ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

Глобино

Країна:

Україна

Номер проекту:

42411

Галузь:

Агробізнес

Державний/приватний сектор:

Приватний сектор

Екологічна категорія:

А

Дата засідання Ради директорів:

12 липня 2011 р.

Статус:

Пройшов розгляд концепції, очікується кінцевий розгляд

Дата оприлюднення РП:

13 травня 2011 р.

Дата оновлення РП:
Опис проекту:

ЄБРР розглядає можливість надання до 25 млн. дол. США
для фінансування капітальних інвестицій Групи підприємств
«Глобино» з метою модернізації та розширення виробничих
потужностей свинокомплексу та м’ясокомбінату.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Передбачається, що Проект забезпечить наступні впливи на
перехідні процеси в економіці:
1)

демонстрацію успішної реструктуризації діяльності
Групи підприємств «Глобино» шляхом модернізації
та розширення;

2)

створення зворотних зв’язків з постачальниками
зернових культур та третіми сторонами, які
постачають свиней; та

3)

впровадження підходів до покращення стандартів
охорони навколишнього середовища.

Клієнт:

Група підприємств «Глобино» є однією з найбільших груп
м’ясопереробних груп в Україні. Група має вертикально
інтегровану
структуру,
що
включає
у
себе
кормозаготівельний завод, комплекс з репродукції та
дорощування свиней, а також м’ясокомбінат. До складу
Групи також входить маслозавод.

Фінансування ЄБРР:

До 25 млн. дол. США

Загальна вартість проекту:

Приблизно 91 млн. дол. США

Екологічні впливи:

Запропонованому проекту було присвоєно категорію «B»
відповідно до Екологічної та соціальної політики ЄБРР 2008
р., оскільки очікується, що потенційні впливи будуть
обмежені територією об’єктів, і що ці впливи буде легко
визначити та зменшити за допомогою заходів пом’якшення.
Передпроектне екологічне та соціальне дослідження, що
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триває, включає у себе проведення незалежною третьою
стороною екологічного та соціального аудиту з метою оцінки
можливостей та систем Компанії у сфері управління
охороною навколишнього середовища та праці на її об’єктах.
У ході цього дослідження також буде проаналізована
спроможність Компанії вести діяльність відповідно до
екологічних стандартів ЄС та Вимог до показників діяльності
(ВПД) Екологічної та соціальної політики Банку 2008 р., які
застосовуються до цього проекту (а саме ВПД №1-8 та
№10).
У разі необхідності на основі результатів передпроектного
дослідження буде складений та узгоджений з Компанією
План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ) для вирішення
будь-яких визначених екологічних та соціальних питань
протягом прийнятного періоду часу.
Це РП буде оновлене після того, як з’являться результати
передпроектного екологічного та соціального дослідження.
Технічне співробітництво:

Фінансування мультрегіонального
м’ясопереробки.

Контактна особа Компанії:

Пан Ігор Скубій

дослідження

сектору

Електронна пошта: skubiy@globino.ua
Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або
участі у закупівлях, 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
можна
знайти
за
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Механізм подання та розгляду скарг
щодо проектів (МПРСП):

адресою:

ЄБРР створив МПРСП 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.
Правила подання скарг та опис відповідних процедур
МПРСП
можна
знайти
за
адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf
Російськомовну версію Правил подання скарг та опису
відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою:
http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrulesr.pdf
Скарги в рамках НМЗ можна подавати не пізніше, ніж через
12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для
уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до
спеціаліста з НМЗ (pcm@ebrd.com) або відповідного
Постійного Представництва ЄБРР.
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