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DFF – Кредит для «Укролії» 

Країна: Україна 
 
Номер проєкту: 52528 
 
Сектор: Агробізнес 
 
Тип повідомлення: приватний 
 
Екологічна категорія: В 
 
Дата затвердження: 10 серпня 2021 р. 
 
Статус: затверджено 
 
Дата оприлюднення РП англійською мовою: 14 серпня 2021 р. 
 
Відповідно до розділу 1.4.2 (iii) Директиви про доступ до інформації: «Для Проєктів, затверджених 

керівництвом Банку в рамках делегованих Радою директорів повноважень для затвердження, РП 
оприлюднюється на початку відповідного періоду повідомлення про незаперечення для країни-члену 
Банку відповідно до Статті 13 (iii) Угоди про заснування ЄБРР». 

Опис проєкту 

Проєкт складається з фінансування капітальних витрат Компанії та її потреб в 
оборотному капіталі, а також реструктуризації балансу. 

Цілі проєкту 

Головна мета проєкту – підтримка планів розвитку Компанії та її стратегії 
подальшого розширення у більш прибуткових підсегментах ринку соняшникової 

олії - преміум-підсегменті (органічна та високоолеїнова олія) та підсегменті 
продукції з високою доданою вартістю (бутильована та рафінована). 

Вплив на процес переходу 
Оцінка ETI: 70 

Якість: інклюзивність 

У рамках проєкту Компанія створить у співпраці з місцевими партнерами з освітньої 

сфери власний акредитований навчальний центр, який допоможе Компанії 
задовольнити її потреби у навичках та створить можливості для навчання для 
жителів Полтавської області України. 

Якість: “зеленість” 
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Проєкт підтримає модернізацію виробничих потужностей Компанії, у тому числі 
встановлення котельні на біомасі та впровадження технологічних процесів, які 

забезпечать зменшення вмісту олії у відходах та додаткову переробку матеріалів 
для фільтрації. Реалізація проєкту також передбачає збільшення обсягів 
виробництва органічної рослинної олії та закупівлю органічного насіння соняшнику 
з підтримкою сталих підходів до землекористування серед місцевих 

сільськогосподарських виробників. 

Інформація про клієнта 

ТОВ “УКРОЛІЯ” 

ТОВ “Укролія” і ТДВ “Укроліяпродукт” (далі – “Співпозичальники”) разом 

утворюють групу компаній “Укролія”, що є українським виробником соняшникової 
олії. 

Фінансування ЄБРР 
16 млн євро 

Загальна вартість проєкту 
16 млн євро 

Додатковість 

1) Структура фінансування: ЄБРР пропонує фінансування, що не є доступним на 

ринку на прийнятних умовах (зокрема, кредит ЄБРР передбачає довший пільговий 
період). Такі умови фінансування є необхідними для належної організації проєкту .  

2) Пом’якшення ризиків: ЄБРР пропонує Компанії комфортні умови для того, щоб 
вона могла брати на себе більші ризики та/або фінансування з метою розширення у 
категорії продукції з вищою доданою вартістю та виходу на нові експорті ринки.  

3) Встановлення стандартів: Компанія зможе скористатися досвідом і знаннями 
ЄБРР у сферах енерго- та ресурсоефективності, кліматичної стійкості та інклюзії. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія “B” (ЕСП 2019) та низький/середній рівень ризиків. Основні екологічні та 
соціальні ризики та аспекти, пов’язані з фінансуванням оборотного капіталу та 

капітальними інвестиціями у збільшення потужностей з виробництва соняшникової 
олії, включають у себе викиди в атмосферу, управління водокористуванням та 
відходами, соціальні та трудові питання, ресурсо- та енергоефективність. Ці ризики 
будуть локалізовані на об’єкті та можуть усуватися/мінімізуватися шляхом 

реалізації Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), що вже переданий 
Компанії та буде узгоджений з нею до підписання кредитного договору . 
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Незалежний консультант у рамках програми Спільного фонду співробітництва 
Японії та ЄБРР виконав передінвестиційний екологічний та соціальний аналіз 

(ПЕСА) з урахуванням додаткових вимог Відділу екології та сталого розвитку у 
зв’язку з реагуванням на COVID-19. Цей аналіз включав у себе візит на виробничі 
потужності та аудит організації на них охорони довкілля та праці, аналіз 
потенційних екологічних і соціальних впливів пропонованого проєкту капітальних 

інвестицій, аналіз корпоративних систем управління та підходів до охорони 
довкілля та праці, перевірку дотримання вимог чинного законодавства та наявності 
необхідних дозволів, а також перевірку процедур управління ризиками та 
спроможності Компанії реалізувати Проєкт з дотриманням ВРП ЄБРР.  

ПЕСА підтвердив наявність у Компанії в цілому належних процедур і заходів для 
уникнення/пом’якшення потенційних негативних впливів, що є типовими для цієї 

галузі (викиди в атмосферу, управління водокористуванням та відходами, пожежна 
та вибухова безпека, трудові та соціальні питання). При цьому були виявлені деякі 
аспекти, що вимагають покращень, які Компанія забезпечить шляхом реалізації 
ПЕСЗ. ПЕСА також підтвердив, що Компанія в цілому виконує вимоги українського 

законодавства. Для забезпечення відповідності ВРП Банку необхідно буде вжити 
певних додаткових заходів. 

Виявлені за результатами ПЕСА невідповідності будуть усуватися шляхом 
реалізації ПЕСЗ, що вже переданий Компанії та буде узгоджений з нею до 
підписання. Зокрема, ці заходи включають у себе покращення у сферах управління 
водокористуванням та відходами, скорочення викидів, пожежної та вибухової 

безпеки, реалізацію заходів забезпечення біорізноманіття у зв’язку з розташуванням 
рослин на межі природоохоронної (“смарагдової”) зони , а також заходів для 
забезпечення відповідності вимогам ISO 14001/ 45001 та галузевим стандартам 
НДТ BREF ЄС, передусім для викидів зернового пилу. Компанія також повинна 

буде підготувати ОВНС згідно з національними вимогами та отримати від 
державних органів необхідні погодження і дозволи для нових потужностей. 

У рамках ПЕСА також були розроблені Нетехнічне резюме (НТР) проєкту та План 
взаємодії з зацікавленими сторонами (ПВЗС). Компанія повинна буде надавати 
Банку щорічні звіти з екологічних і соціальних питань, за якими Банк перевірятиме 
дотримання ВРП. 

Технічне співробітництво і грантове фінансування 

1) ТС у сфері інклюзивності для створення внутрішнього навчального 

центру. Джерело фінансування: СФА. 

2) TC на покриття вартості зовнішнього передінвестиційного екологічного та 

соціального, а також юридичного аналізу. Джерело фінансування: Спільний фонд 
співробітництва Японії та ЄБРР. 

3) ТС у сфері енергоефективності для розробки низьковуглецевої стратегії розвитку 
Компанії. Джерело фінансування: EU4Climate. 
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Контактна інформація компанії 

Марина Тертицька  

post@ukroliya.com 
+38 0532 64 20 40; +38 0800 50 30 90 
https://www.ukroliya.com 
вул. Садова, 4, с. Чернечий Яр, Диканський район, Полтавська область, Україна, 

38521 

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 з 
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 конкретних питань 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 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 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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 

Управління комплаєнс-контролю (УКК) ЄБРР 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. 

УКК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати 
ризики доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.  

УКК 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. УКК 
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 зі 

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 інформації 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. 

 
Незалежний орган підзвітності за проєктами 
(НОПП) 

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних 
впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
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Клієнта механізм подання скарг на рівні проєкту або шляхом прямого звернення до 
керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть 

подавати свої скарги через Незалежний орган підзвітності за проєктами (НОПП) 
ЄБРР. 

НОПП незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які, на думку 
скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього органу – 

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 запобігати майбутнім порушенням. 

Будь ласка, відвідайте веб-сторінку Незалежного органу підзвітності за проєктами 
для того, щоб дізнатися більше про НОПП та його мандат чи як подати Запит на 

розгляд, або зверніться до НОПП по електронній пошті на адресу ipam@ebrd.com, 
щоб отримати роз’яснення, більше інформації про НОПП та процедуру подання 
запитів. 

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

