ЄБРР.
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