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DFF – «Зелена долина» 

Країна: Україна 
 
Номер проєкту: 52970 
 
Галузь: агробізнес 
 
Тип повідомлення: приватний 
 
Екологічна категорія: В 
 
Дата затвердження: 09 листопада 2021 р. 
 
Статус: затверджено 
 
Дата оприлюднення РП: 29 листопада 2021 р. 
  

Опис проєкту 

Надання старшого забезпеченого кредиту на суму до 15 млн євро (далі – 
«Кредит») українській групі сільськогосподарських компаній «Зелена долина» (далі 
– «Група»). Кредитні кошти будуть використані для фінансування будівництва 
сучасної тваринницької ферми за стандартами ЄС, збільшення земельного банку, 
розширення існуючих зернових елеваторних потужностей та закупівлі 
сільськогосподарської техніки протягом 2022-24 р. (далі – «Проєкт»). 

Цілі проєкту 

Кредит має забезпечити підвищення конкурентоспроможності Групи, збільшення 
ефективності виробництва та зменшення впливів на довкілля.  

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 67 

Конкурентоспроможність: реалізація Проєкту має призвести до підвищення якості 
молока, яке виробляє Група, а також збільшення надоїв. Група «Зелена долина» 
також зробить свій внесок у розробку галузевого стандарту виробництва вільної 
від антибіотиків молочної продукції. 

Зеленість: внаслідок реалізації Проєкту обсяг викидів CO2 на тонну виробленого 
молока має зменшитися більш ніж на 35%; Група також впроваджує сучасну 
технологію управління відходами тваринництва, що дозволяє відокремити тверду 
фракцію (яка буде використовуватися в якості підстилки на молочних фермах) від 
рідкої (яка додаватиметься у ґрунт для підвищення його якості). 
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Інформація про клієнта 

ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА» 

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (далі – «Позичальник») є основною 
операційною компанією групи компаній «Зелена долина» - вертикально 
інтегрованого бізнесу, що включає у себе вирощування сільськогосподарських 
культур на землях площею близько 25,300 га, тваринництво та виробництво цукру 
в Вінницькій області України. 

Фінансування ЄБРР 

15 млн євро 

Загальна вартість проєкту 

24,3 млн євро 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія «В» (ЕСП 2019 р.). Екологічний та соціальний передінвестиційний аналіз 
був виконаний незалежними консультантами і включав у себе оцінку нових 
елементів Проєкту та оцінку благополуччя тварин відповідно до вимог ЄС. 
Консультанти, які виконували оцінку, розробити план екологічних і соціальних 
заходів для мінімізації або усунення основних проблемних питань, нетехнічне 
резюме (НТР) та план взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗЗС) для цілей 
публічного інформування. Проєкт відповідає цілям Паризької угоди з точки зору 
пом’якшення кліматичних впливів. Низку кліматичних ризиків було визначено на 
етапі розгляду концепції та проаналізовано на етапі передінвестиційної оцінки. 
Відповідні заходи забезпечення кліматичної стійкості вже реалізуються Групою, 
або будуть інтегровані у Проєкт. Враховуючи це, Проєкт також вважається таким, 
що відповідає цілям Паризької угоди в сфері адаптації до змін клімату. 

«Зелена долина» - диверсифікований промислова група, що був заснований у 2004 
р. та веде діяльність у Томашпільському та Тульчинському районах Вінницької 
області. На даний час, Група обробляє близько 25 тис га сільськогосподарських 
земель, має цукровий завод, зерновий елеватор, комбікормову установку і 5 
тваринницьких комплексів. У рамках передінвестиційного аналізу консультанти 
оглянули дві з існуючих тваринних ферм, ділянку під пропоновану нову ферму, а 
також потужності для зберігання і доробки зерна. Нові зернові елеваторні 
потужності будуватимуться поруч з існуючими потужностями для зберігання і 
доробки зерна, тоді як нова тваринна ферма будуватиметься на місці старої 
тваринної ферми. 

Група, в цілому, ефективно управляє екологічними та соціальними питаннями 
згідно з вимогами українського законодавства. При цьому, Група поки що не має 
міжнародно визнаних систем управління і лише частково відповідає відповідним 
вимогам ЄС. Група має працівників, які відповідають за управління аспектами її 
діяльності, пов’язаними з впливами на довкілля, охороною праці, трудовими 
відносинами та добробутом тварин. На об’єктах Групи виявлено ряд екологічних 
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проблемних питань, але жодне з них не вважається достатньо значним для того, 
щоб припинити підготовку Проєкту. Частина з цих питань стосується отримання та 
наявності необхідних дозволів, і ці питання необхідно вирішити для забезпечення 
повної відповідності вимогам українського законодавства. Решта питань 
стосується необхідності певних покращень, зокрема в управлінні пилом і газами на 
елеваторі, для забезпечення відповідності НДТ ЄС. 

Політика Групи в сфері охорони праці та техніки безпеки також відповідає 
вимогам українського законодавства. Група розробила необхідні програми, накази 
та інструкції для забезпечення безпеки персоналу та належного реагування у 
надзвичайних ситуаціях. Рекомендовані покращення включають у себе розробку 
реєстру ризиків згідно з європейським законодавством, поширення усіх вимог 
щодо охорони праці та техніки безпеки на персонал Групи і також підрядників, 
покращення маркування та позначень на об’єктах, а також покращення 
поводження з відходами, що містять азбест. Управління людськими ресурсами 
здійснюється згідно з вимогами українського законодавства. В Групі діє 
колективний договір, а також діють правила і процедури, що охоплюють основні 
аспекти ВРП №2, у тому числі дитячу і примусову працю, недискримінацію та рівні 
можливості. Рекомендовані деякі покращення в частині правил і процедур, які 
стосуються гендерних аспектів. 

Добробутом тварин у Групі займаються спеціалісти з біологічною, ветеринарною 
та інженерною освітою. Весь необхідний персонал пройшов навчання з 
вирощування, біо-безпеки та благополуччя тварин. Будівлі для утримання тварин 
є, як правило, старими (побудовані у середині 70-х років), але деякі з них 
ремонтувалися у 2009 р. Ферми, в цілому, правильно спроєктовані, мають добре 
освітлення і вентиляцію та є достатньо просторими. Стайні сухі та чисті, підлоги 
мають належне покриття. Корівники відповідають вимогам щодо утримання та 
соціальної поведінки тварин. Визначені деякі можливості для покращень, з яких 
найважливішим буде перехід від прив’язної до вільної системи утримання. Ця нова 
система буде реалізована на новій фермі, але Група також розгляне можливість 
переходу до неї у рамках процесу модернізації трьох ферм, які продовжать 
працювати. 

Для вирішення усіх виявлених проблемних питань, консультанти підготували 
проєкт комплексного плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), які 
забезпечать відповідність Проєкту Вимогам до реалізації проєктів (ВРП) ЄБРР. 
ПЕСЗ включає у себе заходи з вдосконалення систем управління в сферах охорони 
довкілля, охорони праці та трудових відносин, конкретні заходи для забезпечення 
дотримання вимог національного законодавства, підвищення показників діяльності 
до рівня вимог ЄС, а також покращення добробуту тварин. 

Група буде зобов’язана подавати щорічні звіти про виконання ПЕСЗ та дотримання 
ВРП. 
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Технічне співробітництво і грантове фінансування 

Проєкт, ймовірно, матиме компонент технічного співробітництва (ТС), що буде 
спрямований на імплементацію передової практики управління відходами 
тваринництва та фінансуватиметься за рахунок гранту FINTECC у рамках напряму 
FINTECC EС - ЄБРР EU4Climate, який частково покриє витрати на встановлення 
установки сепарації твердої фракції, плівку для накриття лагуни з рідкою фракцією, 
обладнання для поводження з викидами та їх спалювання, а також техніку для 
внесення рідкої фракції у ґрунт. Крім цього, кошти зі Спільного фонду технічного 
співробітництва ЄБРР та Японії частково покриють витрати на передінвестиційний 
юридичний, екологічний та соціальний аналіз за Проєктом. 

Додатковість 

Клієнт скористається досвідом ЄБРР у встановлені вищих екологічних стандартів. 
Крім цього, ЄБРР пропонує термін погашення, що є довшим, ніж середній термін 
погашення за кредитами, які клієнт міг би отримати на ринку на розумних умовах. 

Контактна інформація компанії 

Оксана Вишня  
o.vyshnya@akzd.com.ua 
+38(04348)2-15-35 
+38(04348)2-15-35 
www.akzd.com.ua 
вул. Івана Богуна, 4, смт Томашпіль, Вінницька область, Україна, 24200 

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  

mailto:o.vyshnya@akzd.com.ua
http://www.akzd.com.ua/
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
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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. 

 
 
 
 

https://www.ebrd.com/eform/information-request.
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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. 
 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
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

