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Механізм падтрымкі ўстойлівасці – ЗТАА «ВМГ 
Індустры»  
 
Месцазнаходжанне:       Рэспубліка Беларусь  
Нумар праекта:       52181  
Галіна:        Вытворчасць і паслугі  
Тып паведамлення:       Прыватнае  
Экалагічная катэгорыя:      B  
Дата зацвярджэння:       9 чэрвеня 2020 года  
Стан:         Зацверджаны  
Дата публікацыі рэзюмэ праекта на англійскай мове:  10 чэрвеня 2020 года  

Згодна з пунктам 2.6 раздзела III Палітыкі доступу да інфармацыі, дата публікацыі рэзюмэ праекта 
адкладзена ў адпаведнасці з пунктам 1.4.4 Дырэктывы аб доступе да інфармацыі.  

 
Апісанне праекта  

Выдача ЗТАА «ВМГ Індустры» забяспечанага крэдыту на суму да 5 мільёнаў еўра. 
Крэдыт ліквідуе дэфіцыт ліквіднасці, абумоўлены неспрыяльнай сітуацыяй на рынку, 
якая склалася ў сувязі з крызісам, выкліканым COVID-19. Крэдыт будзе выкарыстаны 
для папаўнення зваротнага капіталу і кампенсуе абмежаваную даступнасць 
фінансавання зваротнага капіталу з боку мясцовых камерцыйных банкаў у 
сярэднетэрміновай перспектыве. Гэты праект быў зацверджаны ў кантэксце 
барацьбы Банка з наступствамі пандэміі COVID-19.  

 
Задачы праекта  
Крэдыт будзе выкарыстаны для папаўнення зваротнага капіталу.  

 
Уплыў на пераходны працэс  

Ацэнка ETI (чаканы ўплыў на пераходны працэс): 63  

Мэтай дадзенага фінансавання, што вылучаецца ў сувязі з пандэміяй COVID-19, з'яўляецца 

захаванне дасягненняў у сферы ўздзеяння на пераходны працэс, якіх атрымалася дасягнуць 

ў рамках апошняга праекта з гэтым кліентам. 

Папярэдняй аперацыяй з ЗТАА «ВМГ Індустры» быў праект VMG Mogilev (уліковы 
нумар праекта 49912). Праект быў зацверджаны з ацэнкай ETI 60 і ставіў наступныя 
задачы датычна ўздзеяння на пераходны працэс:  

- Канкурэнтаздольнасць: (i) Праект падтрымлівае маштабную аперацыйную 
рэструктурызацыю кампаніі – аб'екта інвестыцый, што вядзе да значнага павышэння 
эфектыўнасці і рэнтабельнасці; і (ii) у выніку рэалізацыі праекта значная колькасць 
супрацоўнікаў кампаніі будуць праходзіць рэгулярныя трэнінгі.  
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Прагрэс на сённяшні дзень: Згодна з апошняй справаздачай сістэмы TIMS (студзень 
2020 года), дасягненне мэт у сферы канкурэнтаздольнасці ідзе па графіку.  

- Экалагічнасць: Працэнт выдзеленых на праект сродкаў ЕБРР, што адносяцца да 
катэгорыі GET (падтрымка стратэгіі пераходу да зялёнай эканомікі), складае 14.4 %, 
і кампанія ўводзіць шэраг лепшых з даступных тэхналогій для павышэння 
эфектыўнасці выкарыстання энергіі і рэсурсаў і зніжэння свайго негатыўнага 
ўздзеяння на навакольнае асяроддзе.  

Прагрэс на сённяшні дзень: Згодна з апошняй справаздачай сістэмы TIMS, адзін з 
паказчыкаў уздзеяння на пераходны працэс у галіне экалагічнасці быў дасягнуты 
(укараненне новых тэхналогій прадухілення забруджвання навакольнага асяроддзя) 
і яшчэ адзін (шэраг паказчыкаў, звязаных з выкідамі забруджванняў) знаходзіцца ў 
працэсе дасягнення згодна з графікам.  

Апошняя справаздача сістэмы TIMS па праекце VMG Mogilev (уліковы нумар праекта 
49912) сведчыць, што рэалізацыя праекта ідзе па графіку і адзін паказчык ужо 
дасягнуты, у выніку чаго праект атрымаў ацэнку PTI 63.  

 
Інфармацыя пра кліента  

ЗТАА «ВМГ ІНДУСТРЫ»  

Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ВМГ Індустры» («ВМГІ») – вертыкальна 

інтэграваны дрэваапрацоўчы комплекс у Магілёве, Рэспубліка Беларусь, у склад якога 

ўваходзіць завод па вырабе драўняна-стружкавых пліт (ДСП), мэблевы завод і завод па 

вырабе гнуткаклеенай прадукцыі. «ВМГІ» уваходзіць у групу кампаній «ВМГ» – адну з 

найбуйнейшых літоўскіх груп кампаній, якая займаецца апрацоўкай драўніны (вытворчасцю 

ДСП і мэблі) і сумежнымі відамі дзейнасці. 

 

Фінансавая даведка ЕБРР  

5 000 000 еўра  

Забяспечаны крэдыт першай чаргі для ЗТАА «ВМГ Індустры» («ВМГІ») на суму да 5 
мільёнаў еўра.  

 
Агульны кошт праекта  

5 000 000 еўра  

Агульны кошт праекта складае 5 мільёнаў еўра. 
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Дапаўняльнасць  

Адказ на крызіс, выкліканы COVID-19: фінансаванне з боку ЕБРР эфектыўна ліквідуе 
дэфіцыт ліквіднасці, абумоўлены неспрыяльнай сітуацыяй на рынку. Сучасныя рыначныя 
ўмовы для атрымання новых крэдытаў абмежаваныя ў сувязі з сітуацыяй з COVID-19 і 
нявызначанасцю яго ўздзеяння на эканоміку.  

 

Экалагічная і сацыяльная даведка  

Катэгорыя B («Экалагічная і сацыяльная палітыка – 2019»), нізкая/сярэдняя рызыка, 
вызначаная на падставе рэалізацыі папярэдніх праектаў і ацэнкі магчымасцей 
Кліента весці дзейнасць у адпаведнасці з Патрабаваннямі ЕБРР да рэалізацыі 
праектаў. Экалагічная і сацыяльная комплексная праверка (ЭСКП) гэтага праекта 
ажыццяўлялася ў адпаведнасці са стратэгіяй барацьбы з наступствамі COVID-19 і 
заснавана на ЭСКП папярэдняга праекта (уліковы нумар праекта 49912) і аналізу 
Штогадовых экалагічных і сацыяльных справаздач (ШЭСС) за 2019 год з адпаведным 
статусам рэалізацыі Плана экалагічных і сацыяльных мерапрыемстваў (ПЭСМ).  

ЭСКП пацвердзіла, што ахова працы, бяспекі і навакольнага асяроддзя (АПБНА) на 
«ВМГІ» знаходзіцца на здавальняючым узроўні, кіраўніцтва заводам па вырабе ДСП 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, сістэмамі 
сацыяльна-экалагічнага кіравання (СЭСК) і працэдурамі АПБНА, распрацаванымі з 
улікам перадавых практык у адпаведнай галіне, уключаючы правядзенне 
рэгулярнага ўнутранага аўдыту і падрыхтоўку справаздач кіраўніцтву. Прымянімыя 
стандарты і аўдыт ахопліваюць вобласці, якія адпавядаюць Патрабаванням Банка да 
рэалізацыі праектаў, такія як якасць паветра, шумавае забруджванне, выкарыстанне 
вады і апрацоўка сцёкавых вод, забруджванне глебы і падземных вод, хімічныя 
рэчывы і небяспечныя матэрыялы, дзелавая этыка, базавыя нормы ўмоў працы МАП, 
умовы працы, ахова працы, прадухіленне пажараў і г. д. «ВМГІ» прытрымліваецца 
ўстойлівых палітык і практык у галіне паставак драўніны, якія маюць сертыфікаты 
адпаведнасці стандартам FSC у галіне ланцужка паставак (ЛП) і кантраляванай 
драўніны (КД). «ВМГІ» таксама мае сертыфікат утрымання рэшткавага 
фармальдэгіду ў гатовай мэблевай прадукцыі на ўзроўні E0.5, што робіць магчымым 
яе бяспечнае выкарыстанне ў памяшканні; гэта значна лепш за ўзровень E1, які 
прыняты ў ЕС як найлепшая практыка, і за строгія міжнародныя нормы выкідаў 
фармальдэгіду, прынятыя Каліфарнійскім саветам па ахове паветраных рэсурсаў 
(КСАП). Незалежныя аўдытары правялі для заводаў кампаніі ацэнку найбольш 
перадавых тэхналогій (BAT) і пацвердзілі іх агульную адпаведнасць прынятым 
стандартам; таксама былі распрацаваныя планы дадатковых карэкцыйных 
мерапрыемстваў. 

Кампанія «ВМГІ» прадэманстравала дастатковы прагрэс у рэалізацыі ўзгодненага ПЭСМ. 

Прадугледжаны адпаведныя меры бяспекі дарожнага руху для паставак драўніны і 

транспарціроўкі сыравіны і гатовых тавараў на месцы, своечасова праводзіцца адпаведная 

падрыхтоўка вадзіцеляў па пытаннях дарожнага руху. Рэалізуецца шэраг мер, накіраваных 

на забеспячэнне эфектыўнага выкарыстання рэсурсаў, у тым ліку эканомію электраэнергіі ад 

катлоў, якія працуюць на цвёрдым паліве, а дакладней, на драўняных адходах вытворчасці. 

Паводле ацэнак, эксплуатацыя завода «ВМГІ» па вырабе ДСП адпавядае патрабаванням ЕС 
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у вобласці найбольш перадавых тэхналогій, якія прымяняюцца да вытворчасці драўняных 

пліт, за выключэннем перавышэння канцэнтрацыі пылу ў сушылках і рэшткавых рэчываў у 

сцёкавых вадаёмах у 2019 годзе. Гэтыя праблемы будуць вырашаныя ў адпаведнасці з 

распрацаваным на 2020 год планам карэкцыйных мерапрыемстваў, а таксама ў выніку 

мантажу ўласнай устаноўкі ачысткі ліўневых вод да канца гэтага года і ўстаноўкі неабходнага 

паводле ПЭСМ вільготнага электрастатычнага фільтра, якая была адкладзена з-за крызісу. 

Умовы працы і кадравая палітыка кампаніі выходзяць за рамкі адпаведных стандартаў у 

галіне і краіне, таксама як і практыка забеспячэння ўдзелу зацікаўленых асоб і праграма 

інвестыцый у сацыяльную сферу, якія, сярод іншага, прадугледжваюць падтрымку мясцовых 

спартыўных каманд, школ, бальніц і правядзенне мерапрыемстваў па пасадцы дрэў. ЭСКП 

пацвердзіла, што распрацаваны ПЭСМ дастатковы і не патрабуе абнаўлення для гэтай 

аперацыі ў межах механізму падтрымкі ўстойлівасці. Банк працягне нагляд за рэалізацыяй 

праекта і выкананнем ПЭСМ праз аналіз штогадовых сацыяльна-экалагічных справаздач і 

наведванне прадпрыемстваў кампаніі па меры неабходнасці ў будучым. 

 

Тэхнічнае супрацоўніцтва і бязвыплатнае 
фінансаванне  

Не прадугледжана.  

 
Кантактная інфармацыя для кампаніі  

Інгрыда Мікенайтэ ingrida.mikenaite@vmg.eu +370 46469423 www.mediena.lt вул. 
Ліепу, 68, LT-92100 Клайпеда, Літва.  

 
Дата апошняга абнаўлення рэзюмэ праекта  

10 чэрвеня 2020 года 

 

Разуменне пераходу  

Дадатковая інфармацыя адносна стаўлення ЕБРР да вымярэння вынікаў 
пераходу даступная тут. 

Магчымасці для бізнесу 

Каб даведацца пра магчымасці для бізнесу або закупкі, звяжыцеся з кампаніяй-
кліентам. 

Каб даведацца пра магчымасці наладзіць камерцыйную дзейнасць з ЕБРР (не 
звязаную з закупкамі), 
пазваніце па тэлефоне +44 20 7338 7168 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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або напішыце на адрас электроннай пошты projectenquiries@ebrd.com.  
Наконт праектаў дзяржаўнага сектара звярніцеся ў Аддзел закупак ЕБРР: 
Тэл.: +44 20 7338 6794 
Адрас электроннай пошты: procurement@ebrd.com 

Агульныя запыты 

Канкрэтныя запыты можна зрабіць з дапамогай Формы запытаў ЕБРР.  

Экалагічная і сацыяльная палітыка (ESP) 

ESP і адпаведныя Патрабаванні да рэалізацыі праектаў (PR) вызначаюць шляхі, 

якімі ЕБРР выконвае свае абавязацельствы па прапагандзе «экалагічна 

бяспечнага і ўстойлівага развіцця». ESP і PR прадугледжваюць канкрэтныя 

палажэнні аб абавязковым выкананні кліентамі патрабаванняў нацыянальнага 

заканадаўства аб інфармаванні грамадскасці і правядзенні кансультацый з ёй, а 

таксама аб стварэнні механізма падачы і разгляду скаргаў, які дазволіць 

атрымліваць скаргі ад зацікаўленых бакоў і будзе садзейнічаць вырашэнню 

апісаных у іх праблем, у прыватнасці, якія тычацца экалагічнага і сацыяльнага 

значэння праекта і дзейнасці кліента. У залежнасці ад характару і маштабу 

экалагічных і сацыяльных рызык і наступстваў праекта ЕБРР таксама патрабуе 

ад сваіх кліентаў пры неабходнасці раскрываць інфармацыю пра такія рызыкі і 

наступствы іх праектаў альбо праводзіць змястоўныя кансультацыі з 

зацікаўленымі бакамі, разглядаць іх звароты і адказваць на іх.  

Больш падрабязна пра тое, як арганізавана работа ЕБРР у гэтым напрамку, 

можна даведацца ў ESP. 

Прафесійная этыка і кантроль за адпаведнасцю 

нарматыўна-прававым патрабаванням 

Упраўленне начальніка кантролю за адпаведнасцю нарматыўна-прававым 

патрабаванням (OCCO) ЕБРР прасоўвае прынцыпы належнага кіравання і 

забяспечвае прымяненне самых высокіх стандартаў прафесійнай этыкі ва ўсіх 

відах дзейнасці Банка ў адпаведнасці з найлепшымі міжнароднымі практыкамі. 

Комплексная экспертыза добранадзейнасці праводзіцца ў дачыненні да ўсіх 

кліентаў Банка, каб гарантаваць, што праекты не нясуць недапушчальна вялікай 

рызыкі для рэпутацыі Банка. Банк лічыць, што выяўленне і вырашэнне праблем 

яшчэ на стадыі зацверджання праекта з'яўляецца найбольш эфектыўным 

сродкам забеспячэння законнасці банкаўскіх аперацый. OCCO іграе ключавую 

ролю ў гэтых прафілактычных мерапрыемствах, а таксама дапамагае адсочваць 

рэпутацыйную рызыку, якую нясуць у сабе праекты, пасля размяшчэння 

капіталу.  

mailto:projectenquiries@ebrd.com
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
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OCCO таксама нясе адказнасць за расследаванне абвінавачванняў у махлярстве, 

карупцыі і неправамерных дзеяннях падчас рэалізацыі праектаў, якія фінансуе 

ЕБРР. Любая асоба, як супрацоўнік Банка, так і трэці бок, якая мае падазрэнні ў 

махлярстве ці карупцыі, павінна даслаць начальніку кантролю за адпаведнасцю 

нарматыўна-прававым патрабаванням пісьмовую справаздачу на адрас 

электроннай пошты compliance@ebrd.com. OCCO разглядзіць усе атрыманыя 

паведамленні, у тым ліку ананімныя, і прыме адпаведныя захады. Справаздачы 

могуць быць складзеныя на любой мове Банка альбо краін, дзе дзейнічае Банк. 

Прадстаўленая інфармацыя павінна быць абгрунтаванай. 

Палітыка доступу да інфармацыі (AIP) 

У AIP, якая ўступіць у сілу 1 студзеня 2020 года, выкладзена, якім чынам ЕБРР 

раскрывае інфармацыю сваім зацікаўленым бакам і праводзіць з імі 

кансультацыі з мэтай павышэння дасведчанасці аб сваіх стратэгіях, палітыках і 

аперацыях і пашырэння іх правільнага разумення. Наведайце раздзел «Палітыка 

доступу да інфармацыі», каб азнаёміцца з інфармацыяй па гэтым пытанні, якая 

даступная на сайце ЕБРР на сённяшні дзень. 

Банку можна адправіць запыт аб атрыманні інфармацыі праз Форму запыту 

ЕБРР.  

Незалежны орган падсправаздачнасці па праектах 

(IPAM) 

Калі намаганні Кліента або Банка па рашэнні экалагічных, сацыяльных праблем 

або праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі, не мелі плёну 

(напрыклад, праз механізм разгляду скаргаў Кліента на ўзроўні праекта або праз 

прамое ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам Банка), некаторыя асобы і арганізацыі 

могуць паспрабаваць вырашыць свае праблемы з дапамогай Незалежнага 

органа падсправаздачнасці па праектах (IPAM) ЕБРР. 

IPAM незалежна разглядае праблемы Праекта, якія, як мяркуецца, нанеслі (або 

могуць нанесці) шкоду. Мэтамі Органа з’яўляюцца: падтрымка дыялогу паміж 

зацікаўленымі бакамі для вырашэння экалагічных, сацыяльных праблем і 

праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі; вызначэнне выканання 

Банкам Экалагічнай і сацыяльнай палітыкі ці палажэнняў Палітыкі доступу да 

інфармацыі, якія тычацца канкрэтных праектаў; дзе гэта дастасавальна, 

ліквідацыя любога існуючага невыканання гэтых палітык з адначасовым 

прадухіленнем невыканання палітык Банкам у будучыні. 

Наведайце вэб-старонку Незалежнага органа падсправаздачнасці па праектах, 

каб даведацца, як падаць запыт на разгляд праз нашу канфідэнцыяльную 

анлайн-форму, па электроннай пошце, звычайнай пошце ці па тэлефоне. IPAM 

гатовы абмеркаваць вашы праблемы і адказаць на любыя пытанні, якія могуць у 
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вас узнікнуць адносна падачы або апрацоўкі Запытаў, якія адпавядаюць 

Палітыцы і Дапаможніку па падсправаздачнасці па праектах. Па запыце асоба 

заяўніка можа заставацца канфідэнцыяльнай. 
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