
ЄБРР 

Резюме проекту (РП) 
Назва проекту: «Інтерлізінвест» 

Країна: Україна 

Номер проекту: 41567 

Галузь: Залізничні перевезення 

Державний/приватний сектор: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 12 липня 2011 р.  

Статус: Пройшов концептуальний розгляд 

Дата оприлюднення РП: 

Дата оновлення РП: 

Заповнюється редактором РП з Відділу комунікацій 

Опис та цілі проекту: 

 

Банк розглядає можливість надання ТОВ «Інтерлізінвест» 
кредиту для часткового фінансування придбання приблизно 
3000 нових вантажних вагонів з метою задоволення попиту 
на послуги Компанії, який зростає. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Передбачається, що запропонована інвестиція забезпечить 
наступні впливи на перехідні процеси в економіці: 

(i) Підтримку реформи залізничного сектору через 
збільшення участі приватного сектору та розширення 
приватної власності. Підтримка Банком стратегії 
розширення ТОВ «Інтерлізінвест» дозволить 
Компанії скористатися можливостями, що існують на 
ринку залізничних перевезень України, який зростає. 
Це, у свою чергу, забезпечить розширення приватної 
власності у залізничному секторі України. 

(ii) Сприяння розвитку конкуренції через підтримку 
розвитку незалежного постачальника послуг 
залізничних перевезень та лізингових послуг. 

 

Клієнт: ТОВ «Інтерлізінвест» є одним з провідних приватних 
постачальників послуг залізничних вантажних перевезень та 
послуг операційного лізингу залізничних вантажних вагонів 
для корпоративних клієнтів в Україні. Компанія у даний час 
має та експлуатує приблизно 1200 залізничних вагонів і 
обслуговує клієнтів у ключових секторах економіки України.  

Фінансування ЄБРР: Передбачається надання Банком старшого кредиту A/B на 
суму до 75 млн. дол. США, частина якого може бути 
синдикована з комерційними банками.  

Загальна вартість проекту: 300 млн. дол. США 

Екологічна та соціальна категорія, 
впливи та їх пом’якшення: 

Категорія B. Банком було проведене передпроектне 
дослідження на основі переліку питань, що мають 
відношення до екологічної та соціальної сфери. Під час 
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цього передпроектного екологічного та соціального 
дослідження було з’ясовано, що діяльність Компанії не 
пов’язана з жодними значними екологічними або 
соціальними ризиками. Компанія має системи та процедури 
охорони праці, пожежної безпеки та екологічного 
менеджменту. Генеральний директор Компанії несе загальну 
відповідальність за питання охорони навколишнього 
середовища, праці та техніки безпеки. Відповідні плани 
заходів та посадові інструкції розробляються інженером зі 
спеціальною підготовкою, який відповідає за організацію 
праці (ергономіку).   

Проект не потребує окремого Плану екологічних і соціальних 
заходів. Компанія повинна буде виконувати Вимоги Банку до 
показників діяльності та подавати прийнятні для Банку річні 
звіти з екологічних і соціальних питань. 

Технічне співробітництво: Немає 

Контактна особа Компанії: Костянтин Місаков 
«Інтер Кар Груп» 
вул. Оскольська, 31 
м. Київ, 03028, Україна 
Тел.: +380 44 496 86 96 
Факс: +380 44 496 33 98  
Електронна пошта: misakov@icg.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 можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

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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