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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: ЛАОНА ІІ 

Країна: Україна 

Номер проекту: 44454 

Галузь: Загальне виробництво 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 17 жовтня 2012 р. 

Статус: Очікується кінцевий розгляд 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

Заповнюється редактором РП з Відділу комунікацій 

Опис та цілі проекту: Пропонований проект є продовженням інвестицій у капітал 
компанії. Метою проекту є надання «Лаоні» підтримки у 
фінансуванні модернізації та розширення її логістичних 
потужностей, а також створенні програми лояльності для 
аптек. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Передбачається, що ця інвестиція матиме наступні впливи 
на перехідні процеси в економіці та демонстраційні ефекти: 

• Демонстрація нової продукції та процесів 
• Розширення ринку завдяки створенню 

програми лояльності для аптек 
• Встановлення стандартів корпоративного 

управління та ділової поведінки 

Клієнт: Група «Лаона» є великим українським оптовим та 
роздрібним оператором на ринку фармацевтичної продукції. 
Основною компанією групи є «Альба Україна», що входить 
до трійки найбільших фармацевтичних дистриб’юторів в 
Україні. 

Фінансування ЄБРР: Збільшення акціонерного капіталу Laona Public Company 
Limited на суму до $14,5 млн. 

Загальна вартість проекту: $36,1 млн. 

Екологічні впливи: Екологічний вплив 

Проект віднесено до категорії «B». Потенційні негативні 
екологічні та соціальні впливи, пов’язані з операціями 
Клієнта з оптово-роздрібної торгівлі фармацевтичними 
препаратами в Україні, є прив’язаними до конкретних 
об’єктів і можуть бути легко визначені та мінімізовані за 
допомогою заходів з пом’якшення. Передінвестиційне 
екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД) первісного 
проекту було виконане для Банку незалежним 
консультантом у 2010 р. і включало у себе корпоративний 
екологічний та соціальний аудит діяльності Компанії на 
основі аналізу документів та візиту на об’єкти Компанії у 
Борисполі (Києві). У ході ПЕСД було визначено необхідність 
у створенні системи екологічного та соціального 
менеджменту, вирішенні проблем управління відходами, 
заміні холодильного обладнання з фреоном, який негативно 
впливає на озоновий шар, контролю за використанням 
персоналом засобів індивідуального захисту, а також 
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отриманні необхідних дозволів від місцевих органів. Ці 
вимоги були включені до Плану екологічних і соціальних 
заходів (ПЕСЗ), і Компанія їх виконує, виходячи з інформації, 
наданої в річному екологічному та соціальному звіті за 
первісним проектом. 

Для нового Проекту в існуючий ПЕСЗ будуть внесені зміни 
відповідно до Вимог до реалізації проектів (ВРП) ЄБРР. 
Новий ПЕСЗ буде узгоджений між сторонами до першої 
вибірки коштів. Особливу увагу буде приділено процесу 
отримання місцевих дозволів та прав власності 
(користування) на землю, а також розкриттю інформації. 

Поточна діяльність Компанії не пов’язана з жодними 
значними екологічними впливами, оскільки Компанія 
займається не виробництвом, а лише зберіганням та 
дистрибуцією готової фармацевтичної продукції. Основні 
джерела забруднення повітря – використання 
автотранспорту для доставки продукції Клієнтам та у власні 
аптеки (вуглеводні, важкі метали, оксиди вуглецю, пил), 
викиди від газових котлів (оксиди вуглецю та азоту, пил) та 
холодильного обладнання (фреон). Основним джерелом 
твердих відходів є упаковка від сировини, що надходить 
оптом, а також відходи, що утворюються під час пакування 
продукції на об’єктах Компанії. 

Соціальні аспекти в основному пов’язані з необхідністю 
підтримувати існуючий низький рівень профзахворюваності, 
високий рівень безпеки та умов праці, а також контроль за 
безпекою фармацевтичної продукції для споживачів з 
відповідним механізмом її відкликання. Ризики у сфері 
охорони праці та техніки безпеки оцінюються як низькі та 
середні, оскільки технологічні процеси є 
високоавтоматизованими, а частка фізичної праці  
обмеженою. В існуючий ПЕСЗ будуть включені положення 
стосовно формального визначення механізму відкликання 
продукції з метою покращення процесу комунікації з 
громадськістю. 

Компанія буде й надалі подавати до Банку Річні екологічні та 
соціальні звіти (РЕСЗ) і повідомляти про всі істотні 
надзвичайні випадки та ситуації. Банк оцінюватиме 
екологічні та соціальні аспекти Проекту відповідно до ВРП 
Банку шляхом аналізу звітів Клієнта та здійснення 
періодичних моніторингових візитів. 
 

Технічне співробітництво: Немає. 

Контактна особа Компанії: Ольга Прихно 
Фінансовий директор  
Тел. +38 050 312 58 22  
E-mail: OPrihno@alba.kiev.ua 

Можливості для участі у закупівлях 
або тендерах: 

Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР 
Питання: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
Електронна пошта: procurement@ebrd.com. 

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 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
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Орган з розгляду скарг у зв”язку з 
проектами (ОРС) 

ЄБРР створив ОРС 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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