
DFF – Фінансування торговельного 

оборотного капіталу «Нібулон» 

Країна: 

Україна 

Номер проєкту: 

52900 

Галузь: 

Агробізнес 

Тип повідомлення: 

Приватний 

Екологічна категорія: 

В 

Дата затвердження: 

29 червня 2021 р. 

Статус: 

Затверджено 

Дата оприлюднення РП: 

Опис проєкту 

Фінансована участь у розмірі до еквівалента 25 млн євро у доларах США (далі – 

«Участь ЄБРР») у 3-річному синдикованому відновлюваному фінансуванні на 

поповнення оборотного капіталу в розмірі до 100 млн. доларів США (далі – 

«Фінансування») для Nibulon S.A.(далі – «Позичальник»), яке організовує ING. 

Фінансування буде у формі старшого забезпеченого 3-річного зарезервованого 

відновлюваного кредиту на задоволення сезонних потреб в оборотному капіталі, 

пов’язаних з торговельними операціями групи компаній «Нібулон». 

Цілі проєкту 

Участь ЄБРР допоможе групі компаній «Нібулон» у: i) оцінці кліматичних ризиків та 

впливів від її діяльності; ii) розробці кліматичної стратегії з планом заходів із 

удосконалення корпоративного кліматичного управління;  та іii) продовженні розвитку 

річкових логістичних мереж та максимізації їх використання. 

 



Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 73 

Основна якість – «ефективне управління»: Проект підтримує «Нібулон» у реалізації 

вдосконалення у корпоративному кліматичному управлінні, включаючи план 

удосконалення корпоративного кліматичного управління, кліматичній стратегії та 

низьковуглецевому шляху розвитку. 

Другорядна якість – «зеленість»: «Нібулон» збільшить свій обсяг перевезень 

сільськогосподарської продукції у своїх річкових транспортних мережах. 

Інформація про клієнта 

NIBULON SA 

 

Група компаній «Нібулон» (далі – «Нібулон» або «Група») є існуючим клієнтом Банку 

та одним з провідних українських інтегрованих експортерів та виробників зернових та 

олійних культур, що має одну з найбільших логістичних мереж для зберігання і 

транспортування зернових в Україні. Позичальником буде Nibulon S.A. – трейдингова 

компанія Групи, що зареєстрована у Швейцарії та є 100% дочірньою компанією 

Nibulon Ltd. -  холдингової та основної операційної компанії Групи. 

Фінансування ЄБРР 

$30 000 000 

Загальна вартість проєкту 

$100 000 000 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія В (ЕСП 2019 р.). Надання оборотного капіталу існуючому клієнту не 

пов’язане з жодними новими екологічними чи соціальними ризиками або впливами. 

ПЕСА був виконаний спеціалістами Відділу екології та сталого розвитку з 

урахуванням вимог, пов’язаних з реагуванням на COVID-19, і включав у себе аналіз 

відповідей на перелік запитань, річних екологічних та соціальних звітів, які клієнт 

подає до Банку, а також публічно доступної інформації. ПЕСА підтвердив, що 

діяльність Компанії продовжує відповідати вимогам національного законодавства та 

відповідних ВРП Банку. Компанія виконує існуючий ПЕСЗ, підтримує інституційну 

спроможність для управління екологічними та соціальними ризиками та належним 

чином управляє ризиками у сфері охорони здоров’я та праці, що пов’язані з 

реагуванням на COVID. Наразі Клієнт не планує жодної реструктуризації або 

скорочення персоналу протягом наступних двох років. Якщо це зміниться, Клієнт 

повинен буде підготувати та подати до ЄБРР План скорочення персоналу згідно з ВРП 

№2. Клієнт також постійно матиме та регулярно оновлюватиме плани реагування на 

пов’язані з COVID-19 впливи у сферах управління персоналом та взаємодії із 

стейкхолдерами. Клієнт повинен буде забезпечувати відповідність нового проєкту ВРП 

та подавати до Банку річні екологічні та соціальні звіти. 



Технічне співробітництво та грантове фінансування 

Проєкт має компонент технічного співробітництва (TC), який забезпечується Фондом 

чистих технологій (ФЧТ). ТС призначається для підтримки розробки кліматичної 

стратегії Групи, у тому числі плану вдосконалення корпоративного кліматичного 

управління та низьковуглецевого шляху розвитку. 

Додатковість 

ЄБРР пропонує інструмент великого обсягу, який заповнює прогалину, що існує на 

ринку фінансування, та є необхідним для реалізації пропонованого проєкту. 

Довготривалі відносини з ЄБРР забезпечують Клієнту більшу впевненість щодо 

ризиків, які Клієнт бере на себе у зв’язку з розробкою та реалізацією кліматичної 

стратегії та переходу до низьковуглецевого розвитку. Клієнт також зможе використати 

досвід ЄБРР у сферах енерго- і ресурсоефективності та фінансування кліматичної 

стійкості. 

Контактна інформація Компанії  

Ольга Бабаніна  

OBabanina@nibulon.com.ua 

www.nibulon.com 

ТОВ «Нібулон»  

Каботажний спуск, 1, м. Миколаїв, 54002, 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 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 

mailto:OBabanina@nibulon.com.ua
http://www.nibulon.com/
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


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 
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. 
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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 
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 
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