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ПЗМ2 В2 – Транспорт у місті Києві ІІ: 

Метро 

Країна: УКРАЇНА 

 

Номер проекту: 50836 

 

Сектор: Інфраструктура (Європа) 
 

Тип повідомлення: Державний 

 

Екологічна категорія: В 

 

Дата розгляду Радою директорів:  18 вересня 2019 р. 

 

Статус: Розглянуто концепцію, очікується остаточний розгляд 

 

Дата оприлюднення РП: 

Опис проекту 

Кредит €50 млн. для комунального підприємства «Київський метрополітен» (далі – 

«Підприємство») на закупівлю 50 вагонів метро для нової лінії на Виноградар. 

Проект здійснюється в рамках програми «Зелені міста-2» (ПЗМ2), метою якої є сприяння 

вирішенню екологічних проблем на рівні міст в масштабах відповідних секторів. 

Цілі проекту 

Метою Проекту є вирішення критичних проблем розвитку міського транспорту в м. Києві 
(включаючи затори, забруднення повітря, якість послуг громадського транспорту тощо). 

Вплив на процес переходу 

Добрий. 

Проект є частиною програми «Зелені міста -2». ПЗМ-2 – це стратегічний та 
мультипроектний 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 залученості серед різних стейкхолдерів 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. Проект передбачає наявність мінімум двох аспектів переходу – 

«зеленість» та «ефективне управління» - що відповідає впливу ПЗМ у цілому на процес 

переходу. 
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Інформація про клієнта 

КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» 

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» - підприємство громадського 

транспорту, яке повністю належить місту Києву та відповідає за надання послуг 
метрополітену. Інфраструктура метрополітену налічує 3 лінії (протяжністю 67,6 км), 52 

станції, 115 ескалаторів, 3 депо та 824 вагони. 

На Підприємстві працює близько 8 тис. осіб. 

Фінансування ЄБРР 

50 млн. євро 

Загальна вартість проекту 

50 млн. євро 

Екологічні та соціальні впливи 

Проект віднесено до категорії «B» згідно з ЕСП 2014 р. Основні екологічні та соціальні 
впливи і ризики, які необхідно враховувати, включають наступне: загальні показники у 

сфері охорони довкілля та охорони праці, практика і стандарти у сфері охорони праці та 

техніки безпеки. Передінвестиційний екологічний та соціальний аналіз буде виконаний 

незалежними консультантами і включатиме у себе екологічну та соціальну оцінку 

Проекту, а також екологічний та соціальний аудит існуючих на Підприємстві систем 

управління, об’єктів та діяльності з приділенням особливої уваги технічному 

обслуговуванню депо і цехів, трудовим відносинам та організації праці, навчанню водіїв, 

у тому числі питанням електробезпеки. ПЕСД наразі виконується, і екологічне та 

соціальне резюме буде оновлене після його завершення. 

Технічне співробітництво 

До підписання: 

• TC1: Технічний і фінансовий передінвестиційний аналіз Проекту, включаючи 

підготовку технічних специфікацій. 

Після підписання: 

• TC 2: Підтримка реалізації Проекту. Метою цієї ТС є надання підтримки ГРП у 

підготовці закупівельної документації, проведенні відкритих тендерів та на етапі 
виконання контрактів. 

• TC 3: ПДЗМ. Метою цієї ТС є надання Місту допомоги в розробці ПДЗМ, в якому 

будуть пріоритизовані інвестиції у Місто в рамках реалізації «зеленого» порядку 

денного. У ПДЗМ також будуть враховані результати виконання Плану дій зі 
сталого енергокористування (ПДСЕ), розробленого Містом в рамках ініціативи 

«Угода мерів». 
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Контактна інформація підприємства 

Дмитро Баргинський 

referent_n@metro.kiev.ua 

+38 (044) 238-44-21 

+38 (044) 238-44-46 

http://www.metro.kiev.ua/ 

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 35 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з 
компанією-клієнтом. 

Загальна інформація 

Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями: 

Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципи інформування громадськості (ПІГ) 

У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить консультації зі 
стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його стратегій, принципів 

та діяльності. 

Текст ПІГ 

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС) 

Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість 

незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які фінансуються 

Банком та щодо яких є припущення, що вони вже завдали або можуть завдати екологічну 

та/або соціальну шкоду. 

Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З 

будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та прийняття до 

розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС 

(pcm@ebrd.com). 
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