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Як дозволяється параграфом 2.6 Розділу III Політики доступу до інформації, 
оприлюднення цього РП було відкладене згідно з параграфом 1.4.4 Директиви про доступ 

до інформації. 

Опис проєкту 

Надання довгострокового фінансування на суму 42 млн євро компанії Cersanit S.A. (далі – 
«Компанія») для здійснення декількох інвестицій в Україні та Польщі, а також активного 
управління потребами в оборотному капіталі (далі – «Проєкт»). 

Проєкт затверджено у рамках Програми забезпечення стійкості та джерел для існування 
(далі – «Програма RLF») загальним обсягом €2 млрд, метою якої є допомога громадянам, 
компаніям і країнам, які зазнали впливу війни в Україні. Додаткову інформацію про цю 

програму можна знайти тут: https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-unveils-2-billion-
resilience-package-in-response-to-the-war-on-ukraine-.html 

Проєкт затверджено у контексті реагування Банку на російське вторгнення на територію 
України у лютому 2022 року. З метою уникнення затримок у реалізації цього проєкту 
Президентка Банку дозволила відхилення від звичайних термінів оприлюднення РП згідно 
з Розділом V Директиви про доступ до інформації. Більш детальну інформацію про це 

відхилення та реагування Банку на цю ситуацію можна знайти на нашому веб-сайті. 

Цілі проєкту 

У цьому проєкті ЄБРР надає підтримку провідному виробнику керамічної плитки і 
сантехніки, який має відіграти важливу роль у відновленні пошкодженої інфраструктури в 
Україні. Крім цього, проєкт допоможе Компанії у розширенні та відновленні активів для 

подолання існуючих викликів і компенсації негативного впливу на діяльність Компанії, її 
ліквідність та стійкість її людського капіталу наступних факторів: (i) припинення 
діяльності у Росії; (ii) війни в Україні; та (iii) пожежі на одному з ключових об’єктів у 
Польщі. 



Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 65 

- Стійкість: проєкт передбачає підтримку: (i) відновлення нормального рівня виробничої 
діяльності після періоду простою під час війни, а також завершення розпочатих інвестицій 
в Україні; (ii) реконструкцію заводу акрилової продукції, збільшення обсягів виробництва 

та підвищення енергоефективності на заводах керамічної плитки і сантехнічних виробів у 
Польщі. 

- Інклюзивність: проєкт допоможе зберегти людський капітал в Україні та Польщі, а 
також сприятиме відновленню житлової та громадської інфраструктури в Україні, що вже 
відбувається, шляхом своєчасного забезпечення необхідних обсягів керамічної плитки і 
сантехнічної продукції. 

Інформація про клієнта 

CERSANIT SA 

Cersanit S.A. разом з дочірніми компаніями є провідним європейським виробником 

керамічної плитки і сантехніки. 

Фінансування ЄБРР 

42 млн євро  

Загальна вартість проєкту 

EUR 120,000,000.00  

Додатковість 

Фінансування ЄБРР надається у надзвичайних обставинах війни в Україні та передбачає 
унікальний набір умов і атрибутів. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія B (ЕСП 2019). Компанія є давнім клієнтом Банку, і екологічні та соціальні 

аспекти її діяльності можуть бути легко проаналізовані та пов’язані з ними проблеми 
пом’якшені на основі результатів Передінвестиційного екологічного та соціального 
дослідження (ПЕСД). 

Основні екологічні та соціальні питання стосуються дотримання екологічних стандартів 
ЄС (зокрема, НДТ ЄС), управління людськими ресурсами та взаємодії із стейкхолдерами. 
ПЕСД було проведене спеціалістами Банку на основі аналізу відповідей на опитувальні 

форми та публічно доступних документів, а також обговорення з Компанією. Через 
відсутність можливості відвідування об’єктів Компанії в Україні частина аналізу, яка 
стосується цих об’єктів, базувалася лише на опитувальних формах. Для належного 
виконання ПЕСД також існує достатньо інформації з попередніх проєктів. 



У цілому Компанія має добре налагоджені та розвинені системи управління питаннями 
охорони довкілля і праці та управління персоналом, які вона ефективно використовує. 
Компанія дотримується екологічних та соціальних вимог, випадків їхнього порушення не 

зареєстровано. 

На основі ПЕСД був розроблений комплексний план екологічних та соціальних заходів 

(ПЕСЗ), який включає у себе зобов’язання щодо подальшого зміцнення корпоративної 
системи управління у сфері екології, соціального захисту та корпоративного управління, 
що дозволить Групі починаючи з 2024 року подавати звітність згідно з вимогами ЄС до 
звітності у сфері сталої діяльності. Ці вимоги включають у себе Директиву ЄС щодо 

корпоративної звітності зі сталого розвитку (CSRD) та відповідні Європейські стандарти 
звітності зі сталого розвитку (ESRS), які застосовуватимуться до всієї діяльності Компанії 
починаючи з 2025 року та охоплюють розкриття інформації про права людини, гендерні 
аспекти, викиди, взаємодію із стейкхолдерами, кліматичні ризики та стратегії, комплаєнс і 

ланцюжки постачання. Компанія повинна буде дотримуватися положень ЄС та Банку при 
плануванні будь-яких скорочень персоналу, якщо вони виявляться необхідними у 
майбутньому. У рамках ПЕСЗ Компанія також погодилася провести у 2023 році 
комплексний аудит у сфері сталої діяльності з метою оцінки поточного дотримання вимог 

та підготовки до виконання європейських вимог до розкриття інформації у 2024-2025 
роках. Банк здійснюватиме моніторинг реалізації Проєкту. 

Технічне співробітництво і грантове фінансування 

Витрати на передінвестиційний юридичний аналіз будуть покриті зі Спеціального фонду 
акціонерів (СФА) ЄБРР. 

Контактна інформація Компанії 

sekretariat@cersanit.com 

+48 (041) 315 80 04 / 05 
https://www.cersanit.com/ 
Cersanit S.A. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Poland 

Дата останнього оновлення РП 

02 грудня 2022 року 

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: 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


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 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 
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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 
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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