ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

МХП

Країна:

Україна

Номер проекту:

41132

Галузь:

Агробізнес

Державний/приватний
сектор:

Приватний

Екологічна категорія:

B

Дата засідання Ради
директорів:

6 травня 2010 р.

Статус:

Ухвалений Радою Директорів

Дата оприлюднення РП:
Дата внесення змін до РП:

6 квітня 2010 р.

Опис та цілі проекту:

ЄБРР розглядає можливість надання кредиту на суму 50 млн.
дол. США АТ «Миронівський хлібопродукт» для фінансування
оборотного капіталу у зв’язку з розширенням виробництва
(закупівлі насіння соняшника та іншої сировини для подальшої
переробки та/або використання у виробництві м’яса птиці), а
також заходів з підвищення енергоефективності існуючих
виробничих потужностей.

Вплив проекту на
перехідні процеси в
економіці:

Надане Банком фінансування допоможе:
(i) заощадити енергію завдяки встановленню бойлеру на
біомасі для спалювання лузги соняшника, а також
модернізувати існуючі та спорудити нові холодильні установки
на ділянках м’ясопереробки;
(ii) зміцнити зв’язки з фермерами, оскільки клієнт буде
закуповувати більші обсяги насіння соняшника у великої
кількості фермерів та агровиробників, що підвищить попит на
продукцію фермерів та обсяг наявної у фермерів ліквідності,
що є особливо актуальним під час нинішнього економічного
спаду; та
(iii) реалізувати стратегію розширення клієнта, спрямовану на
забезпечення попиту на білкові продукти, що зростає, а також
забезпечити розширення ринку та посилення конкуренції.

Клієнт:

Зареєстроване в Україні АТ «Миронівський хлібопродукт» (АТ
«МХП») є однією з компаній групи МХП – найбільшого
вертикально інтегрованого виробника м’яса птиці в Україні. АТ
«МХП» повністю належить холдинговій компанії MHP S.A., що
зареєстрована у Люксембурзі.

Фінансування ЄБРР:

Кредит на суму 50 млн. дол. США

Загальна вартість
проекту:

50 млн. дол. США

Впливи на навколишнє

Проект віднесений до категорії B відповідно до Екологічної та

середовище:

соціальної політики ЄБРР 2008 р., оскільки очікується, що
потенційні впливи будуть локалізовані на об’єкті, і що їх можна
буде легко визначити та мінімізувати шляхом реалізації
заходів з пом’якшення.
Наразі триває передінвестиційне екологічне та соціальне
дослідження для цього проекту, що включатиме у себе
екологічний та соціальний аудит, який буде проведений
незалежною третьою стороною з метою оцінки наявних в
Компанії можливостей та систем для управління охороною
навколишнім середовищем, охороною праці та технікою
безпеки, а також трудовими відносинами на об’єктах Компанії.
У ході дослідження також буде проаналізована спроможність
Компанії вести діяльність відповідно до екологічних стандартів
ЄС та виконувати Вимоги до показників діяльності (ВПД)
Екологічної та соціальної політики ЄБРР 2008 р., що
застосовуються до цього проекту (а саме ВПД 1-8 та 10).
Залежно від результатів передінвестиційного дослідження
може бути складений та узгоджений з Компанією План
екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) для вирішення у
належні строки будь-яких екологічних та соціальних
проблемних питань, що будуть визначені.
Цей РП буде оновлений після отримання результатів
передінвестиційного екологічного та соціального дослідження.

Технічне співробітництво:

Немає.
Щоб дізнатися про можливості для консультантів у проектах,
що фінансуються з фондів технічного співробітництва,
відвідайте сторінку закупівля послуг консультантів.

Контактна інформація
Компанії:

Вікторія Капелюшна
Тел.: +38 044 207 0053
Електронна пошта: v.kapelyushnaya@mhp.com.ua

Контактна інформація
ЄБРР

Леся Кузьменко, Керівник проекту:
Електронна пошта: kuzmenkl@ebrd.com

Можливості для бізнесу

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
закупівлі, зв’яжіться з компанією-клієнтом

Загальні питання:

Питання 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

Незалежний механізм
звернень (НМЗ):

ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можуть
зазнавати прямого та негативного впливу внаслідок реалізації
проектів Банку, могли подавати скарги до Банку прямо, а не
через відділи банківських операцій.
Правила подання скарг та опис процедур

