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 ППФ – «Ензим»  
Країна:      Україна  

Номер проєкту:     51606  

Сектор:      Агробізнес  

Тип повідомлення:     Приватний  

Екологічна категорія:    B  
Планована дата затвердження:   13 жовтня 2020 р.  

Статус:      затверджено  

Дата оприлюднення РП англійською мовою: 11 листопада 2020 р.  

 

Опис проєкту  
Проєкт підтримує реалізацію інвестиційної програми ПрАТ «Ензим», що включає у себе: 

(i) будівництво нових виробничих потужностей для таких дріжджових продуктів, як 

дріжджові екстракти та неактивні дріжджі; (ii) розширення ферментаційних потужностей 

на існуючому дріжджовому виробництві (що також будуть використовуватися для нового 

виробництва); (iii) будівництво водоочисних споруд.  

 

Цілі проєкту  
Проєкт підтримує стратегію компанії «Ензим», спрямовану на розширення асортименту 

продукції шляхом додання більш складних біотехнологічних продуктів з більшою 

доданою вартістю.  

 

Вплив на процес переходу  
Передбачається, що проєкт впливатиме на процес переходу завдяки наступним якостям:  

 Конкурентоспроможність: Банк підтримає запуск компанією «Ензим» нових 

продуктів з високою доданою вартістю та диверсифікацію продажів.  

 Інтегрованість: проєкт також сприятиме розширенню експортних продажів 

компанії «Ензим» на нові ринки та збільшення частки експорту в доходах компанії.  

 

Інформація про клієнта  
ПрАТ «ЕНЗИМ»  

«Ензим» є провідним виробником дріжджів в Україні.  

 

Фінансування ЄБРР  
7 млн євро  

Надання старшого забезпеченого кредиту на суму до 10 млн євро, з яких 3 млн євро 

надається в якості співфінансування з Рахунку для ланцюжків вартості в агробізнесі 

Спеціального фонду інвестицій у фінансових посередників та приватні підприємства, 

спонсором якого є тайванський Фонд міжнародного співробітництва та розвитку.  

 

Загальна вартість проєкту  
10 млн євро 
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Екологічні та соціальні аспекти  
Категорія «B» (ЕСП 2019 р.). Виконано незалежний передінвестиційний екологічний та 

соціальний аналіз (ПЕСА), що включав у себе екологічний та соціальний аудит систем 

управління та практики компанії, існуючих об’єктів та діяльності, а також аналіз 

негативних і позитивних впливів пропонованого проєкту. ПЕСА підтвердив, що існуюча 

операційна діяльність та об’єкти знаходяться у задовільному стані, і що проєкт 

структуровано відповідно до Вимог до реалізації проєктів (ВРП) ЄБРР. Аналіз 

корпоративної системи управління компанії показав, що вона має сталі та інтегровані 

системи управління в сфері охорони довкілля та праці, що розроблені відповідно до 

передової міжнародної практики та реалізовані в масштабах всієї діяльності компанії. 

Функції координації, нагляду та моніторингу, що передбачені у компанії, забезпечують 

послідовність підходів до управління основними питаннями у сфері охорони довкілля та 

праці у зв’язку з новим проєктом та операційною діяльністю. Компанія продемонструвала 

готовність реалізовувати проєкт відповідно до національних та міжнародних стандартів 

охорони навколишнього середовища. Враховуючи якість корпоративних систем 

управління компанії, очікується, що вона зможе легко забезпечити пом’якшення 

пов’язаних з проєктом екологічних та соціальних впливи, а також належне управління 

ними. З компанією узгоджено План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), який 

передбачає постійне вдосконалення систем управління охороною довкілля та праці, а 

також деякі додаткові заходи, які забезпечать подальше дотримання компанією ВРП 

Банку. Компанія почала виконувати деякі вимоги ПЕСЗ ще з початку ПЕСА і вже 

вдосконалила свою систему управління охороною довкілля та праці. У рамках ПЕСЗ 

компанія виконуватиме наступні заходи:  

 Підтримання та постійна імплементація принципів корпоративної системи 

управління охороною довкілля та праці на рівні проєкту відповідно до ISO 14001, 

OHSAS 18001 та відповідних ВРП ЄБРР; розробка навчального плану для 

працівників, які експлуатуватимуть нові потужності, та забезпечення його 

виконання.  

 Отримання всіх необхідних екологічних і санітарних дозволів, а також дозволів у 

сфері охорони праці та пожежної безпеки до початку експлуатації нових 

потужностей.  

 Проведення регулярних внутрішніх аудитів з охорони довкілля, пожежної безпеки 

та охорони праці згідно з вимогами національного законодавства та ЄБРР; 

забезпечення своєчасного виконання приписів державних органів у сфері охорони 

довкілля та праці, санітарної та пожежної безпеки.  

 

Компанія публічно розкриватиме інформацію про екологічні та соціальні аспекти своєї 

діяльності на місцевому рівні та звітуватиме про це Банку на щорічній основі. Банк 

здійснюватиме моніторинг екологічних і соціальних аспектів діяльності компанії та 

виконання ПЕСЗ шляхом ознайомлення з її річними екологічними та соціальними звітами.  

 

Технічне співробітництво  

Кошти ТС з Фонду EU4Business в Україні на покриття витрат на зовнішній ПЕСА, 

передінвестиційний технічний аналіз та юридичних витрат.  

Цей проєкт затверджено у контексті реагування Банку на пандемію COVID-19. Для 

уникнення затримок в реалізації цього проєкту Президент Банку дозволив відхилення від 

звичайних строків розкриття РП згідно з Розділом V Директиви про доступ до 
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інформації. Детальну інформацію про реагування Банку на COVID-19 та зазначене 

відхилення можна знайти на нашому веб-сайті. 

 

Додатковість 

У рамках ППФ МСП додатковість забезпечується завдяки наступному:  

 Структура фінансування: ЄБРР пропонує довший термін погашення, ніж в іншому 

фінансуванні, що є доступним для клієнта на ринку на розумних умовах.  

 Встановлення стандартів: ЄБРР допомагає досягати вищих стандартів у проєктах, 

надаючи клієнтам доступ до наявного у нього досвіду в сфері охорони довкілля.  

 

Контактна інформація Компанії  
Зарина Акопянц  

press@enzym.com.ua  

+380 68 296 12 33  

+38 (032) 298-98-43  

http://enzym.com.ua  

ПрАТ «Компанія «Ензим»  

Україна, м. Львів, 79014  

вул. Личаківська 232  

 

Дата останнього оновлення РП  

11 листопада 2020 р. 

 

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 із 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:press@enzym.com.ua
http://enzym.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
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Тел: +44 20 7338 6794 Електронна пошта: procurement@ebrd.com  

 

Загальні питання 

З питань загального характеру 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 

Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) 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. ОДК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та 

допомагає контролювати ризики доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.  

ОДК 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. ОДК 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 із 

стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його стратегій, 

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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принципів та діяльності. ПДІ набрала чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, відвідайте 

сторінку Політика_доступу_до_інофрмації 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. 

 

Орган розгляду скарг (ОРС) 

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 

механізм підзвітності ЄБРР. 

Механізм підзвітності незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які, 

на думку скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього 

механізму – 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 

попереджувати майбутні порушення. 

Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати скаргу за 
допомогою конфідеційної_онлайн_форми, електронною_поштою, звичайною поштою або 

по телефону. Ми готові обговорити те, що Вас турбує, і відповісти на Ваші запитання 

стосовно подання або розгляду скарг. Інформація про скаржників може зберігатися 

конфіденційною на вимогу. 

 

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/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html

