
Резюме проекту  

Назва проекту:  NEPF Farming Ukraine 

Країна:  Україна  

Номер проекту:  45888 

Бізнес-сектор:  Агробізнес  

Державний / приватний сектор:  Приватний сектор  

Екологічна категорія: B 

Термін подачі до Ради:  26 лютого 2014 р. 

Статус:  Затверджений Радою, очікується підписання 

Дата публікації резюме:  
Дата поновлення резюме:  

25 грудня 2013 р 

Опис проекту:  
Пропонований проект фінансуватиме потреби фермерських 
господарств України (далі – «ферми»), якими володіє фонд 
New Europe Property Fund L.P. (далі – NEPF), в обіговому 
капіталі в періоди до та після збору врожаю з метою 
підвищення врожайності сільськогосподарських культур та 
ефективності господарювання шляхом застосування кращих 
технологій та управління фермами.  

Вплив на процес переходу:  
Очікується, що проект матиме потужний демонстраційний 
ефект в Україні, за рахунок подальшого підвищення 
продуктивності та ефективності окремих ферм завдяки 
застосуванню передових методів ведення сільського 
господарства та екологічно стійкої сільськогосподарської 
практики; сприяння підвищенню стандартів управління 
фермами та корпоративного управління згідно найвищих 
міжнародних стандартів; інтенсивній передачі знань місцевим 
працівникам та іншим фермерським господарствам із 
потенційним ефектом поширення по всій галузі; зміцнення 
зв’язків із місцевими субпідрядниками шляхом створення 
попиту на їхні послуги з убирання врожаю. 

Клієнт:  30 фермерських господарств, працюючих в Україні.  

Фінансування з боку ЄБРР  
Забезпечений кредит першої черги на суму до 40 млн. дол. 
США. 

Загальна вартість проекту:  
До 120 млн. дол. США 

Вплив на навколишнє середовище:  Згідно з Правилами та процедурами ЄБРР в галузі охорони 
навколишнього середовища цьому проекту надана категорія 
В. Оскільки він передбачає багатофункціональне 
фінансування клієнта, що має багато об’єктів та активів, то 
екологічна і соціальна комплексна перевірка зосереджена на 
оцінюванні систем управління клієнта. Комплексна перевірка 
була проведена за допомогою корпоративних анкет і розгляду 
стандартів та практики, що застосовуються для існуючих 
інвестицій NEPF. NEPF розробив комплексну систему 
управління стійким сільським господарством. Реалізація 
заходів в екологічній та соціальній сферах є обов’язком 
керівників окремих ферм, а NEPF здійснює нагляд за цією 
діяльністю шляхом проведення аудитів і перевірок та 
розробки річних бізнес-планів для кожної ферми. NEPF 
підготував контрольний перелік щодо стійкої практики 
ведення сільського господарства, який слугує для оцінювання 



кожної ферми та визначення напрямів покращення. Інша мета 
– забезпечити сертифікацію ферм за стандартами ISO9001, 
ISO 14001 та OHSAS18001. Впровадження цих заходів 
покращить екологічні та соціальні результати діяльності 
господарств. Стандарти і зобов’язання, що мають бути 
дотримані, будуть включені до юридичної угоди щодо Проекту  

Технічне співробітництво:  Наразі розглядається проект із технічної допомоги, що 
включає навчальні програми для сторонніх малих і середніх 
фермерських господарств в Україні 

Контактна особа в компанії:  
Майкл Бертрам  
E-mail: michael@nchadvisors.kiev.ua  
Тел.: +38 044 390 57 20 
Представництво NCH Advisors в Україні 
вул. Дегтярівська, 27T, Київ, 04119 

Можливості розвитку бізнесу:  Щодо бізнес-можливостей або закупівель, просимо 
звертатися до компанії-клієнта.  

Загальні запити:  Запити щодо проекту ЄБРР, не пов'язані із закупівлями:  
Тел: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380 

Ел. пошта: projectenquiries@ebrd.com  

Політика інформування 
громадськості (ПІГ)  

ПІГ визначає порядок розповсюдження інформації ЄБРР та 
проведення консультацій з зацікавленими сторонами з метою 
сприяння глибшому розумінню та усвідомленню його 
стратегії, політики та операцій.  

Із текстом ПІГ можна ознайомитися в розділі: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm   

Орган по розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (PCM)  

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку було 
створено спеціальний Орган з розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (ОРС) для незалежного розгляду скарг однієї або 
кількох фізичних осіб або організацій щодо шкоди, яку, на 
їхню думку, завдали або можуть завдати проекти, фінансовані 
Банком. З процедурами ОРС можна ознайомитися на сторінці 
сайту http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf; 
версію російською мовою можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Всі скарги в ОРС повинні подаватися протягом 12 місяців 
після останньої вибірки коштів ЄБРР. Для уточнення термінів 
подачі скарг можна звернутися до співробітника з питань ОРС 
(за адресою pcm@ebrd.com) або до відповідного постійного 
представництва ЄБРР у країні операцій.  
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