
«Фоззі» 

Країна: 
Україна 

Номер проєкту: 
51425 

Галузь: 
Агробізнес 

Тип повідомлення: 
Приватний 

Екологічна категорія: 
B 

Дата затвердження: 
25 березня 2020 р. 

Статус: 
Розглянуто концепцію 

Дата оприлюднення РП: 
05 лютого 2020 р. 

Опис проєкту 

Розширення та модернізація магазинів «Сільпо» та «Фора» - двох ключових мереж 
роздрібної торгівлі продуктами харчування Групи «Фоззі» - включаючи інвестиції 
у підвищення енерго- та ресурсоефективності з метою скорочення обсягу 
відходів харчової продукції та втрат у процесі діяльності рітейлера. 

Цілі проєкту 

Проєкт підтримає реалізацію стратегії Групи «Фоззі», спрямованої на розширення 
діяльності у сфері роздрібної торгівлі та підвищення сталості бізнесу. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 60 

Очікується, що впливи Проєкту на процес переходу полягатимуть у наступному : 



 «Зеленість»: Банк підтримає впровадження заходів підвищення енерго- та 
ресурсоефективності (безфреонове охолодження, ефективна вентиляція, 
опалення, освітлення тощо) в існуючих магазинах, застосування сталих 
підходів до будівництва у нових магазинах, а також впровадження передової 
практики поводження з відходами. 

 Конкурентоспроможність: Проєкт підтримає розширення сучасної мережі 
роздрібної торгівлі продуктами харчування в регіони з низьким 
проникненням таких мереж, а також розвиток та запровадження у Групі 
передових підходів до безпеки руху та управління транспортними засобами 
відповідно до вимог сертифікату ISO 39001 «Системи управління безпекою 
дорожнього руху». 

Інформація про клієнта 

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» 

Група «Фоззі» - один з провідних харчових рітейлерів в Україні, що має понад 500 
супермаркетів по всій країні. 

Фінансування ЄБРР 

60 млн. доларів США 

Надання старшого забезпеченого довгострокового кредиту на суму до $60 млн. 

Загальна вартість проєкту 

160,8 млн. доларів США 

Додатковість 

Структура фінансування: ЄБРР пропонує строк погашення кредиту, який є 
довшим, ніж середній строк погашення на ринку, та є необхідним для 
структурування проєкту. 

Встановлення стандартів: клієнт скористається необхідним йому досвідом ЄБРР 
у впровадженні вищих стандартів охорони довкілля, енерго- та 
ресурсоефективності. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія «B». Передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД) 
для цього Проєкту включало у себе заповнення Групою детальної корпоративної 
анкети ПЕСД, зустрічі з представниками Групи та відвідування ряду 
супермаркетів і логістичного центру Групи . 



У ході ПЕСД було встановлено, що у «Фоззі» є системи для належного управління 
аспектами охорони довкілля, техніки безпеки та соціальними аспектами, а також 
спеціалісти, які безпосередньо займаються управлінням цими аспектами . 

Аналіз зазначених систем показав, що «Фоззі» дотримується вимог національного 
законодавства та має ряд ініціатив з впровадження передової міжнародної 
практики, зокрема щодо реалізації заходів з підвищення енерго- та 
ресурсоефективності. 

Був розроблений та наданий Групі план екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), 
який охоплює всі аспекти Вимог до реалізації проєктів Банку, включаючи 
управління ланцюжком постачання, управління безпекою дорожнього руху та 
керування транспортними засобами, покращення безпеки працівників та 
громади, а також взаємодію зі стейкхолдерами . 

Група «Фоззі» повинна буде надавати Банку річні звіти про виконання ПЕСЗ та всі 
інші екологічні та соціальні питання, що виникатимуть протягом відповідного 
року. 

Технічне співробітництво та грантове фінансування 

Кошти ТС надаються з: 

-   Спільного фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР – на часткове 
покриття витрат на зовнішню юридичну підтримку Проєкту. 

-  Інвестиційного фонду сусідства ЄС – на покриття витрат, пов’язаних з 
визначенням можливостей для інвестування в стале ресурсокористування. 

-  Спеціального фонду акціонерів ЄБРР – на покриття вартості визначення 
ризиків та можливостей підвищення ресурсоефективності уздовж ланцюжка 
поставок харчової продукції. 

Контактна інформація Компанії 

Вікторія Кострома  
v.kostroma@fozzy.ua 
+38-044-354-57-01 
+38-044-354-57-01 
www.fozzy.ua 
БЦ «СІЛЬВЕР БРІЗ», просп. Тичини, 1Б, Київ, Україна, 02152 

Дата останнього оновлення РП 

05 лютого 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 

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 
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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 
стейкходерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його 
стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набирає 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. 

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. 
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Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати 
скаргу за допомогою конфіденційної 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.  

Будь ласка, візьміть до уваги, що після призначення нового Керівника ОРС у 
2020 році наберуть чинності переглянута Політика підзвітності за проєктами та 
Посібник із розгляду справ згідно з якими здійснюватиметься розгляд справ.  
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