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 Як це дозволяється параграфом 2.6 Розділу III Політики доступу до 

інформації, оприлюднення цього РП було відкладено згідно з параграфом 

1.4.4 Директиви про доступ до інформації. 

 

 Опис проєкту 

Надання старшого забезпеченого відновлюваного кредиту на суму до €10 млн 

фермерському господарству «Органік Сістемс». Кредит буде використаний для 

фінансування збільшених потреб групи компаній «Агроф’южн» в оборотному капіталі. Цей 

проєкт було затверджено у контексті реагування Банку на пандемію COVID-19. 

 

Цілі проєкту 

Проєкт забезпечить необхідну ліквідність для фінансування поточної кампанії з 

вирощування та переробки сільськогосподарської продукції до листопада 2020 року і на 

наступні періоди. Наявність достатнього фінансування оборотного капіталу буде важливим 

для того, щоб група «Агроф’южн» змогла забезпечити стійкий обсяг виробництва в умовах 

COVID-19. Це дозволить групі продовжити реалізацію інвестицій, які здійснювалися в 

рамках її первісного проєкту з Банком, що був затверджений у 2017 році. 

 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 60 

Проєкт допоможе зберегти спроможність «Агроф’южн» забезпечити той вплив на процес 
переходу, що передбачався у рамках первісного проєкту з компанією, затвердженого у 2017 
році. Первісний проєкт передбачав наступні цілі в контексті впливу на процес переходу: 

(i) Покращення стандартів ресурсо-ефективності (відповідність найкращим доступним 
технологіям та водозбереження); 

(ii) Демонстрація нових видів діяльності, які можуть бути повторені іншими компаніями, 

шляхом впровадження органічного фермерства в Україні; 

(iii) Передача навичок шляхом навчання молоді сучасним підходам і технологіям сільського 

господарства; 

(iv) Рекрутинг на робочі місця з повною занятістю в сільській місцевості. 



Новий проєкт має оцінку PTI 60 з первісного проєкту. 

 

Інформація про клієнта 

ФГ «ОРГАНІК СІСТЕМС» 

Зареєстроване в Україні фермерське господарство «Органік Сістемс» є однією з основних 
операційних компаній групи «Агроф’южн». 

 

Фінансування ЄБРР 

10 млн євро 

 

Загальна вартість проєкту 

EUR 10,000,000.00 

 

Додатковість 

Це фінансування ЄБРР надається у надзвичайних обставинах кризи COVID-19, яка 

вплинула на економіку та зменшила можливості для отримання нових кредитних коштів на 

ринках. Зокрема, місцеві банки зменшують свої ліміти кредитування оборотного капіталу 

для існуючих клієнтів. Проєкт не містить аспектів для застосування Розширеного підходу 

до додатковості. 

 

Екологічні та соціальні впливи 

Проєкт віднесено до категорії B (ЕСП 2019 р.). Фінансування оборотного капіталу 
сільськогосподарської компанії пов’язане з локалізованими на об’єктах екологічними і 
соціальними впливами, які можна усувати і пом’якшувати шляхом застосування належних 
підходів до екологічного і соціального менеджменту. Позичальник є існуючим клієнтом 

ЄБРР, що має позитивну історію реалізації попередніх проєктів, ефективні та сертифіковані 

системи екологічного і соціального менеджменту, а також спроможність виконувати проєкт 

відповідно до ВРП. Екологічна і соціальна оцінка для даного проєкту включала у себе аналіз 

поточного стану виконання ПЕСЗ, який показав, що Компанія виконує вимоги 

національного екологічного та соціального законодавства і повністю реалізувала всі 

необхідні заходи з пом’якшення екологічних і соціальних впливів згідно з ПЕСЗ. Новий 

проєкт не створює жодних додаткових екологічних чи соціальних впливів, і Клієнт 

продовжить використовувати свої системи екологічного і соціального менеджменту та 

дотримуватися екологічних і соціальних вимог згідно з ЕСП ЄБРР. Позичальник нещодавно 

прийняв план реагування на COVID, спрямований на мінімізацію фінансових та 

операційних ризиків, а також ризиків у сфері охорони праці та соціальній сфері. Не 

очікуються жодні скорочення або інші негативні зміни в умовах праці у зв’язку з впливом 

COVID. Банк продовжить моніторинг виконання екологічних і соціальних вимог шляхом 

аналізу річних екологічних і соціальних звітів Компанії. 

 



Технічне співробітництво і грантове фінансування 

Проєкт має компонент технічного співробітництва (ТС), що фінансується із Спільного 

фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР. Кошти ТС частково покриють витрати 

на передінвестиційний юридичний аналіз. 

 

Контактна інформація Компанії 
ФГ «ОРГАНІК СІСТЕМС» 

olga.zhukova@inagro.ua 

+38 0512 58 79 01 

+38 0512 58 79 01 

www.inagro.ua 

просп. Миру, 34, 54034 

м. Миколаїв, Україна__ 
 

Розуміння процесу переходу 

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу можна 
знайти тут. 

 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зверніться до 
компанії-клієнта. 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов’язані із закупівлями), 
звертайтеся за: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com  

Для отримання інформації у зв’язку з проєктами у державному секторі відвідайте сторінку 

Закупівлі_ЄБРР 

Тел: +44 20 7338 6794 Електронна пошта: procurement@ebrd.com  

 

Загальні питання 

З питань загального характеру можна звертатися за допомогою 

Форми_для_запитів_до_ЄБРР. 

 

Екологічна та соціальна політика (ЕСП) 

В ЕСП та пов’язаних з нею Вимогах до реалізації проєктів (ВРП) визначені шляхи, якими 

ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння екологічному та сталому розвитку. ЕСП та 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів дотримання застосовних 

вимог національного законодавства про публічний доступ до інформації та консультації, а 

також наявності механізму для отримання звернень і скарг від стейкхолдерів (зокрема, 

щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності цих клієнтів та проєктів) і сприяння 

вирішенню відповідних питань. Залежно від характеру та масштабів екологічних і 

соціальних ризиків та впливів у деяких проєктах ЄБРР також вимагає від клієнтів 

додатково розкривати відповідну інформацію про ризики та впливи цих проєктів або 

проводити змістовні консультації із стейкхолдерами, враховувати отримані від них відгуки 

та зауваження і реагувати на них. 

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в ЕСП. 

 

Доброчесність та комплаєнс 

Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) відповідає за підтримку ефективних підходів до 
врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих стандартів 
доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною практикою. Усі 

клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – переконатися, що відповідні 

проєкти не створюватимуть для Банку неприйнятних ризиків у сфері доброчесності або 

репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та вирішення проблемних питань на 

етапах оцінки та затвердження проєктів є найбільш ефективним способом забезпечення 

доброчесності транзакцій Банку. ОДК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та 

допомагає контролювати ризики доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.  

ОДК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній 

поведінці у проєктах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є 

підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по 

електронній пошті на адресу compliance@ebrd.com. ОДК розглядатиме усі такі 

повідомлення, у тому числі анонімні.  

Вони можуть подаватися будь-якою з мов Банку чи його країн операцій. Інформація у 

таких повідомленнях повинна надаватися добросовісно. 

 

Політика доступу до інформації (ПДІ) 

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується із 

стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його стратегій, 

принципів та діяльності. ПДІ набрала чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, відвідайте 

сторінку Політика_доступу_до_інофрмації для того, щоб дізнатися, яку інформацію можна 

знайти на веб- сайті ЄБРР. 

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за допомогою 
Форми_для_подання_запитів_до_ЄБРР. 

 

Орган розгляду скарг (ОРС) 

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних впливів 

чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у Клієнта 

механізм подання скарг на рівні проєкту або шляхом прямого звернення до керівництва 
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Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати свої скарги через 

механізм підзвітності ЄБРР. 

Механізм підзвітності незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які, 

на думку скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього 

механізму – підтримувати діалог між стейкхолдерами у проєктах з метою вирішення 

питань, пов’язаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; перевіряти 

дотримання Банком вимог його Екологічної_та_соціальної_політики або пов’язаних з 

конкретним проєктом положень його Політики_доступу_до_інформації; а також у разі 

необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже існує, і 

попереджувати майбутні порушення. 

Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати скаргу за 
допомогою конфідеційної_онлайн_форми, електронною_поштою, звичайною поштою або 

по телефону. Ми готові обговорити те, що Вас турбує, і відповісти на Ваші запитання 

стосовно подання або розгляду скарг. Інформація про скаржників може зберігатися 

конфіденційною на вимогу. 
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