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УПКП – новий кредит для «УАІ»
Країна:
Україна
Номер проекту:
47438
Галузь:
Агробізнес
Тип повідомлення:
Приватний
Екологічна категорія:
В
Дата засідання Ради директорів:
9 грудня 2015 р.
Статус:
Пройшов остаточний розгляд, очікується схвалення Радою директорів
Дата оприлюднення РП:
4 листопада 2015 р.

Опис проекту
Кредит буде надано в рамках Української програми корпоративної підтримки, яку Банк
реалізує з метою підтримки існуючих клієнтів у складних економічних і політичних
обставинах, що останнім часом склалися в Україні. В умовах кризи ліквідності, що
негативно впливає на українські компанії, цей Кредит забезпечить існуючого клієнта
Банку достатнім оборотним капіталом для обробки 195 тис. га протягом сезонів 20162017 р.

Цілі проекту
Підтримуючи цей проект, ЄБРР виділяє більше коштів в одному з найважливіших і
найперспективніших секторів української економіки для того, щоб сприяти
задоволенню потреб сільськогосподарських компаній в ліквідності та оборотному
капіталі. Цей кредит також сприятиме відновленню впевненості на ринку та інтересу
до реалізації нових проектів у країні.

Вплив на перехідні процеси в економіці

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

Основні впливи проекту на перехідні процеси в економіці полягатимуть в розширенні
ринку та поверненню в сільськогосподарський оборот земель, що не
використовувалися багато років. Це передбачає використання значного обсягу
навичок, передачу ноу-хау та застосування методики мінімальної обробки ґрунту, що
досі є дуже новою для України і дозволяє зменшити використання добрив, води і
пального.

Інформація про клієнта
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ТОВ «Українські аграрні інвестиції» («УАІ») успішно співпрацює з ЄБРР з 2010 р.
Кошти цього кредиту повністю забезпечать сезонні потреби компанії в оборотному
капіталі для вирощування сільськогосподарських культур на площі 195 тис. га у часи,
коли доступність фінансування в Україні значно зменшилася.

Фінансування ЄБРР
$20 млн.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання
ТОВ «Українські аграрні інвестиції», що має понад 70 сільськогосподарських
підприємств у Північній та Західній Україні, кредиту в розмірі до $20 млн. на
поповнення обігових коштів. Кредит надається в рамках створеної Банком Української
програми корпоративної підтримки обсягом €150 млн., метою якої є підтримка
існуючих клієнтів ЄБРР у країні.

Загальна вартість проекту
$75 млн.

Екологічна і соціальна категорія, впливи та шляхи їх
пом’якшення
Проект віднесено до категорії «B». Передінвестиційне екологічне та соціальне
дослідження (ПЕСД), виконане в рамках попередніх спільних проектів з Компанією,
підтвердило, що Компанія значною мірою дотримується місцевих нормативноправових вимог у сфері охорони навколишнього середовища та праці. На всіх об’єктах
Компанії є інженери з охорони навколишнього середовища та праці, а також спеціаліст
з управління персоналом. Компанія має розвинену систему управління ланцюжком
поставок, що відповідає міжнародним стандартам, і регулярно перевіряє своїх
постачальників, що сприяє встановленню високих стандартів якості у галузі та
підвищенню показників якості в постачальників. Уся необхідна відповідно до вимог
місцевого законодавства документація у сфері охорони навколишнього середовища та
праці (включаючи процедури та інструкції) розроблена та є наявною на всіх
виробничих об’єктах. Для небезпечних об’єктів розроблено плани дій у надзвичайних
ситуаціях. Компанія сумлінно та своєчасно виконує узгоджені з Банком заходи,
зокрема всі заходи, визначені у ПЕСЗ. Компанія продовжить надавати Банку річні
екологічні та соціальні звіти для моніторингу виконання ВРП Банку.
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Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Александр Жозеф, фінансовий директор
ajoseph@ukragrinvest.com.ua
+380 44 594 94 40
+380 44 594 94 50
www.uai.kiev.ua/en/home
вул. Мечникова 2, м. Київ, 01601, Україна

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зв’яжіться
з компанією-клієнтом

Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Політика громадського інформування (ПГІ)
У ПГІ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації із зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та розуміння
його стратегій, принципів та діяльності.
Текст ПГІ

Орган 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.
Регламент ОРС | Російський переклад
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
Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного Представництва
ЄБРР.
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