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Апісанне праекта
Крэдыт для Пазычальніка памерам 17 млн еўра на мэты фінансавання капітальных затрат і
абаротнага капіталу, неабходных для пашырэння вытворчых магутнасцяў.

Мэты праекта
Крэдыт будзе выкарыстоўвацца для фінансавання ўстаноўкі трэцяй вытворчай лініі (выключна для
адходаў забою птушкі) на існым аб'екце па перапрацоўванню адходаў жывёльнага паходжання ў
Бярозаўскім раёне і дадатковых магутнасцяў водаачышчальнага збудавання, а таксама ўзрослых
патрэбаў у абаротным капітале, абумоўленых капітальнымі затратамі.

Уздзеянне на працэс пераходу
Праект падтрымлівае ідэю рацыянальнага і эфектыўнага выкарыстання матэрыялаў і рэсурсаў, у тым
ліку ідэю мінімізацыі і другаснага перапрацоўвання адходаў. Акрамя гэтага, праект накіраваны на
павышэнне канкурэнтаздольнасці. Шляхам падтрымання ідэі рэструктурызацыі кампаніі, у межах
праекта плануецца дабіцца павышэння эфектыўнасці працы, рэнтабельнасці і паказнікаў аперацыйнай
дзейнасці, якія будуць перавышаць пераважныя ў Беларусі стандарты.

Інфармацыя аб кліенце
ВГУП «САРЫЯ» (SARIA)
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ВГУП «САРЫЯ» (SARIA) (Пазычальнік) вырабляе высакаякасную сыравіну для вытворцаў
харчовых прадуктаў, вытворцаў корму для скаціны, для сельскай гаспадаркі, сажалкавых
гаспадарак і прамысловых прадпрыемстваў.

Сціслая інфармацыя аб фінансаванні з боку ЕБРР
17 000 000,00 еўра
Крэдыт для Пазычальніка памерам да 17 мільёнаў еўра, даступны ў еўра ці расійскіх рублях.

Агульны кошт праекта
17 000 000, 00 еўра

Кароткая інфармацыя па экалагічных і сацыяльных пытаннях
Праект аднесены да катэгорыі «B» (ЭСП у рэд. 2014 г.). Экалагічныя і сацыяльныя рызыкі, звязаныя з
будаўніцтвам новай лініі для перапрацоўвання біялагічных адходаў убою птушкі і пашырэннем
адпаведнага водаачышчальнага збудавання ў межах існага вытворчага аб'екта, абумоўленыя
спецыфікаю гэтага аб'екту, і кіраванне імі будзе выконвацца праз здзяйсненне адпаведных мер па
аслабленні ўздзеяння. Спадарожныя выкіды і скіды можна кантраляваць пры дапамозе добра
вывучаных сучасных нямецкіх тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца на іншых заводах у ЕС.
Папярэдняя комплексная экалагічная і сацыяльная ацэнка (ПКЭСА) была выкананая самастойна
шляхам аналізу анкет ПКЭСА і дадатковай пацвярджальнай дакументацыі, атрыманых ад Кліента,
наведвання падобных збудаванняў на аб’екце «САРЫЯ» (SARIA) у Беларусі, папярэдніх наведванняў
падобных збудаванняў у Германіі, у мэтах разумення экалагічных і сацыяльных паказнікаў працы
Кампаніі ў параўнанні з Патрабаваннямі да рэалізацыі праектаў (ПР), а таксама ў мэтах ацэнкі
дадатковых экалагічных і сацыяльных (надалей – ЭіС) наступстваў і патэнцыйных ЭіС рызык, якія нясе
ў сабе Праект. Вынікі ПКЭСА пацвердзілі, што кіраванне, якое здзяйсняе Кампанія ў сферы аховы
навакольнага асяроддзя, здароўя і бяспекі жыццядзейнасці, агулам здавальняльныя. Кампанія
захоўвае нацыянальныя ЭіС нормы, і існыя збудаванні ў Бярозаўскім раёне эксплуатуюцца належным
чынам у адпаведнасці з наяўнымі дазволамі прыродаахоўных органаў.
Дадзены праект не мае на ўвазе набыцця земляў, а таксама наступстваў, выкліканых перанасяленнем
або перамяшчэннем, наступстваў для ўразлівых раёнаў. Новая вытворчая лінія прадукцыйнасцю 70 000
тон за год будзе адпавядаць нацыянальным экалагічным патрабаванням, заснаваным на найлепшых
даступных тэхналогіях (НДТ) ЕС, а таксама нормам вытворчай бяспекі. Дадзены Праект дазволіць
аддзяляць адходы ўбою птушкі ад іншых адходаў жывёльнага паходжання для дасягнення раздзялення
адходаў розных біялагічных відаў на заводзе ў адпаведнасці з патрабаваннямі ЕС. Кампанія правяла
неабходную ацэнку ўздзеяння на навакольнае асяроддзе (АУНА) на мясцовым узроўні і адпаведныя
кансультацыі з грамадскасцю ў дачыненні новых збудаванняў і атрымала адпаведныя дазволы
прыродаахоўных органаў. Датрымана неабходная санітарна-ахоўная зона (САЗ) 1000 м, а
найбліжэйшыя населеныя пункты размяшчаюцца на адлегласці больш за 1 км. Кампанія таксама
нядаўна ўсталявала новы сучасны біяфільтр з тэхналогіяй дэзадарацыі ў мэтах змяншэння ўздзеяння
непрыемнага паху на прылеглыя раёны і работнікаў аб'екта, а на мяжы з САЗ вядзецца сталае
назіранне.
Поруч з гэтым чакаецца, што новая вытворчая лінія пройдзе сертыфікацыю па сістэме EU-ISCC
(Міжнародная сістэма сертыфікацыі ў галіне ўстойлівага развіцця і вугляродазмяшчальных выкідаў), а
гэта пацвердзіць, што вырабленыя Кампаніяй тавары, такія як жывёльны тлушч, што выкарыстоўваецца
ў якасці паліва, – прадукты другаснага перапрацоўвання і лічацца крыніцаю ўзнаўляльнай, або
«зялёнай», энергіі. Праведзена ацэнка рызык, звязаных з апрацоўваннем, выкарыстаннем і продажам
матэрыялаў, якія патэнцыйна ўтрымліваюць адходы жывёльнага паходжання. У Кампаніі ёсць
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неабходныя рычагі кантролю за бяспекаю выкарыстання і ўтылізацыі адходаў жывёльнага паходжання
для аховы здароўя насельніцтва і жывёлы з захаваннем адпаведных патрабаванняў ЕС. У дадзены
момант Кампанія таксама вядзе падрыхтоўку да ХАССП (HACCP) і плануе прайсці міжнародную
сертыфікацыю па сістэме ISO 22000.
У Кампаніі працуюць 100 чалавек, і практыка працоўных дачыненняў Кампаніі агулам адпавядае
патрабаванню (ПАТР) № 2. Істотных рызык не выяўлена; спатрэбіцца дадатковае абнаўленне
інфармацыі ў кадравай палітыцы, уключна з умацаваннем механізма падачы скаргаў супрацоўнікамі і іх
разгляду, а таксама ўмацаванне ўжыванай падрадчыкам методыкі кіравання ў сферы аховы
навакольнага асяроддзя, здароўя і бяспекі жыццядзейнасці. Кантроль прадукцыйнасці працы Кліента
будзе здзяйсняцца пры дапамозе штогадовых справаздач. У межах ПКЭСА таксама быў выкананы
аналіз практычных метадаў, якія Кампанія выкарыстоўвае ў сферы аховы працы і тэхніцы бяспекі ў
працы з патэнцыйнымі біялагічнымі пагрозамі. Дадатковая абноўленая інфармацыя была дададзеная ў
План дзеянняў у экалагічнай і сацыяльнай сферах (ПДЭСС) у дачыненні метадаў працы па АПіТБ.
ПДЭСС быў распрацаваны для дадзенага Праекта ў мэтах забеспячэння адпаведнасці яго структуры
стандартам ЕС і нацыянальным стандартам у галіне навакольнага асяроддзя, аховы працы і тэхніцы
бяспекі, а таксама ПАТР ЕБРР. Гэты план прадугледжвае такія мерапрыемствы, як распрацоўванне і
ўкараненне сістэмы кіравання прыродакарыстаннем і сістэмы кіравання аховаю працы і тэхнікай бяспекі
(АПіТБ) на ўзроўні ўсёй Кампаніі ў адпаведнасці з такімі міжнародна прызнанымі стандартамі, як ISO
14001 і ISO 45001; далейшае ўмацаванне кадравай палітыкі; паляпшэнне ў галіне кантролю АПіТБ у
дачыненні рабочых, прыцягнутых па дамове падраду; працу з ланцужком пастаўляльнікаў для
забеспячэння якасці і бяспекі сыравіны: распрацоўванне Плану ўзаемадзеяння з зацікаўленымі бакамі
(ПУЗБ), уключаючы механізм падачы і разгляду скаргаў.
ПДЭСС узгоднены з Кампаніяй да падпісання і замацаваны як абавязальніцтва ў юрыдычнай
дакументацыі. Кліент будзе падаваць штогадовыя ЭіС справаздачы аб адпаведнасці праекта ПАТР і
выкананні ПДЭСС.

Тэхнічнае супрацоўніцтва
Не прадугледжваецца

Кантактныя звесткі кампаніі
Ванцовіч Аляксей, дырэктар
info@saria.by
+375 1643 69937
+375 1643 69934
saria.by
УП «САРЫЯ», вул. Доўгая 94, в. Падоссе, 225209, Бярозаўскі р-н, Брэсцкая вобл., Рэспубліка Беларусь

Перспектыўныя кірункі дзейнасці
Па інфармацыю
кампаніі-кліента.

аб

перспектыўных

кірунках

дзейнасці

або

Агульныя пытанні
Пытанні аб праекце ЕБРР, якія не маюць дачынення да закупак:
тэл: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
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закупках

просьба звяртацца

да

Прынцыпы інфармавання грамадскасці (ПІГ)
У ПІГ выкладзены парадак раскрыцця ЕБРР інфармацыі і парадак правядзення ЕБРР абмеркаванняў
са сваімі зацікаўленымі бакамі ў мэтах павышэння ведання і разумення яго стратэгій, палітыкі і
дзейнасці.
Тэкст ПІГ

Механізм падачы і разгляду скаргаў аб праектах
ЕБРР стварыў Механізм падачы і разгляду скаргаў аб праектах, каб забяспечыць магчымасць
незалежнага разгляду скаргаў ад аднаго ці некалькіх асобаў, ад арганізацыяў, у дачыненні
фінансаваных Банкам праектаў, якія меркавана сталі прычынаю шкоды або могуць прычыніць шкоду.
Правілы працэдуры, якія рэгулююць Механізм падачы і разгляду скаргаў аб праектах | тэкст на рускай мо
ве
Падача любой скаргі ў межах Механізма падачы і разгляду скаргаў аб праектах мусіць здзяйсняцца не
пазней чым праз 12 месяцаў пасля апошняга размеркавання сродкаў ЕБРР. Калі ў вас ёсць сумневы з
нагоды тэрміну падачы скаргі, звярніцеся, калі ласка, па дапамогу да супрацоўніка, які адказвае за
працу Механізма падачы і разгляду скаргаў аб праектах (па адрасе pcm@ebrd.com) ці ў адпаведнае
прадстаўніцтва ЕБРР.
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