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Опис проєкту 

Надання довгострокового кредиту в сумі до $81 млн ТОВ «Кривий Ріг Промислові Гази» 

(далі – «Компанія») – спільному підприємству, мажоритарним власником якого є 

компанія «Ейр Продактс енд Кемікалс Інк.», зареєстрована в США. Після фіналізації 

комерційних угод Компанія спроєктує, побудує та експлуатуватиме установку сепарації 

повітря (далі – «Проєкт») на об'єкті у Кривому Розі. 

Цілі проєкту 

Проєкт передбачає використання сучасної передової технології для безпечного та 

надійного виробництва промислових газів для металургійного комбінату «Арселор Міттал 

Кривий Ріг» та інших клієнтів в Україні та за її межами. Нова установка замінить існуюче 

обладнання виробництва промислового газу на «Арселор Міттал», що дозволить 

скоротити річний обсяг споживання енергії комбінатом. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 65 

Вплив пропонованого Проєкту очікується у формі скорочення викидів та досягнення 

цілей енергоефективності в рамках якості «зеленість». Установка сепарації повітря буде 

спроектована відповідно до технологічних вимог Європейської асоціації промислових 

газів і стане однією з перших установок цього типу в Україні. Очікується, що Проєкт 

забезпечить скорочення викидів CO2 в обсязі понад 60 тис т на рік завдяки підвищенню 

енергоефективності металургійного заводу. 

Інформація про Клієнта 

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЙР ПРОДАКТС» - «АРСЕЛОР МІТТАЛ» 

ТОВ «КРИВИЙ РІГ ПРОМИСЛОВІ ГАЗИ» - спільне підприємство, мажоритарним 

власником якого є компанія «Ейр Продактс енд Кемікалс Інк.», зареєстрована в США. 



Фінансування ЄБРР 

$81 млн 

ЄБРР надасть старший кредит до $81 млн, кошти якого будуть використані на 

фінансування будівництва установки сепарації повітря. 

Загальна вартість Проєкту 

$100 млн 

Оцінюється у понад $100 млн 

Додатковість 

Підтримка ЄБРР є додатковою, оскільки він пропонує фінансування відповідно до 

специфічних потреб Проєкту, тоді як його довгострокові відносини з інвесторами та 

кінцевими користувачами сприятимуть помякшенню політичних ризиків та 

технологічним інноваціям. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Проєкт віднесено до категорії «B» (ЕСП 2014 р.). Повязані з Проєктом екологічні та 

соціальні впливи будуть локалізовані на об'єкті та легко піддаватимуться визначенню і 

пом'якшенню шляхом застосування добре визначених заходів пом'якшення.  

Компанія побудує та експлуатуватиме нову установку сепарації повітря (УСП) на 

існуючому металургійному комбінаті «Арселор Міттал Кривий Ріг» (АМКР) у Кривому 

Розі (Україна). Поточний Проєкт частково спрямований на заміну старого обладнання та є 

частиною комплексної модернізації металургійного комбінату з метою забезпечення 

випуску сталі на АМКР відповідно до стратегічного плану. Пов’язані з Проєктом 

екологічні та соціальні впливи є локалізованими на об’єкті та легко можуть бути 

визначені та усунені чи пом’якшені шляхом реалізації добре визначених заходів. 

Банк виконав внутрішне ПЕСД Проєкту УСП, метою якого була перевірка запланованих 

процедур проектування, будівництва та експлуатації, а також перевірка дозволів та іншої 

регуляторної документації, пов'язаної з Проєктом. Нова УСП буде розташована в межах 

комбінату «АМКР» і матиме обмежений вплив на чутливі рецептори. Вона 

знаходитиметься на відстані від житлової забудови, матиме обмежені соціальні впливи і 

не вимагатиме відселення.  

ПЕСД підтвердило, що інвестори та Компанія мають спроможність для дотримання ВРП 

Банку завдяки добре розвиненим системам управління охороною довкілля та праці, а 

також управління персоналом. Для управління питаннями охорони довкілля, якості, 

енергозабезпечення, охорони праці та техніки безпеки будуть використовуватися системи, 

сертифіковані за стандартами ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 та ISO 45001. Для 

впровадження зазначених систем є необхідні ресурси та спроможність.  

Що стосується екологічних показників, пропонована технологія відноситься до однієї з 

найкращих доступних технологій у галузі. Компанія працюватиме з дотриманням 

українських національних вимог, настанов Європейської асоціації промислових газів та 

відповідних найкращих доступних технологій (НДТ) ЄС (в міру необхідності) і досягне 



вищої енергоефективності та нижчого обсягу викидів. Компанія виконає оцінку впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС) для даної інвестиції та отримає від компетентних 

органів необхідні дозволи до початку будівництва. Місце розташування УСП знаходиться 

в межах існуючого комбінату «АМКР», якому Банк вже надавав фінансування у 

минулому (DTM 47584), і меткомбінат наразі виконує узгоджений План екологічних і 

соціальних заходів (ПЕСЗ), метою якого є забезпечення дотримання національних та 

європейських екологічних стандартів, а також передової галузевої практики. Банк 

слідкуватиме за виконанням Проєкту шляхом здійснення моніторингових візитів та 

ознайомлення із звітами, які надаватимуться до завершення будівництва.  

Нетехнічне резюме (НТР) додається. 

Технічне співробітництво та грантове фінансування 

Немає 

Контактна інформація Компанії 

Володимир Ярмола  

yarmolv@airproducts.com 

Тел.:+38 044 489 9722 

Факс: +38 044 489 9743 

www.airproducts.ua 

вул. Героїв Сталінграду, 53-B, офіс 2, м. Київ, 04213, Україна 

Дата останнього оновлення РП 

18 червня 2020 р. 

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 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto: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. 

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 

стейкходерами 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. 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
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
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request


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. 

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. 

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html

