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DFF – Кохавинська паперова фабрика
Країна:
Номер проекту:
Галузь:
Тип повідомлення:
Екологічна категорія:
Дата затвердження:
Статус:
Дата оприлюднення РП:

Україна
51718
Виробництво та послуги
Приватний
В
15 грудня 2020 р.
Затверджено
21 грудня 2020 р.
Як дозволено пунктом 2.6 Розділу III Політики доступу до інформації,
розкриття опису цього проекту було відкладено відповідно до пункту 1.4.4
Директиви про доступ до інформації.

Опис проекту
Пріоритетний забезпечений кредит на суму до 13,8 млн євро двома траншами для
ПрАТ «Кохавинська паперова фабрика» (далі – «Компанія»), одного з провідних
українських виробників паперу-основи та санітарно-гігієнічних товарів з вторинної
паперової сировини.

Цілі проекту
Проект передбачає будівництво цеху з виробництва продукції на основі первинної
целюлози для задоволення зростаючого попиту на високоякісні товари санітарногігієнічного призначення. Проект дозволить Компанії увійти до сегменту більш
високоякісної продукції, вдвічі збільшити обсяг виробництва та підвищити
операційну ефективність. Капітальні витрати на збільшення потужностей
включають паперову та конвертингову машини, та будівництво виробничого
корпусу і складів.

Вплив на процес переходу
ETI 80
«Конкурентоспроможність». Перехід до виробництва продукції з більшою
доданою вартістю.
«Зеленість». Покращення екологічних показників завдяки вдосконаленню підходів до
управління, застосуванню ресурсоефективних технологій та бізнес-моделей.

Інформація про клієнта
ПрАТ «КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА»
ПрАТ «Кохавинська паперова фабрика» - підприємство, яке відноситься до малого і
середнього бізнесу, що розташоване у Львівській області та є другим за розміром
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виробником паперу-основи з вторинної сировини в Україні. Компанія виробляє
санітарно-гігієнічну продукцію з вторинної сировини.

Фінансування ЄБРР
13 800 000,00 євро

Загальна вартість проекту
28 500 000,00 євро

Додатковість
ЄБРР пропонує Компанії структуру фінансування, що відповідає її індивідуальним
потребам, забезпечує механізми пом’якшення ризиків та допомагає у встановленні
нового рівня стандартів.

Екологічні та соціальні аспекти
Категорія «B» (ЕСП 2019 р., рівень ризиків - від низького до середнього). Інвестиції
в обладнання для виробництва паперу та будівництво виробничо-складського цеху
пов’язані з локалізованими на об’єкті потенційними екологічними та соціальними
впливами, які можна усунути або мінімізувати шляхом реалізації Плану екологічних
та соціальних заходів (ПЕСЗ), узгодженого з Клієнтом. Клієнт повинен буде
забезпечити відповідність його існуючих потужностей вимогам національного
законодавства шляхом модернізації станції очищення стічних вод з урахуванням
надходження додаткового обсягу стічних вод від нового Проекту, а також
виконати Оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для існуючих об’єктів
згідно з національними вимогами (попередня умова вибірки коштів).
Передінвестиційний екологічний і соціальний аналіз (ПЕСА) Компанії та Проекту
був виконаний незалежним консультантом з екологічних та соціальних аспектів і
включав у себе аналіз потенційних негативних і позитивних впливів, пов’язаних з
пропонованим Проектом, візит на об’єкт, аналіз наявної в Компанії документації,
систем і практичних підходів до управління питаннями охорони довкілля та
соціальними аспектами. Основну увагу під час виконання ПЕСА було приділено
охороні праці та техніці безпеки, умовам праці, управлінню викидами у повітря,
водокористуванням та стічними водами, а також забезпеченню сталості постачання
сировини.
Передінвестиційна оцінка також включала у себе аналіз енергоефективності
пропонованого Проекту та його відповідності вимогам Найкращих доступних
технологій (НДТ), що був виконаний Відділом енергоефективності та кліматичних
змін Банку. Цей аналіз підтвердив, що обрана технологія відповідає вимогам НДТ
ЄС.
Наразі Компанія використовує в якості сировини для виробництва паперу не
первинну сировину з деревини, а відновлену целюлозу з вторинної сировини
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(макулатури). Для нової виробничої лінії буде закуповуватися целюлоза у
постачальників, які мають сертифікат Лісової наглядової ради (Forest Stewardship
Council, FSC).
Компанія підготувала ОВНС для нового Проекту, яка вже пройшла консультації з
громадськістю та державну екологічну експертизу, і офіційне затвердження якої
було отримано. ПЕСА виявив деякі невідповідності в поточній діяльності, зокрема
відсутність ОВНС за національними вимогами для об’єктів, що були побудовані
раніше. Компанія почала розробку техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) та
ОВНС за національними вимогами для існуючих об’єктів з урахуванням
кумулятивних впливів внаслідок будівництва нового цеху та повинна буде
отримати необхідні дозволи та погодження перед початком експлуатації нових
потужностей. Крім цього, необхідно модернізувати існуючі споруди очищення
стічних вод з метою збільшення їхньої потужності.
Під час виконання ПЕСА також були виявлені інші сфери діяльності Компанії, щодо
яких є необхідними корегувальні та пом’якшувальні заходи. Відповідні заходи
включені до ПЕСЗ. Серед іншого, це такі заходи, як реконструкція або закриття
існуючих ставків-відстійників, покращення управління небезпечними матеріалами
та відходами, покращення протипожежної безпеки, планування дії у надзвичайних
ситуаціях, розширений екологічний моніторинг, формалізація систем управління
трудовими та соціальними аспектами, подальше підвищення безпеки праці
відповідно до стандарту ISO 45001, покращення управління підрядниками,
розробка та реалізація Плану взаємодії зі стейкхолдерами і механізму подання та
розгляду скарг, імплементація сертифікаційних вимог FSC щодо ланцюжка
поставок та контрольованої деревини.
Для Проекту також розроблене нетехнічне резюме, яке можна знайти за посиланням:
http://www.kpf.ua/?page=news.

Технічне співробітництво та грантове фінансування
Компанія скористалася компонентом технічного співробітництва (ТС), який
фінансувався з програми EU4Business для українських МСП. Кошти TC загальною
сумою близько 147 тис. євро були використані для передінвестиційної допомоги у
зв’язку з отриманням фінансування ЄБРР.
Компанія також провела енергетичний аудит за кошти ТС FINTECC Україна, що
дозволило визначити енергоефективні заходи на існуючих об’єктах. Проект також
отримає стимулюючий грант FINTECC на суму 131 433 дол. США для
відшкодування частини витрат на систему рекуперації тепла, системи
енергоменеджменту та повторного використання використаної води.

Контактна інформація Компанії
Роман Чеботарьов, фінансовий директор
findirector@kpf.ua
+380323948142
+380323948144
https://kpf.ua/
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81740 Україна, Львівська область, с. Гніздичів, вул. Коновальця, 6
ПрАТ «Кохавинська паперова фабрика»

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 із 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
Закупівлі_ЄБРР
Тел: +44 20 7338 6794 Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання
З питань загального характеру 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.
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Доброчесність та комплаєнс
Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) 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. ОДК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та
допомагає контролювати ризики доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.
ОДК 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. ОДК 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.

Політика доступу до інформації (ПДІ)
У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується із
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_інофрмації 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.

Орган розгляду скарг (ОРС)
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
механізм підзвітності ЄБРР.
Механізм підзвітності незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які,
на думку скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього
механізму – 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
попереджувати майбутні порушення.
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Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати скаргу за
допомогою конфідеційної_онлайн_форми, електронною_поштою, звичайною поштою або
по телефону. Ми готові обговорити те, що Вас турбує, і відповісти на Ваші запитання
стосовно подання або розгляду скарг. Інформація про скаржників може зберігатися
конфіденційною на вимогу.
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