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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: Novus 

Країна: Україна 

Номер проекту: 43484 

Галузь: Агробізнес 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Екологічна категорія: В 

Дата засідання Ради директорів: 11 грудня 2012 р. 

Статус: Ухвалений Радою директорів, очікується підписання 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

26 жовтня 2012 р. 

Опис проекту: ЄБРР розглядає можливість надання довгострокового 
кредиту на суму до $50 млн. групі компаній «Novus» на 
фінансування розширення роздрібної мережі «Novus» в 
Україні. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект впливатиме на перехідні процеси в економіці завдяки 
демонстраційному ефекту розширення роздрібної торгівлі 
продуктами харчування у сучасному форматі в Україні. Крім 
цього, Проект сприятиме зміцненню зв’язків з місцевими 
постачальниками та дистрибуторами, оскільки створить нові 
можливості для бізнесу, а також підвищенню вимог до якості 
їх товарів і послуг. Нарешті, Проект забезпечить 
встановлення стандартів корпоративного управління та 
ділової поведінки у секторі рітейлу, зокрема у тому, що 
стосується використання сучасних рішень у сфері сталого 
енергокористування, стандартів охорони навколишнього 
середовища та праці, а також стандартів фінансової 
звітності. 

Клієнт: Група компаній «Novus» є оператором магазинів роздрібної 
торгівлі продуктами харчування в Україні. 

Фінансування ЄБРР: Довгостроковий кредит на суму до $50 млн. 

Загальна вартість проекту: $50 млн. 

Екологічні впливи: Проект віднесено до категорії «B». Передінвестиційне 
екологічне та соціальне обстеження для цього проекту 
включало у себе заповнення компанією детального 
екологічного та соціального опитувальника, зустрічі між 
представниками Компанії та Банку, а також візит до щойно 
побудованого магазину «Novus». Компанія «Novus» має 
системи для управління охороною навколишнього 
середовища, охороною праці та людськими ресурсами, а 
також спеціалістів, які займаються відповідними питаннями у 
цих сферах. Аналіз існуючих систем показав, що Компанія не 
лише виконує вимоги національного законодавства, а й 
реалізувала ряд ініціатив, які можуть вважатися такими, що 
відповідають найкращій міжнародній практиці. Розроблено 
та узгоджено з Компанією План екологічних і соціальних 
заходів (ПЕСЗ), що охоплює всі аспекти, визначені у Вимогах 
до реалізації проектів Банку, зокрема вибір обладнання, 
управління відходами, відведення земельних ділянок, 
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будівництво та управління  поставками. Компанія «Novus» 
буде зобов’язана подавати Банку щорічний звіт про 
виконання ПЕСЗ та про всі інші екологічні та соціальні 
питання, які виникатимуть протягом року. 

Технічне співробітництво: Немає. 

Контактні особи Компанії: Пан Гінтаутас Павалкіс 
BT invest, Ltd 
Тел. +370 5 205 2515 
Електронна пошта: gintautas.pavalkis@btinvest.lt 

Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи 
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 

Орган з розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (ОРС): 

ЄБРР створив ОРС 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 ОРС 
можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  

Російськомовну версію правил подання скарг та опису 
відповідних процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

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