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Зерновий термінал «Серсеріс»
Країна:
Україна
Номер проекту:
47452
Галузь:
Агробізнес
Тип повідомлення:
Приватний
Екологічна категорія:
В
Дата засідання Ради директорів:
14 жовтня 2015 р.
Статус:
Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий розгляд
Дата оприлюднення РП англійською мовою:
14 вересня 2015 р.

Опис проекту
ЄБРР планує надати довгостроковий кредит на суму до 40 млн. дол. США групі
компаній «GNT» (далі – «GNT») для фінансування збільшення пропускної
спроможності її існуючого зернового терміналу в Одеському порту.

Цілі проекту
Проект збільшить пропускну спроможність та потужність зберігання зернового
портового терміналу «GNT». Крім цього, розширення сучасних термінальних
потужностей в рамках проекту сприятиме розвитку сільськогосподарського експорту в
Україні.

Вплив на перехідні процеси в економіці
Передбачається, що пропонований проект впливатиме на перехідні процеси в
економіці двома наступними шляхами: (i) завдяки збільшенню конкуренції в портовій
галузі України, а також розширенню зв'язків з постачальниками та покупцями
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зернових; та (ii) завдяки встановленню стандартів корпоративного управління та
ділової поведінки.

Інформація про клієнта
GN TERMINAL ENTERPRISES LTD
«GNT» є інтегрованою зерно постачальною та експортно-логістичною групою, що веде
діяльність в порту м. Одеси, Україна. Її діяльність включає у себе торгівлю та
експлуатацію зернових терміналів в Одесі.

Фінансування ЄБРР
Забезпечений кредит на суму до 40 млн. дол. США.

Загальна вартість проекту
69 млн. дол. США

Екологічна і соціальна категорія, впливи та шляхи їх
пом’якшення
Пропонований проект віднесено до категорії «B» відповідно до Екологічної та
соціальної політики ЄБРР 2014 р., оскільки очікується, що потенційні впливи будуть
локалізовані на об’єкті, і що їх буде легко визначити та мінімізувати за допомогою
заходів з пом’якшення.
Екологічне та соціальне дослідження для проекту наразі триває та включає у себе
екологічний та соціальний аудит наявних у Клієнта спроможності та систем для
управління аспектами охорони навколишнього середовища та праці, а також
соціальними аспектами в ході своєї діяльності, а також аналіз потенційних (майбутніх)
екологічних і соціальних впливів – як негативних, так і позитивних. В ході
дослідження також буде проаналізована здатність Клієнта виконувати Проект
відповідно до Вимог Банку щодо реалізації проектів.
Для проекту буде складено План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ) та План
залучення зацікавлених осіб, що включатиме у себе механізм подання та розгляду
скарг. Інформацію про екологічні та соціальні показники компанії, а також стислу
інформацію про узгоджений План заходів буде доведено до зацікавлених сторін.
Це РП буде оновлено після надходження результатів передпроектного дослідження.

Технічне співробітництво
Проект матиме компонент технічного співробітництва в рамках Програми
енергетичних аудитів, що фінансується Центральноєвропейською ініціативою. В
рамках цього аудиту будуть проаналізовані вигоди від проекту в формі скорочення
споживання енергії та ресурсів, а також зменшення впливів на навколишнє середовище
уздовж усього ланцюжка поставки зернових, і запропоновані реалістичні альтернативні
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рішення для скорочення споживання енергії та ресурсів і зменшення екологічного
впливу на кліматичні зміни.

Контактна інформація компанії
Душан Деніч
denic@gnterminal.com
+971 (4) 551 6707

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 | Російськомовна версія
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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