DFF - ТОВ «Нива
Переяславщини»
Країна: Україна
Номер проекту: 49462
Сектор: Агробізнес
Тип повідомлення: Приватне
Екологічна категорія: B
Дата засідання Ради директорів: 30 жовтня 2018 р.
Статус: Підписано
Дата оприлюднення РП англійською: 28 грудня 2018 р.

Опис проекту
Надання довгострокового кредиту на суму до $12,5 млн. СП ТОВ «Нива
Переяславщини» на фінансування розширення потужностей з вирощування
свиней, будівництва м’ясопереробного заводу і установки з переробки відходів
м'ясопереробного заводу, а також фінансування відповідних потреб в
оборотному капіталі.

Цілі проекту
Проект призведе до збільшення виробничих потужностей, посилення
вертикальної інтеграції та запровадження провідних практик у сфері охорони
навколишнього середовища.

Вплив на процес переходу до відкритої ринковоорієнтованої економіки
Вплив на процес переходу полягає в тому, що проект сприяє подальшій
вертикальній інтеграції бізнесу, що забезпечить значне підвищення
ефективності та скорочення витрат/більшу рентабельність порівняно із
загальним рівнем цих показників у країні/регіоні (Конкурентоздатність). Крім
цього, проект сприятиме використанню соломи для виробництва тепла, що має
призвести до скорочення викидів парникових газів (ПГ), та запровадженню
провідних практик переробки відходів, включаючи виробництво побічних
продуктів з відходів тваринництва (Екологічність).

Інформація про клієнта
ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»

ТОВ «Нива Переяславщини» - основна операційна компанія вертикально
інтегрованої групи компаній, що займаються вирощуванням
сільськогосподарських культур, свинарством і м’ясопереробкою в Україні.

Фінансування ЄБРР
$12 500 000,00
Довгостроковий кредит першої черги на суму до $12,5 млн.

Загальна вартість проекту
$63 997 000,00

Екологічні та соціальні впливи
Категорія «B» (ЕСП 2014 р.). «Нива» є існуючим клієнтом ЄБРР і пройшла
незалежний екологічний та соціальний аудит під час реалізації першого проекту
в 2013 р. з Компанією був узгоджений План екологічних і соціальних заходів
(ПЕСЗ) для забезпечення відповідності Вимогам до реалізації проектів (ВРП)
Банку, і Компанія виконувала цей ПЕСЗ протягом всього періоду.
У контексті даного нового проекту був проведений додатковий незалежний
аудит впливу на навколишнє та соціальне середовище і дотримання вимог в
частині забезпечення добробуту тварин. Метою цього аудиту було, по-перше,
перевірити виконання заходів, що були узгоджені в рамках попереднього
проекту, та, по-друге, визначити додаткові екологічні та соціальні впливи, що
можуть бути пов’язані з будівництвом запланованих нових об’єктів. У цілому,
Компанія ефективно вирішує основні екологічні та соціальні питання. Нові
об’єкти і технології, застосовані Компанією, відповідають вимогам
законодавства ЄС та України.
Добробут свиней забезпечується на дуже високому рівні, і Компанія демонструє
готовність покращувати його, доказом чого є зобов’язання виконувати
проектування та будівництво усіх нових об’єктів відповідно до стандартів ЄС. Те
ж саме стосується біобезпеки, яку Компанія вважає одним з основних факторів
ризику. Запровадження суворих процедур біобезпеки та високий рівень їх
дотримання є пріоритетом для Компанії.
Покращення, необхідні для забезпечення подальшого дотримання ВРП банку,
були включені до оновленого ПЕСЗ, узгодженого з Компанією. Компанія має
продовжувати звітувати про виконання ПЕСЗ та всі інші екологічні та соціальні
питання на щорічній основі.

Технічне співробітництво

Значну частину витрат на юридичний, екологічний та соціальний аудит було
забезпечено за рахунок грантового фінансування зі Спільного фонду технічного
співробітництва Японії та ЄБРР.

Контактна інформація компанії
Олександр Кучер, фінансовий директор
a.kucher@niva-sa.com.ua +380456728192 +380456728160
http://niva-group.com
ТОВ «Нива Переяславщини», Україна, 08420, Київська область, ПереяславХмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2

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

Загальна інформація
Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями:
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 зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння
його стратегій, принципів та діяльності. Для того, щоб дізнатися, як можна
отримати звіт для Ради директорів про проект у державному секторі,
відвідайте, будь ласка, сторінку ПІГ за нижченаведеним посиланням.
Текст ПІГ

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)
Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує
можливість незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно
проектів, які фінансуються Банком та щодо яких існують підозри, що вони вже
завдали або можуть завдати екологічну та/або соціальну шкоду.

Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду
скарг. З будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та
прийняття до розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до
Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com).

