
OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

«Індустріальна молочна компанія» 

Країна: 

Україна 

Номер проекту: 

48138 

Сектор: 

Агробізнес 

Тип повідомлення: 

Приватний 

Екологічна категорія: 

B 

Дата розгляду Радою директорів: 

25 травня 2016 року 

Статус: 

Відбувається вибірка коштів 

Дата оприлюднення РП: 

02 березня 2016 року 

Опис проекту 

ЄБРР розглядає можливість надання старшого забезпеченого кредиту українському 

агрохолдингу «Індустріальна молочна компанія» (далі – «ІМК» або «Група») на 

фінансування потреб Групи в оборотному капіталі для ведення сільськогосподарської 

діяльності в Україні. 

Вплив на перехідні процеси в економіці 

Потенційний вплив пропонованого проекту на перехідні процеси в економіці полягатиме 

у наступному: 

1) Демонстрація нової поведінки та діяльності, для подальшого відтворення. Група 

запускає низку ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності шляхом впровадження 

сучасних методів ведення сільськогосподарської діяльності, а також оптимізації 

закупівель. 

2) Передача та поширення навичок шляхом проведення «навчання для вчителів» у 

місцевих університетах та в рамках програм стажування і професійного розвитку. 

Інформація про клієнта 
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«ІМК» є інтегрованою сільськогосподарською групою, акції якої розміщені на 

Варшавській фондовій біржі, і яка займається вирощуванням, зберіганням та переробкою 

зернових та олійних культур, вирощуванням картоплі та виробництвом молочних 

продуктів. Група веде діяльність у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях 

України. 

Фінансування ЄБРР 

20 млн. доларів США. 

Загальна вартість проекту 

80 млн. доларів США. 

Екологічні та соціальні впливи 

Проект віднесено до категорії «B» (згідно з Екологічною та соціальною політикою 2014 

р.). Фінансування оборотного капіталу для ведення діяльності з вирощування 

сільськогосподарських культур та виробництва молока пов’язане з поміркованими та 

локалізованими на об’єктах впливами. 

Відділ екології та сталого розвитку ЄБРР виконав передінвестиційне екологічне та 

соціальне дослідження (ПЕСД), що включало у себе екологічний та соціальний аудит ряду 

об’єктів, зокрема елеваторів, ферм, сховищ та складів для зерна та хімічних речовин, а 

також центрів ремонту і технічного обслуговування обладнання. ПЕСД підтвердило, що 

Компанія в цілому відповідає вимогам місцевого природоохоронного та соціального 

законодавства та має систему екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ), що 

уможливлює виконання Проекту відповідно до Вимог ЄБРР до реалізації проектів. 

Основні проблемні питання, що були виявлені у ході ПЕСД та вимагають заходів зі 

зменьшення їх впливу, включають у себе непослідовне застосування СЕСМ у масштабах 

Компанії, відсутність належної оцінки ризиків, контролю безпеки операційної діяльності 

та реєстрації надзвичайних подій, неналежне поводження з хімічними речовинами та 

невідповідність вимогам ЄС до викидів пилу. 

Відповідні рекомендації були викладені у Плані екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), 

що охоплює цілу низку сфер – від вдосконалення існуючої корпоративної СЕСМ в цілому 

до заходів, пов’язаних з конкретними об’єктами. Крім вдосконалення існуючої 

корпоративної СЕСМ, ПЕСЗ передбачає заходи з протипожежної та противибухової 

безпеки, покращення поводження з небезпечними речовинами, скорочення викидів пилу, 

а також покращення у сфері поводження з тваринами. ПЕСЗ також включає у себе 

гендерний компонент, який полягає в створенні можливостей для стажування студентів 

жіночої статі. 

Особливу увагу приділено поводженню з тваринами. Незалежний консультант виконав 

детальний аудит всіх тваринних господарств Компанії на основі аналізу «п’яти свобод» 

(свобода від голоду, спраги та поганого годування; свобода від страху та занепокоєння; 

свобода від фізичного і температурного дискомфорту; свобода від болю, травм і хвороб; а 

також свобода виявляти звичайну поведінку) та відповідно до вимог українського та 

європейського законодавства у сфері поводження з тваринами. Цей аудит показав, що 

«ІМК» в цілому відповідає стандартам з деякими незначними винятками, що полягають у 

недостатній свободі руху тварин та недостатній кількості споруд для захисту тварин від 
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впливу погодних умов. Компанією був розроблений та прийнятий План заходів з 

забезпечення належного поводження з тваринами, що, зокрема, включає у себе наступні 

заходи: впровадження системи щоденної реєстрації основних показників життєдіяльності 

та моніторингу стану тварин, встановлення автоматизованої системи аналізу мікроклімату 

в виробничих приміщеннях, покращення умов для забезпечення максимального руху 

тварин на вигонах, встановлення додаткових та аварійних систем освітлення, 

впровадження системи вільного перебування тварин у приміщеннях, впровадження 

інноваційного підходу до годування тварин шляхом використання загально-змішаного 

раціону, проведення добровільних перевірок поводження з тваринами силами зовнішніх 

державних ветеринарних служб, додаткове навчання та розвиток практичних навичок для 

робітників, які працюють з тваринами. 

ПЕСЗ був погоджений Клієнтом. 

Банк здійснюватиме моніторинг Проекту на щорічній основі шляхом ознайомлення з 

Річними екологічними та соціальними звітами. 

Технічне співробітництво 

Кошти з Інвестиційного фонду сусідства ЄС на проведення аудиту ресурсоефективності. 

Контактна інформація Компанії 

Юлія Андрушкіна 

y.andrushkina@imcagro.com.ua 

+380 44 365 14 62 

www.imcagro.com.ua 

Проспект Валерія Лобановського 119, Київ, 03039, Україна 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу, зв’яжіться з компанією-клієнтом. 

Для того, щоб дізнатися про закупівлі у проектах у державному секторі, відвідайте 

сторінку Закупівлі ЄБРР: 

Тел.: +44 20 7338 6794 

Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

Загальні питання 

Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Політика громадського інформування (ПГІ) 

У ПГІ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить консультації із 

зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та розуміння його стратегій, 

принципів та діяльності. 

Текст ПГІ 
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Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС) 

ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість незалежного розгляду скарг 

однієї чи більше осіб або організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на 

думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду. 

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами 

Скарги до ОРС необхідно подавати у строки, передбачені в Регламенті ОРС. Для 

отримання більш детальної інформації щодо умов подання скарг ви можете звернутися до 

Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com). 


