Резюме проекту

Програма прямого кредитування – Агропромислова
група компаній «Дніпровська»
Країна:

Україна

Номер проекту:
Сектор:

48474

Агробізнес

Тип повідомлення: Приватний
Екологічна категорія:

С

Дата розгляду Радою директорів: 28 лютого 2018 р.
Статус:

Вибірка коштів

Дата оприлюднення РП:

22 березня 2018 р.

Опис проекту
Кредит $5 млн. агропромисловій групі компаній «Дніпровська» на будівництво котла
на біомасі, який дозволить покращити операційні та екологічні показники компанії.

Цілі проекту
Новий котел на біомасі працюватиме на курячому посліді з птахоферм компанії. Він
допоможе оптимізувати її структуру енергопостачання та зменшити операційні
витрати.

Вплив на процес економічного переходу
Вплив на процес економічного переходу буде забезпечений завдяки встановленню
стандартів корпоративного управління та бізнес-поведінки. Проект передбачає
фінансування встановлення котла на біомасі, який генеруватиме теплову енергію з
курячого посліду для забезпечення потреб на об’єктах компанії. Така система
відповідає вимогам до використання найкращих доступних технологій (НДТ) ЄС, але
поки що є дуже малопоширеною в Україні.

Інформація про клієнта
ТОВ «ДНІПРОЕНЕРГО-РЕСУРС»

Фінансування ЄБРР
$5 млн.

Загальна вартість проекту
$5,850 млн.

Екологічні та соціальні впливи
Проект віднесено до категорії «C» (Екологічна і соціальна політика 2014 р.). Надання
капіталу для встановлення котла на біомасі та фінансування оборотного капіталу для
закупівлі насіння соняшника характеризуються поміркованими впливами,
локалізованими на проектних об’єктах.
Екологічне та соціальне передінвестиційне дослідження для цього Проекту включало у
себе незалежну оцінку добробуту тварин у Компанії, відвідування об’єктів Компанії
працівником Відділу екології та сталого розвитку (ЕСР) Банку, а також аналіз
відповідей на екологічно-соціальну анкету та інших відповідних документів. Не було
виявлено жодних значних екологічних або соціальних впливів, і об’єкти Компанії були
визнані такими, що в основному відповідають екологічним і соціальним вимогам
України та ЄС. Разом із цим було виявлено ряд незначних недоліків, для усунення яких
був розроблений та погоджений з Компанією План екологічних і соціальних заходів
(ПЕСЗ). ПЕСЗ включає у себе такі заходи, як розробка та впровадження системи
екологічного і соціального менеджменту в масштабах Компанії, виконання оцінки
викидів пилу, моніторинг викидів, покращення нагляду за безпекою праці найманих
працівників та запровадження програми безпеки для водіїв.
Проект передбачає фінансування встановлення котла на біомасі. Ця система, що
відповідає вимогам до використання НДТ ЄС, забезпечить значне скорочення
споживання газу та обсягу відходів курячого посліду та лушпиння соняшника.
Особливу увагу було приділено добробуту тварин. Незалежний консультант виконав
детальний аудит птахоферм Компанії на основі аналізу вимог законодавства України та
ЄС у сфері добробуту тварин. Аудит показав, що Компанія в цілому дотримується
вимог, але існують деякі незначні недоліки. Був розроблений План дій з забезпечення
добробуту тварин, що включає у себе заходи, пов’язані з біобезпекою та добробутом
тварин, зокрема ремонт приміщень для птахів (ремонт дахів і блокування точок
доступу шкідників); додаткове навчання для персоналу з добробуту тварин і
забезпечення дотримання стандартів ЄС при транспортуванні живих тварин.
Банк контролюватиме ситуацію в Проекті на щорічній основі шляхом вивчення Річних
екологічних та соціальних звітів.

Технічне співробітництво
Технічне співробітництво включає у себе дві задачі: (1) оцінку фінансової та технічної
доцільності Проекту та аналіз ключових аспектів його виконання; (2) оцінку технічно
та економічно доцільного варіанту встановлення котла на біомасі на
олієекстракційному заводі. Крім цього, була надана технічна допомога у формі
покриття витрат на юридичний аналіз у зв’язку з підготовкою фінансування Проекту
Банком.

Контактна інформація компанії
Анна Сарнацька, заступник фінансового директора
office@ofc-pkd.com.ua
+38 061 702-02-02

+38 061 702-02-01
http://dneprovsky.com

Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Якщо йдеться про проект 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

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

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і які, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати
екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про подання скарг ви можете знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З
будь-якими запитаннями щодо подання скарг та критеріїв їх реєстрації та подання
згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com).

