Програма прямого фінансування – «Міст
Експрес»
Країна:
Україна
Номер проекту:
48335
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Приватний
Екологічна категорія:
B
Дата розгляду Радою директорів:
15 листопада 2016 року
Статус:
Підписаний
Дата оприлюднення РП англійською мовою:
25 листопада 2016 року

Опис проекту
Боргове фінансування для ТОВ «Торговий дім «Міст-Експрес», що зареєстроване в
Україні, та групи компаній «Міст» (далі – «Група») на подальший розвиток і
розширення її місцевої та міжнародної діяльності, що включатиме у себе: розширення
мережі пунктів прийому-видачі відправлень; розвиток ІТ-платформи; розвиток
технології обробки відправлень на складах та у пунктах приймання-видачі; розвиток
місцевих і міжнародних логістичних хабів; просування бренду «Міст», а також
впровадження вуглецево нейтральних кур’єрських продуктів. Кредит на реалізацію
проекту супроводжуватиметься пільговим фінансуванням Глобального екологічного
фонду в рамках Програми «зеленої логістики», спрямованої на підвищення
енергоефективності та скорочення вуглецевих викидів у логістичному секторі.

Цілі проекту

Основна стратегія Групи полягає у збільшенні ринкової частки шляхом посилення
своїх конкурентних переваг на місцевому ринку. Для досягнення цих цілей Група
інвестує в розширення мережі приймання-видачі та поштоматів, що має забезпечити
підвищення ефективності її логістичних операцій.

Вплив на процес економічного переходу
Впливи на процес економічного переходу очікуються від наступного (i) встановлення
стандартів бізнес-поведінки шляхом підвищення ефективності складських операцій за
рахунок зменшення витрат часу на обробку відправлень; (ii) впровадження
інноваційних практик та заходів «зеленої логістики»; (iii) встановлення стандартів
корпоративного управління шляхом спрощення юридичної структури Групи та
збільшення її прозорості; (iv) збільшення частки приватної власності шляхом
збільшення масштабів діяльності Групи та її проникнення на ринку.

Інформація про клієнта
ТОВ «TОРГОВИЙ ДІМ «МІСТ ЕКСПРЕС»

Фінансування ЄБРР
10 млн. доларів США

Загальна вартість проекту
20 млн. доларів США

Екологічні та соціальні аспекти
Проект віднесено до категорії «B» згідно з Екологічною та соціальною політикою ЄБРР
2014 року.
Відділ екології та сталого розвитку Банку виконав Передінвестиційне екологічне та
соціальне дослідження (ПЕСД), що базувалося на аналізі усієї наявної інформації та
включало у себе аналіз систем корпоративного управління і обговорення з
представниками Групи. Аналіз існуючих об’єктів підтвердив, що вони знаходяться у
задовільному стані та в цілому відповідають вимогам. Усі пункти приймання-видачі
розташовані у міській зоні та не чинять жодних негативних впливів на будь-які чутливі
рецептори.
Аналіз системи корпоративного управління Групи показав, що вона має добре
розвинені інтегровані системи управління охороною навколишнього середовища та
праці (ОНС та ОП), що були створені відповідно до кращої міжнародної практики та
впроваджені в усіх підрозділах Групи. Наявні в Групі функції координації, нагляду та
моніторингу забезпечують послідовність підходів та управління ключовими питаннями
охорони навколишнього середовища та праці у нових проектах і напрямах діяльності.
Група довела свою готовність реалізовувати цей Проект згідно з високими
національними та міжнародними стандартами охорони навколишнього середовища.
Враховуючи наявність у Групи ефективних систем корпоративного управління, можна

очікувати, що пов’язані з Проектом екологічні та соціальні впливи будуть легко
пом’якшені та належним чином керовані.
Що стосується пожежної та вибухової безпеки існуючих об’єктів, у План екологічних
та соціальних заходів (ПЕСЗ) для цього Проекту були включені належні заходи та
програма підвищення безпеки.
ПЕСЗ був погоджений з Групою та містить необхідні заходи з пом’якшення впливів та
покращення, які дозволять Групі забезпечити дотримання вимог національного
законодавства та Вимог до реалізації проектів (ВРП) Банку. В рамках ПЕСЗ Група
повинна буде виконати наступні заходи:
•

•

•

Переглянути корпоративні процедури передпроектних досліджень з
урахуванням ВРП ЄБРР, зокрема в частині оцінки потенційних соціальних
впливів проектів.
Забезпечити впровадження принципів корпоративної системи ОНС та ОП на
рівні проектів згідно стандартів ISO 14001, OHSAS 18001, а також відповідних
ВРП ЄБРР; розробити план навчання з ОНС та ОП для працівників, які
матимуть відношення до експлуатації нових об’єктів, і забезпечити його
виконання.
Забезпечити дотримання національних та найкращих міжнародних (ЄС) вимог і
принципів пожежної та вибухової безпеки на етапі розробки проектної
документації для Проекту.

Технічне співробітництво
В рамках Проекту передбачається наступне ТС: витрати на юридичний
передінвестиційний аналіз та підготовку юридичної документації будуть
профінансовані з коштів програми «EU4Business» для України; аналіз вуглецевих
впливів, визначення подальших можливостей для скорочення вуглецевих викидів та
розробка вуглецево нейтральних кур’єрських продуктів будуть профінансовані зі
Спеціального фонду акціонерів ЄБРР в рамках Програми «зеленої логістики».

Контактна інформація компанії
Аїда Марущак
+38 032 240 45 00
www.meest-group.com
Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена 147

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу, зв’яжіться з компанією-клієнтом.
Для того, щоб дізнатися про закупівлі у проектах у державному секторі, відвідайте
сторінку Закупівлі ЄБРР:
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання

Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168
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.
Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами
Скарги до ОРС необхідно подавати у строки, передбачені в Регламенті ОРС. Для
отримання більш детальної інформації щодо умов подання скарг ви можете звернутися
до Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).

