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Опис проекту

Кредит буде використаний для підтримки потреб «МХП» в сільськогосподарському
оборотному капіталі, пов’язаних з вирощуванням зернових та олійних культур, а також їх
переробкою в сировину для виробництва кормів. Також частина кредитних коштів буде
використана для здійснення капітальних інвестицій, а саме придбання нового
сільськогосподарського обладнання, необхідного для вирощування сільськогосподарських
культур та переробки олійного насіння після введення в експлуатацію нового заводу з
переробки сої.

Цілі проекту

Кошти ЄБРР будуть використані для:
i) фінансування потреб в оборотному капіталі для ведення сільськогосподарської діяльності та
виробництва кормів;
ii) фінансування та рефінансування капітальних витрат для сільськогосподарських операцій
групи «МХП», пов’язаних з закупівлею сільськогосподарської техніки та заводом з переробки
сої.

Вплив проекту на перехідні процеси в економіці

Фінансування Банку сприятиме наступному:
i) кращому використанню наразі неефективно використовуваних сільськогосподарських
земель в Україні шляхом підвищення енерго- та ресурсоефективності, а також шляхом
вдосконалення методів вирощування сільськогосподарських культур;
ii) «МХП» передаватиме інформацію про ефективні методи сільськогосподарського
виробництва та відповідний досвід новим сільськогосподарським підприємствам з метою
підвищення врожайності та операційної ефективності, а також зменшення витрат завдяки
підвищенню ефективності використання ресурсів;
iii) запуск нового заводу з переробки сої дозволить «МХП» завершити вертикальну інтеграцію
з виробництва кормів (соя наразі переробляється за межами компанії); також на цьому новому
заводі будуть використовуватися енергоефективні технології.

Інформація про клієнта

Група компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт» («МХП») – вертикально інтегрований
виробник зернових, кормів та м’яса птиці в Україні.

Фінансування ЄБРР
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Кредит для ПАТ «МХП» в Україні на суму 85 мільйонів доларів США.

Загальна вартість проекту

303 мільйона доларів США на сільськогосподарську діяльність, при цьому додаткове
фінансування буде забезпечене комерційними банками та з власних коштів компанії.

Екологічні та соціальні впливи

Пропонований проект віднесено до категорії «B» згідно з Екологічною та соціальною
політикою (ЕСП) ЄБРР 2014 року, оскільки передбачається, що можливі впливи будуть
локалізованими в межах відповідних об’єктів, і що ці впливи можна буде легко визначити та
усунути за допомогою відповідних запобіжних заходів. Банк вже виконав передінвестиційні
екологічні та соціальні дослідження різних об’єктів «МХП» у двох попередніх проектах з
Банком. Ці дослідження включали в себе незалежний екологічний та соціальний аудит
об’єктів, що мають відношення до виробництва м’яса птахів і корму, зберігання зернових і
м’ясопереробки. Консультанти встановили, що об’єкти групи компаній «МХП» в цілому
експлуатуються на рівні, що відповідає національним та європейським стандартам у сфері
охорони навколишнього середовища, охорони праці та техніки безпеки, поводження з
тваринами та біологічної безпеки. За результатами досліджень були сформульовані
рекомендації, що лягли в основу Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ). В ПЕСЗ
передбачено здійснення заходів у низці сфер, зокрема у сфері корпоративного управління, при
цьому деякі заходи є спільними для різних виробничих об’єктів, а деякі визначені
індивідуально для окремих об’єктів. «МХП» надає ЄБРР інформацію про стан виконання
ПЕСЗ у щорічних екологічних і соціальних звітах. Згідно цих звітів, «МХП» успішно та
вчасно виконала всі заходи з ПЕСЗ.
Екологічне та соціальне дослідження для даного проекту було завершене і включало в
себе аналіз потенційних (майбутніх) екологічних і соціальних впливів пов’язаних з
будівництвом нового заводу з переробки сої. У ході даного дослідження було оглянуто оцінку
впливу проекту на місцеве навколишнє середовище та процес розкриття інформації щодо
проекту. Цей огляд підтвердив, що проект відповідатиме національним законодавчим вимогам
та вимогам ЄБРР до реалізації проектів. Враховуючи відсутність екологічних та соціальних
впливів, пов'язаних з проектом, раніше проведеного дослідження Компанії та прогрес,
досягнутий в реалізації існуючого ПЕСЗ, ніяких додаткових заходів не вимагатиметься від
«МХП». Компанія повинна буде продовжувати виконувати вимоги ЄБРР до реалізації
проектів та надавати ЄБРР щорічні екологічні та соціальні звіти.
Оновлення станом на травень 2016 р.
У відповідь на ряд звернень, отриманих від місцевого населення та організацій
громадянського суспільства (ОГС), Банк виконав моніторингову оцінку з залученням як
працівників відділу екології та сталого розвитку Банку, так і незалежних консультантів з
екологічних і соціальних питань. У листопаді 2015 р. ці спеціалісти здійснили моніторинговий
візит в Україну, що включав у себе відвідування основних виробничих об’єктів «МХП» та
зустрічі з ОГС і представниками відповідних місцевих громад. За результатами оцінки був
зроблений чіткий висновок, що «МХП» є сучасною компанією, що експлуатує сучасні
потужності, які відповідають вимогам національного законодавства, а також значною мірою
відповідають найкращій міжнародній практиці. Разом з цим, Компанії було надано ряд
рекомендацій щодо покращення політики, процедур і практики з метою дотримання ВРП
Банку. Відповідні заходи були включені до оновленого Плану екологічних і соціальних
заходів, який вже узгоджено з Компанією.

Технічне співробітництво
Немає.

Контактна інформація компанії
Анастасія Соботюк
a.sobotyuk@mhp.com.ua
+38 044 207 00 00 +38 044 207 00 02
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www.mhp.com.ua
вул. Академіка Заболотного 158, Київ 03143, 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 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 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 | Версія російською мовою
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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