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Опис проєкту 

Надання старшого кредиту на суму до 14,5 млн євро комунальному підприємству 
«Полігон ТПВ» (далі – «Підприємство») на фінансування реконструкції та 
модернізації інфраструктури поводження з ТПВ у місті Маріуполі. Проєкт 
реалізується у рамках Програми «Зелені міста - 2», мета якої – слугувати 
каталізатором у масштабах усього сектору для подолання екологічних викликів у 
містах. 

Цілі проєкту 

Проєкт допоможе задовольнити нагальні потреби Міста у здійсненні інвестицій у 
наступне: (i) рекультивацію існуючого полігону ТПВ, (ii) будівництво нового 
інженерного санітарного полігону відповідно до стандартів ЄС поряд із старим 
полігоном, (iii) будівництво нового сміттєпереробного комплексу (СПК) для 
вилучення неорганічних відходів та окремої компостної ділянки для попередньо 
відсортованих органічних відходів. Завдяки підтримці вторинної переробки 
відходів та створенню сучасної інфраструктури поводження з ТПВ, що включатиме 
у себе сортування та компостування, зменшиться частка твердих відходів, що 
потрапляють на полігон. Проєкт також забезпечить належну реалізацію 
довгострокової стратегії сталого поводження з ТПВ. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 70 



Проєкт є частиною програми «Зелені міста 2» (ПЗМ-2). ПЗМ-2 – це стратегічний та 
мультипроєктний підхід до вирішення екологічних проблем в окремих великих 
містах країн операцій ЄБРР.  

Головною метою програми є досягнення значних екологічних покращень та 
впровадження «зеленого» аспекту процесу переходу у відповідних містах. ПЗМ-2 
також спрямована на розбудову необхідної спроможності та забезпечення кращої 
координації та залучення серед різних зацікавлених сторін у відповідних містах з 
метою покращення управління, операційної ефективності та фінансової сталості 
цільових інвестицій та ініціатив. Досягненню цих цілей сприяє розробка і реалізація 
планів дій «Зелене місто» (ПДЗМ) для кожного міста, в яких визначаються і 
пріоритизуються екологічні виклики і шляхи їх подолання за допомогою цільових 
інвестицій, послуг та політичних інструментів. Проєкт передбачає наявність 
мінімум двох аспектів переходу – «зеленість» та «ефективне управління» - що 
відповідає впливу ПЗМ-2 у цілому на процес переходу. 

Інформація про клієнта 

КП «ПОЛІГОН ТПВ»  
Комунальне підприємство «Полігон ТПВ», яке знаходиться у повній власності міста 
Маріуполя. 
Підприємство експлуатує існуючий полігон, розташований на території Міста. 

Фінансування ЄБРР 

14,5 млн євро 
Старший кредит 

Загальна вартість проєкту 

20 млн євро 
Старший кредит 14,5 млн євро, інвестиційний грант Інвестиційної Платформи 
Сусідства (ІПС) ЄС на суму до 4 млн. євро та місцевий внесок на суму не менше 1,5 
млн євро. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Проєкт віднесено до категорії “A” згідно з Екологічною та соціальною політикою 
Банку 2014 р. Виконано комплексну оцінку екологічних та соціальних впливів 
(ОВНСС) та згідно з Вимогами до реалізації проєктів (ВРП) Банку підготовано пакет 
інформації для оприлюднення, який включає у себе: (i) Звіт про оцінку екологічних і 
соціальних впливів; (ii) Нетехнічне резюме (НТР), (iii) План взаємодії із 
зацікавленими особами (ПВЗО); (iv) Програму відновлення джерел засобів для 
існування; та (v) План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ). Усі ці документи 
оприлюднені англійською та українською мовами на веб-сайтах Банку та Клієнта 8 
листопада 2021 р. ПЕСЗ, що був узгоджений з Клієнтом, має на меті забезпечення 
відповідності Проєкту ВРП ЄБРР. ОВНСС підтвердила, що від Проєкту не 
очікується жодних значних негативних екологічних або соціальних впливів. Також 
виконано і оприлюднено ОВНС згідно з українськими нормами, яка має бути 
погоджена українськими органами. 



Починаючи з 2020 р. Клієнт за допомогою незалежного консультанта з екології та 
соціальних аспектів провів на етапі визначення обсягу та під час розробки ОВНСС 
низку зустрічей із зацікавленими особами, які можуть потенційно зазнати впливів 
від проєкту або бути зацікавлені у ньому, у тому числі представниками місцевого 
бізнесу та особами, які мешкають поблизу місця реалізації проєкту. Після введення 
заборони масових зібрань у зв’язку з поширенням COVID-19 Клієнт і Місто 
переглянули план заходів взаємодії із зацікавленими особами, що мають 
виконуватися протягом періоду оприлюднення, і визначили та реалізували 
альтернативні підходи до взаємодії із такими особами. Детальна інформація про ці 
додаткові заходи була оприлюднена Клієнтом і Банком з метою забезпечення 
змістовної взаємодії із зацікавленими особами та громадських консультацій згідно 
з вимогами ЄБРР. 

У процесі розробки ОВНСС розглядалося декілька альтернативних варіантів, у 
тому числі різні проєктні рішення та місця розташування, а також сценарій “без 
проєкту”. Після детального аналізу ОВНСС підтвердила, що проєкт принесе значну 
екологічну та соціальну користь Місту та громадам навколо нього, оскільки його 
результатами має стати будівництво нового інженерного санітарного полігону за 
стандартами ЄС, закриття існуючого полігону та будівництво нового 
сміттєпереробного комплексу (СПК), що забезпечить можливість подальшої 
переробки відсортованого сміття, у тому числі для повторного використання. 
Також у рамках існуючого окремого проєкту технічної допомоги, який 
підтримується ЄС, будуть вивчені додаткові можливості для подальшого 
покращення поводження з ТПВ та запровадження принципів циркулярної 
економіки на регіональному рівні. 

ОВНСС підтвердила, що більшість потенційних негативних екологічних і 
соціальних впливів слід очікувати на етапі будівництва, але за умови реалізації 
заходів пом’якшення, визначених у Плані екологічних і соціальних заходів, а також 
дотримання ефективних методів будівництва ці впливи будуть тимчасовими і не 
вважаються значними. 

Місце реалізації проєкту знаходиться у переважно промисловій зоні за межами 
житлової забудови Міста. Санітарно-захисну зону (СЗЗ) для нового та існуючого 
полігону було зменшено згідно з законодавством України. Найближчі житлові 
будинки знаходяться на відстані 340 м від нового полігону, а отже за межами цієї 
зменшеної СЗЗ. Не очікується жодних впливів на джерела засобів для існування, 
оскільки поточна діяльність в зоні реалізації проєкту не потрапляє у межі СЗЗ. 

ОВНСС підтвердила відсутність чутливих екологічних рецепторів поблизу місця 
реалізації проєкту. Місце реалізації проєкту не пов’язане з існуванням будь-яких 
важливих популяцій рослинних або тваринних видів, які представляли б підвищену 
цінність для збереження. 

Ландшафтні та візуальні впливи будуть мінімізовані шляхом належного 
просторового планування. Після закриття існуючого полігону планується висадка 
трави, кущів та дерев, у тому числі на його межах. Закриття існуючого полігону 
призведе до значного зменшення неприємних запахів. Моделювання 
експлуатаційних параметрів нового полігону вказує на те, що неприємні запахи 
навряд чи перевищать рівень, після якого будуть можливими скарги від мешканців 
найближчих будинків.  



Також не визначено жодних значних негативних впливів на культурну спадщину. 
Єдина археологічна зона, на яку потенційно може вплинути проєкт, знаходиться на 
відстані 1 км. Тим не менше, буде розроблено процедуру поводження у разі 
випадкових знахідок з метою пом’якшення ризику потенційного випадкового 
негативного впливу на етапі будівельних робіт. 

З метою пом’якшення потенційних впливів на поверхневі та ґрунтові води на етапі 
експлуатації в рамках проєкту передбачене створення системи управління 
видаленням фільтрату та установки для очистки фільтрату (план управління 
фільтратом). Оцінка гідрологічних ризиків (ОГР) підтвердила, що впливи на 
геологію та гідрологію на етапі експлуатації не будуть значними після реалізації 
заходів з пом’якшення. 

Проєкт також матиме позитивний вплив на пом’якшення кліматичних змін, 
оскільки забезпечить скорочення викидів ПГ в обсязі до 118 тис т CO2-екв на рік 
під час експлуатації порівняно із сценарієм “без проєкту”. 

Більшість необхідної для проєкту землі вже знаходиться в муніципальній 
власності. Єдина необхідна додаткова земельна ділянка буде придбана на 
добровільній основі згідно з вимогами національного законодавства та ЄБРР. У 
ході ОВНСС було визначено, що існуючим полігоном користуються приблизно 10 
збирачів відходів, а отже його закриття у зв’язку з даним проєктом може означати 
для них втрату значного джерела засобів для існування. Згідно з ВРП №5 ЄБРР 
розроблено Рамковий підхід до відновлення джерел засобів для існування 
(РПВДЗІ) з метою вирішення проблеми економічного переміщення цих збирачів 
відходів. Конкретний План ВДЗІ буде розроблений та реалізований до введення 
будь-яких обмежень доступу до існуючого полігону. 

Підприємство реалізує ПВС та механізм подання і розгляду скарг на рівні проєкту 
для місцевої громади на додаток до вже існуючого муніципального механізму. 
Політики та процедури управління людськими ресурсами будуть оновлені згідно з 
ВРП №2, і від підрядників вимагатиметься наявність аналогічних політик і 
процедур на їхньому рівні. 

Усі заходи, спрямовані на пом’якшення або усунення потенційних екологічних і 
соціальних впливів, а також забезпечення дотримання Підприємством Вимог до 
реалізації проєктів ЄБРР, включені до ПЕСЗ. На етапі після підписання проєкт 
включатиме у себе компоненти технічної допомоги, які передбачають надання 
допомоги в розробці та реалізації ПВДЗІ, а також запровадженні принципів 
циркулярної економіки на регіональному рівні. 

Клієнт надаватиме Банку щорічні екологічні та соціальні звіти, включаючи 
інформацію про стан виконання ПЕСЗ. Банк також може у разі необхідності 
здійснювати моніторингові візити. 

Технічне співробітництво 

До підписання:  

Комплексна оцінка екологічних і соціальних впливів та аналіз ТЕО, профінансовані 
Урядом Швеції. 



План дій «Зелене місто» (ПДЗМ). Цей компонент технічного співробітництва, що 
також буде профінансований Урядом Швеції, передбачає надання допомоги в 
розробці та реалізації ПДЗМ для міста Маріуполя. 

Після підписання: 

Консультант з підтримки реалізації проєкту, який звітуватиме перед Банком і 
надаватиме Підприємству допомогу в усіх аспектах реалізації проєкту, включаючи 
розробку проєктної документації, технічних специфікацій та тендерної 
документації, звітів про оцінку тендерних пропозицій та укладення договорів для 
Банку. Цей компонент технічної допомоги буде співфінансуватися з коштів 
кредиту. 

Плану поводження з відходами для Донецької області та План відновлення 
джерел засобів для існування для Проєкту, розробка яких фінансуватиметься ІПС 
ЄС. 

Додатковість 

Банк має унікальні можливості для надання Місту допомоги у подоланні 
екологічних викликів шляхом розробки та реалізації ПДЗМ. 

Контактна інформація компанії 

Денис Куций 
denys.kutsyi@investinmariupol.com 
+38 (099) 536 1838 
https://mariupolrada.gov.ua/department/komunalne-pidpriemstvo-poligon-tpv 
вул. Грецька, 43, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна 
 

Розуміння процесу переходу 

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу 
можна знайти тут. 

 
Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, 
зверніться до компанії-клієнта. 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов’язані з 
закупівлями), звертайтеся за: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com  

Для отримання інформації у зв’язку з проєктами у державному секторі відвідайте 
сторінку 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com


Закупівлі ЄБРР 

Тел: +44 20 7338 6794 

Електронна пошта: procurement@ebrd.com  

 
Загальні питання 

З конкретних питань можна звертатися за допомогою Форми для запитів до ЄБРР. 

 
Екологічна та соціальна політика (ЕСП) 

В ЕСП та пов’язаних з нею Вимогах до реалізації проєктів (ВРП) визначені шляхи, 
якими ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння «екологічному та сталому 
розвитку». ЕСП та ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів 
дотримання застосовних вимог національного законодавства про публічний доступ до 
інформації та консультації, а також наявності механізму для отримання звернень і 
скарг від стейкхолдерів (зокрема, щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності 
цих клієнтів та проєктів) і сприяння вирішенню відповідних питань. Залежно від 
характеру та масштабів екологічних і соціальних ризиків та впливів у деяких проєктах 
ЄБРР також вимагає від клієнтів додатково розкривати відповідну інформацію про 
ризики та впливи цих проєктів або проводити змістовні консультації із 
стейкхолдерами, враховувати отримані від них відгуки та зауваження і реагувати на 
них. 

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в 
ЕСП. 

 
Доброчесність та комплаєнс 

Управління комплаєнс-контролю (УКК) ЄБРР відповідає за підтримку ефективних 
підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих 
стандартів доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною 
практикою. Усі клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – 
переконатися, що відповідні проєкти не створюватимуть для Банку неприйнятних 
ризиків у сфері доброчесності або репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та 
вирішення проблемних питань на етапах оцінки та затвердження проєктів є найбільш 
ефективним способом забезпечення доброчесності транзакцій Банку. УКК відіграє 
ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати ризики 
доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.  

УКК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній 
поведінці у проєктах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є 
підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по 
електронній пошті на адресу compliance@ebrd.com. УКК розглядатиме усі такі 
повідомлення, у тому числі анонімні. Вони можуть подаватися будь-якою з мов Банку 
чи його країн операцій. Інформація у таких повідомленнях повинна надаватися 
добросовісно. 

 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com


Політика доступу до інформації (ПДІ) 

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується зі 
стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його 
стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набрала чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, 
відвідайте сторінку Політика доступу до інформації для того, щоб дізнатися, яку 
інформацію можна знайти на веб-сайті ЄБРР. 

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за 
допомогою Форми для подання запитів до ЄБРР. 

 
Незалежний орган підзвітності за проєктами (НОПП) 

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних 
впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у 
Клієнта механізм подання скарг на рівні проєкту або шляхом прямого звернення до 
керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати 
свої скарги через Незалежний орган підзвітності за проєктами (НОПП) ЄБРР. 

НОПП незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які, на думку 
скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього органу – 
підтримувати діалог між стейкхолдерами у проєктах з метою вирішення питань, 
пов’язаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; перевіряти 
дотримання Банком вимог його Екологічної та соціальної політики або пов’язаних з 
конкретним проєктом положень його Політики доступу до інформації; а також у разі 
необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже існує, і 
запобігати майбутнім порушенням. 

Будь ласка, відвідайте веб-сторінку Незалежного органу підзвітності за проєктами для 
того, щоб дізнатися більше про НОПП та його мандат чи як подати Запит на розгляд, 
або зверніться до НОПП по електронній пошті на адресу ipam@ebrd.com, щоб 
отримати роз’яснення, більше інформації про НОПП та процедуру подання запитів. 
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