
ЄБРР 

Резюме проекту (РП) 
Назва проекту: Агротрейд 

Країна:  

Номер проекту: 43466 

Галузь:  

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів:  

Статус:  

Дата оприлюднення РП: 

Дата оновлення РП: 

Заповнюється редактором РП з відділу комунікацій 

Опис та цілі проекту: 

 

ЄБРР розглядає можливість надання групі «Агротрейд» 
кредиту для фінансування її оборотного капіталу та 
інвестицій в інфраструктуру переробки та зберігання 
зернових в Україні. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Очікується, що пропонований проект матиме значний 
демонстраційний ефект. Додаткові потужності сприятимуть 
більш ефективності діяльності групи «Агротрейд» зі збору та 
переробки зернових, їх вищій якості та ширшому доступу 
сільськогосподарських підприємств до якісної 
інфраструктури зберігання зернових. Кредит сприятиме 
подальшому розширенню операцій групи «Агротрейд» з 
закупівлі та вирощування зернових. 

Клієнт: Група компаній «Агротрейд» (група «Агротрейд») є одним з 
провідних зернотрейдерів та сільськогосподарських 
виробників в Україні. 

Фінансування ЄБРР: Кредит на поповнення оборотного капіталу на суму до 20 
млн. дол. США та строковий кредит на суму до 8 млн. дол. 
США. 

Загальна вартість проекту: Приблизно 34 млн. дол.. США. 

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

Проект віднесено до категорії «B». Передпроектне 
екологічне та соціальне обстеження включало у себе 
розгляд документації, наданої групою «Агротрейд», а також 
відвідування офісу та окремих об’єктів клієнта працівником 
Відділу екології та сталого розвитку ЄБРР. 

Передпроектне обстеження показало, що діяльність клієнта 
відповідає вимогам українського законодавства, і що 
запропонований проект не матиме жодних значних 
негативних екологічних або соціоекономічних впливів. 

До основних питань, пов’язаних з діяльністю клієнта, 
відноситься контроль за пиловим забрудненням, 
поводження з агрохімікатами та їх застосування, 
водокористування, а також загальні питання управління 
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охороною праці та технікою безпеки. Також були розглянуті 
впливи сільськогосподарської діяльності на біорізноманіття, 
хоча ризик таких впливів і зменшується завдяки 
використанню клієнтом більш сучасних 
сільськогосподарських технологій, зокрема мінімальної 
обробки ґрунту, а також використанню систем глобального 
позиціонування GPS для внесення пестицидів. Клієнт не 
створює значних ризиків для місцевих громад. 

Група «Агротрейд» повинна буде виконувати Вимоги до 
реалізації проектів ЄБРР. Для цього був розроблений План 
екологічних та соціальних заходів, що передбачає 
впровадження більш формальної системи екологічного 
менеджменту; призначення спеціалістів, які будуть 
займатися виключно питаннями охорони навколишнього 
середовища і праці; модернізацію потужностей для 
зберігання паливно-мастильних матеріалів і хімікатів; а 
також розробку процедур залучення зацікавлених осіб. ПЕСЗ 
стане частиною юридичних угод з ЄБРР, і на його основі 
ЄБРР будуть подаватися регулярні звіти з екологічних та 
соціальних питань. 

Технічне співробітництво: Немає 

Контактна особа Компанії: 
Олена Ворона 
Фінансовий директор 
  
Група «Агротрейд» 
31/35, вул. Дмитрівська 
Харків, 61052, Україна 
Тел.: +38-057-7662222 

Електронна пошта: e.vorona@agrotrade.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 

Незалежний механізм звернень 
(НМЗ) 

ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можуть 
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 відповідних процедур можна 
знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm 
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