
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: ФАРМАК II 

Країна: Україна 

Номер проекту: 45083 

Галузь: Виробництво та послуги 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Екологічна категорія: В 

Дата засідання Ради директорів: 23 липня 2013 р. 

Статус: Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий 
розгляд 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

14 червня 2013 р. 

Опис та цілі проекту: Проект сприятиме подальшому зростанню та розширенню 
компанії «Фармак», яка вже є клієнтом Банку. 

Кошти Кредиту будуть використані для часткового 
фінансування програми капітальних інвестицій компанії 
«Фармак», загальний обсяг якої становить 52,5 млн. євро у 
2013-2015 рр. Ця програма допоможе компанії отримати 
сертифікацію Адміністрації з контролю за продуктами 
харчування та ліками США (FDA), розширити свої 
можливості у науково-дослідній сфері, підвищити операційну 
ефективність (завдяки інвестиціям в енергоефективність), а 
також збільшити загальні потужності з виробництва активних 
фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та таблеток. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект забезпечить наступні впливи на перехідні процеси в 
економіці: 

• Демонстрацію нових напрямків діяльності та 
поведінки, які можна використовувати в якості 
прикладу 

• Встановлення стандартів корпоративного 
управління та ділової поведінки 

Клієнт: ПАТ «Фармак», провідний виробник фармацевтичної 
продукції в Україні. 

Фінансування ЄБРР: Кредит на суму до 20 млн. євро. 

Загальна вартість проекту: 52,5 млн. євро 

Екологічні впливи: Проект віднесено до категорії «B». Передбачається, що 
потенційні екологічні та соціальні впливи, пов’язані з 
програмою капітальних інвестицій у потужності компанії 
«Фармак» у Києві, будуть локалізованими у межах об’єкту, і 
що їх можна буде легко мінімізувати за допомогою належних 
заходів з пом’якшення та управління. Програма капітальних 
інвестицій (Проект) має наступні основні складові: отримання 
сертифікатів Адміністрації з контролю за продуктами 
харчування та ліками США, для чого необхідно буде 
вдосконалити існуючі системи та побудувати новий склад; 
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модернізація науково-дослідних лабораторій (нове 
обладнання); а також створення цеху з виробництва 
таблетованих препаратів. Також передбачається 
реконструкція існуючих газових бойлерів та системи 
очищення стічних вод, що допоможе підвищити ефективність 
діяльності, зменшити обсяг викидів та покращити якість 
стічних вод. Усі ці заходи будуть здійснюватися на існуючому 
підприємстві компанії «Фармак», розташованому по вул. 
Фрунзе у промисловій зоні м. Києва. 

«Фармак» також має намір перенести виробництво активних 
фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) з Києва на новий 
майданчик у Шостці (Сумська область). Кошти даного 
кредиту ЄБРР не будуть використовуватися для створення 
цих нових виробничих потужностей. 

ЄБРР виконав передпроектне екологічне та соціальне 
дослідження (ПЕСД) для Проекту на основі результатів 
ПЕСД для попереднього кредиту, який ЄБРР надав компанії 
«Фармак» на модернізацію виробництва з метою виконання 
стандартів Належної виробничої практики (GMP). ПЕСД 
включало у себе відвідування підприємства, аналіз існуючих 
систем екологічного та соціального менеджменту (ЕСМ), 
організації охорони праці та техніки безпеки (ОП і ТБ), 
показників діяльності у цих сферах, а також окремих 
складових Проекту. 

«Фармак» має розвинені та ефективні системи ЕСМ, ОП і 
ТБ, а також управління якістю. Компанія має належну 
організаційну структуру та кадрове забезпечення, що 
сертифіковані за стандартами ISO 14001, OHSAS 18001 та 
ISO 9000. Усі виробничі лінії сертифіковані за стандартами 
GMP ВОЗ. Україна нещодавно прийняла законодавство, 
відповідно до якого всі фармацевтичні компанії повинні 
дотримуватися стандартів GMP з 2012 р. Компанія «Фармак» 
продемонструвала готовність та бажання покращувати свої 
показники у сферах ЕСМ, ОП і ТБ, а також дотримання 
стандартів GMP в рамках попереднього кредиту. Це було 
також підтверджено під час проведення ПЕСД для кредиту, 
що розглядається. 

«Фармак» контролює якість стічних вод, викидів в атмосферу 
та повітря у приміщеннях на своїх об’єктах. За цими 
показниками компанія у даний час відповідає українським та 
європейським нормам. Стічні води очищаються на 
підприємстві перед скиданням у комунальну каналізаційну 
систему та за своєю якістю цілком відповідають вимогам, що 
визначені у «Правилах приймання стічних вод абонентів у 
каналізацію м. Києва», узгоджених з ПАТ «АК 
«Київводоканал». Виробничі лінії та лабораторії оснащені 
різноманітними системами витягування та фільтрації для 
зменшення викидів, у тому числі пилу. Також здійснюється 
контроль за споживанням енергії та утворенням відходів. Усі 
відходи, включаючи небезпечні, вивозяться з підприємства 
підрядниками, що мають відповідні дозволи. Встановлені 
певні планові показники зменшення енергоспоживання, 
обсягів стічних вод та викидів, і відповідні обсяги значно 
зменшилися за останні вісім років. Для персоналу діють 
суворі вимоги щодо використання засобів індивідуального 
захисту (ЗІЗ) та робочі процедури. 

У Проекті не передбачаються значні екологічні чи соціальні 
впливи; зрештою він має призвести до покращення 
екологічних та соціальних показників на підприємстві. 
Будівельні роботи створюватимуть незначні, локальні та 
короткострокові негативні впливи, які можна буде 
мінімізувати чи попередити шляхом дотримання належних 
методів будівництва. Нова інфраструктура, об’єкти та 
обладнання розроблятимуться та створюватимуться згідно з 
найкращою галузевою практикою, а також стандартами GMP 
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та ЄС. Усі нові потужності будуть під’єднані до існуючих 
систем збору стічних вод та будуть експлуатуватися з 
дотриманням вимог існуючих систем ЕСМ, процедур та 
правил моніторингу.  

Компанія «Фармак» нещодавно прийняла стратегію 
діяльності у сфері корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ), що спрямована на забезпечення прозорості та 
розкриття інформації. Залучення зацікавлених сторін у 
зв'язку з реалізацією Проекту буде забезпечуватися через 
існуючі канали та може бути розширене у разі необхідності. 

У даний час розробляється План екологічних та соціальних 
заходів (ПЕСЗ), який має забезпечити подальше дотримання 
Вимог до реалізації проектів ЄБРР у компанії «Фармак» та 
даному Проекті. «Фармак» подаватиме до ЄБРР річні 
екологічні та соціальні звіти, що включатимуть у себе 
інформацію про хід виконання ПЕСЗ. ЄБРР здійснюватиме 
моніторинг екологічних та соціальних показників у Проекті 
відповідно до Екологічної та соціальної політики Банку. 

Технічне співробітництво: Немає. 

Контактні особи Компанії: Вікторія Смародина 
Фінансовий директор 

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 

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. 
Опис процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf або на 
російській мові 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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