ЄБРР
Резюме проекту (РП)
Назва проекту:

«Інтер»

Країна:

Україна

Номер проекту:

43460

Галузь:

Агробізнес

Державний/приватний:

Приватний сектор

Екологічна категорія:

В

Дата засідання Ради директорів:

2 жовтня 2012 р.

Статус:

Ухвалений Радою директорів, очікується підписання

Дата оприлюднення РП:
Дата оновлення РП

17 серпня 2012 р.

Опис проекту:

ЄБРР
розглядає
можливість
надання
боргового
фінансування на суму до $25 млн. групі компаній «Інтер» для
підтримки розвитку та подальшої вертикальної інтеграції
бізнесу Компанії в Україні. Кошти будуть інвестовані у
модернізацію
та
розширення
існуючих
виробничих
потужностей, будівництво заводу з виробництва преміксів та
реструктуризацію балансу.

Вплив проекту на перехідні процеси
в економіці:

Передбачається, що Проект забезпечить наступний вплив на
перехідні процеси в економіці:

•

Встановлення
стандартів
корпоративного
управління
та
бізнес-поведінки
шляхом
впровадження найкращої практики у сферах
корпоративного
управління
та
охорони
навколишнього
середовища
відповідно
до
масштабного Плану корпоративного розвитку та
Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ);

•

Демонстрація нових продуктів та процесів шляхом
впровадження продукції з високою доданою
вартістю, а саме високоякісних преміксів для кормів;

•

Підвищення
енергоефективності
реконструкції існуючих птахофабрик
застарілого неефективного обладнання.

і

шляхом
заміни

Клієнт:

Вертикально інтегрована група компаній «Інтер» є одним з
найбільших виробників яєць та комбікормів в Україні. Група
«Інтер» також займається імпортом і реалізацією
ветеринарних препаратів та кормових добавок для тварин.

Фінансування ЄБРР:

Боргове фінансування на суму до $25 млн.

Загальна вартість проекту:

$43 млн.

Екологічні впливи:

Для визначення категорії проекту було проведене Початкове
екологічне та соціальне обстеження (ПЕСО). Після
відвідування об’єктів спеціалістами ЄБРР проекту було
присвоєно категорію «B». Після цього незалежні експерти
виконали
екологічне
та
соціальне
передпроектне
дослідження відповідно до Технічного завдання, що було
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розроблене Банком і охоплювало шість виробничих об’єктів
групи компаній «Інтер». Це передпроектне дослідження
показало, що відповідні об’єкти в цілому ефективно
утримуються та експлуатуються, але разом із цим було
виявлено низку проблемних питань у сфері відповідності
національним вимогам і найкращим практикам. Заходи,
спрямовані на вирішення цих проблемних питань, були
включені до Плану екологічних та соціальних заходів
(ПЕСЗ), зокрема:

•

Розробка і впровадження загальної системи
управління якістю, що включатиме в себе відповідні
елементи ISO 9001, 14001, 22000 та OHSAS 18001;

•

Розробка планів управління відходами для
покращення догляду за територією та спорудами на
всіх об’єктах;

•

Покращення управління у сфері охорони праці та
техніки безпеки за допомогою різноманітних заходів,
спрямованих на мінімізацію ризику вибухів від пилу,
захист від шуму, покращення управління об’єктами
та мінімізацію ризиків, пов’язаних з виконанням
робіт, що передбачають одноманітні рухи;

•

Перегляд процедур для надзвичайних ситуацій;

•

Реалізація Плану залучення зацікавлених сторін.

До складу групи експертів, які проводили аудит, входив
експерт з благополуччя та охорони тварин, який дійшов
висновку, що тварини в цілому знаходяться у доброму стані
та утримуються відповідно до високих стандартів. Були
надані та включені до ПЕСЗ рекомендації щодо приведення
діяльності групи компаній у відповідність до європейських
стандартів.
ПЕСЗ призначений для того, щоб забезпечити відповідність
проекту
Вимогам
до
реалізації
проектів
Банку.
Передпроектне дослідження показало, що Компанія має
ресурси, необхідні для виконання ПЕСЗ. Банк здійснюватиме
моніторинг виконання ПЕСЗ на основі річних звітів Компанії
та здійснення візитів на об’єкти в міру необхідності.
Технічне співробітництво:

Немає.

Контактні особи Компанії:

Максим Геращенко
Електронна пошта: max@inter.zp.ua

Можливості для бізнесу:

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу,
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 адресою:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Орган з розгляду скарг у зв'язку з
проектами (ОРС):

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