
ЄБРР 

Резюме проекту (РП) 
 
 

Назва проекту: Нібулон 

Країна: Україна 

Номер проекту: 38141 

Галузь: Агробізнес 

Державний/приватний 
сектор: 

Приватний 

Екологічна категорія: Категорія B (2008 р) 

Дата засідання Ради 
директорів: 

8 червня 2010 р. 

Статус:  Ухвалений Радой Директорів 

Дата оприлюднення РП: 
Дата внесення змін до РП: 

14 квітня 2010 р. 

30 квітня 2010 р. 

Опис та цілі проекту: ЄБРР розглядає можливість надання кредиту на суму до 50 
млн. дол. США провідному українському виробнику 
сільськогосподарської продукції та зернотрейдеру ТОВ 
«Нібулон» для фінансування інвестицій у зернову 
інфраструктуру в Україні. 

Вплив проекту на 
перехідні процеси в 
економіці: 

Передбачається, що запропонований проект матиме значний 
демонстраційний ефект та сприятиме подальшому розвитку 
зернової інфраструктури в Україні, у тому числі відродженню 
транспортної та зернової інфраструктури на р. Дніпро. 
Додаткові потужності з перевалки та зберігання зернових 
забезпечать підвищення якості зерна та обсягів його заготівлі у 
регіоні. Крім цього, фермери отримають доступ до додаткових 
високоякісних сховищ. 

Клієнт: ТОВ «Нібулон» є найбільшим українським експортером 
зернових та однією з найбільших вертикально інтегрованих 
сільськогосподарських компаній в Україні. 

Фінансування ЄБРР: Строковий кредит на суму до 50 млн. дол. США 

Загальна вартість 
проекту: 

Приблизно 112,4 млн. дол. США 

Впливи на навколишнє 
середовище: 

Проект віднесений до категорії B відповідно до Екологічної та 
соціальної політики ЄБРР 2008 р., оскільки очікується, що 
потенційні впливи будуть локалізовані на об’єкті, і що їх можна 
буде легко визначити та мінімізувати шляхом реалізації 
заходів з пом’якшення. 

Екологічне та соціальне дослідження для цього проекту, що 
включає у себе екологічний та соціальний аудит та аналіз з 
метою визначити екологічні та соціальні проблемні питання, 
пов’язані з існуючими об’єктами та напрямками діяльності, а 
також проаналізувати екологічні й соціальні позитивні та 
негативні впливи проекту, було виконано незалежними 



консультантами.  

Результати цього дослідження підтвердили, що напрямки 
діяльності Компанії взагалі відповідають вимогам Українського 
законодавства та проект, що запропоновано, не буде мати 
істотного негативного екологічного та соціального впливу. 
Основні потенційні екологічні наслідки, пов’язані з проектом 
полягають у виділенні пилу, що може бути мінімізовано 
шляхом реалізації заходів з пом’якшення. 

В результаті досліження консультантами був складений План 
екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) для пом’якшення 
існуючих екологічних та соціальних впливів проекту, та таких, 
що можуть виникнути у майбутньому, а також для покращення 
існуючих систем екологічного та соціального менеджменту 
Компанії для забезпечення виконання Вимог ЄС. ПЕСЗ 
покриває питання систем корпоративного керування і питання, 
пов’язані з існуючими об’єктами та напрямками діяльності 
Компанії. Основні положення ПЕСЗ відносяться до контроля та 
моніторингу виділення пилу, дослідження забруднення грунту 
та грунтових вод на об’єктах з тривалим терміном 
промислового використання; та використання та зберігання 
небезпечних речовин.  

Компанія запровадить та здійснить моніторингові процедури 
для визначення відповідності екологічним та соціальним 
стандартам, а також виконає ПЕСЗ та положення щодо 
моніторингу підрядчика. ЄБРР буде виконувати моніторинг 
виконання Компанією ПЕСЗ шляхом річних звітів. 

Екологічна та соціальна інформація по проекту буде розкрита 
у відповідності до вимог ЄБРР у місцях, доступних для 
громадськості, на яку впливає проект, та на вебсайті Компанії 
(www.nibulon.com). 

Технічне співробітництво: Немає. 

Щоб дізнатися про можливості для консультантів у проектах, 
що фінансуються з фондів технічного співробітництва, 
відвідайте сторінку закупівля послуг консультантів. 

Контактна інформація 
Компанії: 

Андрій Михайлюк 
Начальник фінансового відділу 
Тел.: (+380512) 48-94-14 
Електронна пошта: Mikhailyuk@nibulon.com.ua 

Контактна інформація 
ЄБРР 

Людмила Лищенюк, Керівник операції 
Електронна пошта: lishchel@ebrd.com 

Можливості для бізнесу Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або 
закупівлі, 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 

Незалежний механізм ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можуть 
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звернень (НМЗ): зазнавати прямого та негативного впливу внаслідок реалізації 
проектів Банку, могли подавати скарги до Банку прямо, а не 
через відділи банківських операцій. 

Правила подання скарг та опис процедур 
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