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Резюме проекту (РП) 
 

Назва проекту: «Лаона» 

Країна: Україна 

Номер проекту: 41511 

Галузь: Загальна промисловість 

Державний/приватний сектор: Приватний 

Екологічна категорія В 

Дата засідання Ради директорів: 7 грудня 2010 р. 

Статус: Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий 
розгляд 

Дата оприлюднення РП: 21 жовтня 2010 р. 

Опис та цілі проекту: 

 

Мета запропонованого проекту – надати групі «Лаона» 
підтримку у фінансуванні додаткових запасів 
фармацевтичної продукції, покращенні діяльності, 
прискоренні обробки платежів, реструктуризації балансу та 
збільшенні капіталу. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Передбачається наступний вплив на перехідні процеси в 
економіці та демонстраційний ефект в ході реалізаціі 
проекту: 

 запровадження нових програм клієнтської підтримки 
та лояльності; 

 встановлення стандартів ділової поведінки та 
корпоративного управління; 

 зміцнення зворотних зв’язків з місцевими 
постачальниками; 

 підтримка природоохоронної діяльності. 

Клієнт: Група «Лаона» є українською групою компаній, що 
займаються оптовою та роздрібною торгівлею 
фармацевтичною продукцією. Компанія «Альба-Україна» 
займається оптовою реалізацією фармацевтичної продукції 
та є ключовим активом групи «Лаона». 

Фінансування ЄБРР: Банк надасть групі «Лаона» пакет фінансування, що 
складатиметься з інвестиції в акціонерний капітал на суму до 
8 млн. дол. США та кредиту на суму 17 млн. дол. США. 

Загальна вартість проекту: 35 млн. дол. США 

Вплив проекту на навколишнє 
середовище: 

Екологічна категорія та обґрунтування 

Проект віднесений до категорії B. Функціонування мережі 
оптової та роздрібної реалізації фармацевтичної продукції та 
майбутнє будівництво складу пов’язані з низкою конкретних 
впливів, які можуть бути легко визначені, оцінені та 
пом’якшені за допомогою заходів, визначених у Плані 
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екологічних та соціальних заходів. 

Передпроектне дослідження та його результати 

Незалежний консультант виконав оцінку внутрішніх ресурсів 
Компанії з управління ризиками та її спроможності вести 
діяльність відповідно до Вимог Банку до показників 
діяльності (ВПД). Крім цього, були здійснені візити на об’єкти 
Компанії у м. Бориспіль та м. Одеса і виконаний детальний 
аналіз плану використання кредитної та акціонерної 
складової фінансування. 

Основні впливи на навколишнє середовище та їх 
пом’якшення 

Діяльність Компанії характеризується низьким рівнем 
екологічних та соціальних ризиків. У ході передпроектного 
дослідження було визначено потребу в документуванні 
процедур систем управління на корпоративному рівні, а 
також низку питань у сфері поводження з відходами, 
управління підрядниками та планування дій у надзвичайних 
ситуаціях, які необхідно вирішити для приведення діяльності 
Компанії у відповідність до ВПД. Для вирішення цих питань 
необхідні заходи з пом’якшення не лише операційних 
ризиків, а й також ризиків, пов’язаних з будівельними та 
монтажними роботами, що передбачені у Проекті. 

Основна інформація про План екологічних та 
соціальних заходів 

Компанія повинна буде дотримуватися відповідних 
національних та європейських нормативних вимог та 
стандартів у сфері охорони навколишнього середовища, 
здоров’я, праці та техніки безпеки, а також стандартів, що 
передбачені у ВПД Банку. Для цього Компанія повинна буде 
розширити свої можливості у сфері управління охороною 
навколишнього середовища, здоров’я, праці та техніки 
безпеки, а також впровадити систему управління у цій сфері. 
Необхідно буде проаналізувати використання ртутних ламп 
та охолоджувальних речовин, які руйнують озоновий шар, і 
визначити, чи можна замінити їх іншим обладнанням та 
матеріалами. У разі необхідності буде розроблена програма 
виведення з експлуатації та припинення використання 
відповідного обладнання та матеріалів. Крім цього, 
необхідно буде розробити програму управління 
підрядниками, що буде використовуватися в якості 
інструменту управління ризиками для мінімізації ризику 
негативних впливів, особливо на етапі будівельно-
монтажних робіт. 

Оприлюднення інформації та консультації 

У контексті участі у даному проекті ЄБРР Компанія 
оприлюднить на місцевому рівні стислий опис пов’язаних з 
проектом природоохоронних питань, заходів з їх 
пом’якшення, планів дій та інших узгоджених ініціатив. 

Моніторинг та звітність 

Компанія здійснюватиме моніторинг екологічних впливів її 
діяльності відповідно до вимог національного законодавства. 
Протягом усього терміну реалізації проекту Банк буде 
перевіряти його відповідність екологічним та соціальним 
вимогам, що застосовуються, шляхом аналізу екологічних 
звітів, які будуть складатися за проектом та включатимуть 
наступну інформацію: 

(i) стан виконання поточних заходів з охорони 
навколишнього середовища, здоров’я, праці та 
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(ii) стан виконання заходів з пом’якшення 
екологічних впливів та покращення екологічних 
показників. У разі необхідності представники 
Банку також будуть здійснювати періодичні 
контрольні візити на об’єкти. 

 

Технічне співробітництво: Немає. 

Контактна особа Компанії: Андрій Дмитренко 
Любов Цимбал, фінансовий директор 
Тел.: +38 044 490 32 70  
Електронна пошта: LTsymbal@alba.kiev.ua 

 

Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або 
участі у закупівлях, 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 

Механізм подання та розгляду скарг 
щодо проектів (МПРСП): 

ЄБРР створив МПРСП для того, щоб забезпечити 
можливість незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб 
або організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком 
і, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати 
шкоду. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур 
МПРСП можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf 

Російськомовну версію Правил подання скарг та опису 
відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrulesr.pdf  

Скарги в рамках НМЗ можна подавати не пізніше, ніж через 
12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для 
уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до 
спеціаліста з НМЗ (pcm@ebrd.com) або відповідного 
Постійного Представництва ЄБРР. 
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