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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: NAP Україна 

Країна: Україна 

Номер проекту: 44012 

Галузь: Агробізнес 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 23 липня 2013 

Статус: Отримане фінальне затвердження проекту 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

15 Березня 2013 

Опис проекту: Запропонований проект передбачає фінансування 
оборотного капіталу (в доврожайний та післяврожайний 
періоди) сільськогосподарських підприємств в Україні, що 
належать компанії NCH Agribusiness Partners L.P. (надалі – 
«NAP»). Головною метою проекту є підвищення врожайності 
та ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств шляхом покращення управління та 
застосування нових технологій. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Передбачається, що цей проект матиме значний 
демонстраційній ефект в Україні завдяки наступному: 
підвищенню продуктивності та ефективності 
сільськогосподарських підприємств NAP внаслідок 
впровадження сучасних сільськогосподарських технологій та 
екологічно збалансованих підходів до 
сільськогосподарського виробництва; впровадженню більш 
високих стандартів управління сільськогосподарськими 
підприємствами та корпоративного управління відповідно до 
найкращої міжнародної практики; передачі знань місцевим 
працівникам та іншим сільськогосподарським підприємствам 
з їх потенційним поширенням у галузі. 

Клієнт: 34 сільськогосподарські компанії, що ведуть діяльність в 
Україні. 

Фінансування ЄБРР: Забезпечений відновлюваний кредит першої черги до $50 
млн. 

Загальна вартість проекту: $167-191 млн. 

Екологічні впливи: Проект віднесено до категорії «В» відповідно до Екологічної 
політики та процедур ЄБРР. Оскільки проект передбачає 
загальне фінансування клієнта з численними об’єктами та 
активами, головною метою передпроектного екологічного та 
соціального обстеження була оцінка систем управління 
клієнта. Це обстеження проводилося за допомогою 
корпоративних анкет, а також аналізу стандартів і методів, 
що використовуються по відношенню до вже існуючих 
інвестицій NAP. Компанія NAP створила комплексну систему 
управління для забезпечення збалансованого ведення 
сільськогосподарської діяльності. Хоча за реалізацію 
конкретних екологічних і соціальних заходів відповідає 
керівництво окремих сільськогосподарських підприємств, 
NAP контролює цю діяльність за допомогою процедур 
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аудиту та аналізу, а також через розробку річних бізнес-
планів для кожного підприємства. Компанія NAP має 
контрольний перелік параметрів збалансованого ведення 
сільськогосподарської діяльності, за допомогою якого 
оцінюється діяльність кожного підприємства і визначаються 
сфери, які потребують покращення. Компанія також 
намагається забезпечувати сертифікацію своїх 
сільськогосподарських підприємств за стандартами ISO9001, 
ISO 14001 та OHSAS18001. Реалізація відповідних заходів 
дозволить покращити екологічні та соціальні показники 
відповідних підприємств. Конкретні стандарти та обов’язки 
щодо реалізації цих заходів будуть включені до юридичної 
угоди за цим проектом. 

Технічне співробітництво: Наразі розглядається можливість реалізації проекту 
технічного співробітництва, що включатиме у себе навчальні 
програми для малих та середніх сільськогосподарських 
підприємств (третіх сторін) в Україні. 

Контактні особи Компанії: Міхаель Бертрам, керівник NCH в Україні 
Електронна пошта: michael@nchadvisors.kiev.ua  
Тел. +38 044 390 57 20 
 
Представництво NCH Advisors Inc. в Україні: 
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-T 

Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
Тел.: +44 20 7338 6282; факс: +44 20 7338 6102 
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 
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