
OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

“Агроф’южн” - розширення 

Країна: 
Україна 

Номер проєкту: 
53229 

Галузь: 
Агробізнес 

Тип повідомлення: 
ПРИВАТНИЙ 

Екологічна категорія: 
В 

Очікувана дата затвердження: 
23 лютого 2022 року 

Статус: 
Очікується затвердження 

Дата оприлюднення РП: 9 листопада 2021 року 

Опис проєкту 

Надання ЄБРР старшого забезпеченого фінансування у розмірі до €17.8 млн (далі – 
“Кредит”) групі компаній “Агроф’южн” (далі – “Група” або “Агроф’южн”) – провідному 
українському виробнику томатної пасти. Кошти Кредиту будуть використані для 
фінансування будівництва четвертого переробного заводу Групи та нових теплиць, 
а також для закупівлі обладнання для виробництва томатної пасти, нового 
сільськогосподарського обладнання та виготовлених з еко-пластику контейнерів 
для томатної пасти (далі – “Проєкт”). 

Цілі проєкту 

Проєкт має забезпечити розширення діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності Групи, зокрема збільшення на 30% загальної потужності 
по виробництву томатної пасти, підвищення ефективності виробництва та 
покращення екологічних показників. Реалізація Проєкту призведе до значного 
скорочення викидів CO2 завдяки використанню технологій точного землеробства, 
оптимізації логістики та пакування, використанню енергоефективного обладнання 
та збільшенню автоматизації. Також очікується, що кліматична стійкість Групи буде 
посилена завдяки збільшенню частки зрошувальних земель. 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 65 

Основна якість переходу: “ЗЕЛЕНІСТЬ” 

Проєкт передбачає інвестиції в будівництво сучасного заводу з виробництва 
томатної пасти та дільниці з переробки томатного жмиху за стандартами «НДТ» 
(Найкраща доступна технологія), а також будівництво нових теплиць, закупівлю 
нової сільськогосподарської техніки, розширення систем крапельного зрошування 
та перехід з металевих бочок на багаторазові контейнери з еко-пластику для готової 
продукції. Ці інвестиції мають призвести до підвищення ефективності використання 
енергії, пального та води. 

Друга якість переходу: «УПРАВЛІННЯ» 

Проєкт передбачає підтримку Групи у впровадженні покращень у практиках 
корпоративного кліматичного управління, і підготовки та адаптації кліматичної 
стратегії та дорожньої карти по декарбонізації, що включатиме публічне розкриття 
ключових аспектів.  

Інформація про клієнта 

ФГ “ІНТЕГРОВАНІ АГРОСИСТЕМИ” 

Позичальником є фермерське господарство “Інтегровані Агросистеми” – 
зареєстрована в Україні компанія Групи, яка здійснює операційне управління одним 
з трьох існуючих заводів Групи з виробництва томатної пасти. 

Фінансування ЄБРР 

17.8 млн євро 

Загальна вартість проєкту 

67.0 млн євро 

Екологічні та соціальні аспекти 

Проєкт віднесено до категорії “B” (ЕСП 2019 р.).  Проєкт передбачає будівництво 

нового заводу з переробки томатів та виробництва томатної пасти, а також 

будівництво теплиць для вирощування саджанців томатів. Завод буде 

розташований на околиці міста Чаплинки на землі, що раніше використовувалася 

для промислових і сільськогосподарських потреб. Група виконала інженерні 

дослідження для перевірки придатності цієї ділянки для Проєкту. Компетентні 

органи визначили, що для будівництва заводу необхідно виконати оцінку впливів на 

навколишнє середовище згідно з вимогами національного законодавства, і Група 

вже ініціювала необхідні процедури для виконання такої оцінки. 

Передінвестиційний аналіз для Проєкту був виконаний експертами Банку і включав 
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у себе розгляд наданих Групою відповідей на запитання екологічної та соціальної 

анкети, аналіз річних екологічних і соціальних звітів за попередніми проєктами, а 

також аналіз додаткової інформації, наданої в якості доповнення до анкети. 

Проєкт вважається таким, що відповідає цілям пом’якшення кліматичних змін 

відповідно Паризької угоди, оскільки потрапляє до спільного переліку прийнятних 

проєктів міжнародних банків розвитку” (сільське господарство з низькими викидами 

парникових газів, «кліматично-розумне» сільське господарство). Кліматичні ризики, 

визначені на етапі попередньої перевірки, були проаналізовані більш детально, і за 

результатами цього аналізу було вжито необхідних заходів для забезпечення 

відповідності Проєкту цілям Паризької угоди. 

“Агроф’южн” – існуючий клієнт Банку з успішною історією реалізації попередніх 

проєктів. Група має ефективні сертифіковані системи екологічного та соціального 

менеджменту та спроможна реалізувати даний Проєкт відповідно до ВРП. Існуючі 

сільськогосподарські та виробничі потужності сертифіковані за стандартами 

харчової безпеки (ISO 22000), охорони довкілля (ISO 14001), охорони праці та 

техніки безпеки (ISO 45001) і Global Gap. Група приділяє велику увагу ефективному 

використанню ресурсів, намагаючись скоротити споживання води та електроенергії, 

мінімізувати відходи та зменшити впливи на місцеве навколишнє середовище і 

біорізноманіття. Існуючі потужності побудовані згідно з вимогами “НДТ” ЄС. 

Пропонований західний завод стане вже четвертим заводом Групи, при цьому досі 

не виявлено жодних значних екологічних або соціальних ризиків. Основні аспекти, 

які необхідно враховувати, включають у себе використання енергії та води, викиди 

у повітря, стічні води, утилізація відходів та використання небезпечних речовин, 

зокрема у системах охолодження. Новий завод стане передовим заводом Групи в 

плані ефективності використання ресурсів і в деяких аспектах – зокрема, споживанні 

води та енергії – навіть перевищить вимоги «НДТ». Стічні води будуть очищуватися 

та частково повертатимуться у виробничий процес після очищення.  

Раніше узгоджені підходи до управління людськими ресурсами та охороною праці 

будуть також застосовані до нового заводу. Група працює на основі колективного 

договору та має правила і процедури, які забезпечують відповідність ВРП №2, у 

тому числі належний механізм подання та розгляду скарг. Як вже зазначалося, 

система управління охороною праці та технікою безпеки Групи сертифікована за 

стандартом ISO 45001, і моніторинг свідчить про належне управління аспектами 

охорони праці і техніки безпеки, у тому числі визначення основних ризиків, 

проведення необхідного навчання, забезпечення засобами індивідуального захисту 

та повідомлення про нещасні випадки та надзвичайні ситуації. 

Для вирішення проблемних питань, визначених у ході передінвестиційного аналізу, 

до винесення Проєкту на затвердження Радою директорів буде розроблений та 

погоджений з Групою План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), який 

забезпечить завершення та затвердження ОВНС, належне управління будівельними 

роботами, а також поширення на новий завод тих самих підходів до запобігання 

забрудненню довкілля, управління людськими ресурсами та охорони праці і техніки 

безпеки, які застосовуються на вже існуючих об’єктах. ПЕСЗ також забезпечить 

постійне дотримання Вимог до реалізації проєктів Банку, і Група повинна буде 

подавати щорічні звіти про його виконання.  
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Технічне співробітництво та грантове фінансування 

У Проєкті планується компонент технічного співробітництва (ТС) (оцінка 
корпоративного кліматичного управління з метою підвищення спроможності 
Клієнта здійснювати визначення, оцінку та управління пов’язаними з кліматичними 
змінами ризиками та можливостями), який фінансуватиметься Фондом чистих 
технологій (ФЧТ) у рамках його Програми високих впливів. Крім цього, кошти зі 
спільного Фонду технічного співробітництва ЄБРР та Японії частково покриють 
витрати на передінвестиційний юридичний аналіз Проєкту. 

Додатковість 

Встановлення стандартів: Клієнт скористається досвідом ЄБРР у встановленні 
вищих стандартів корпоративного управління, включаючи управління кліматичними 
ризиками.  

Структура фінансування: строк погашення, який пропонує ЄБРР, є довшим 
порівняно із середнім строком погашення фінансування, яке Клієнт міг би отримати 
на ринку на прийнятних умовах. 

Гендерний аспект: реалізація Проєкту приведе до зростання частки жінок в 
кількості працівників Групи, так як в рамках Проєкту буде поставлена ціль найму 
певної кількості жінок.   

Контактна інформація Підприємства 

ФГ “Інтегровані Агросистеми” 
olga.zhukova@inagro.ua 
+38 0512 58 79 01 
+38 0512 58 79 01 
www.inagro.ua 
54034 Україна, м. Миколаїв, Проспект Миру 34  

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  

mailto:olga.zhukova@inagro.ua
http://www.inagro.ua/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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 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. 

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
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

