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ПРЕС-КОМЮНІКЕ
Розслідування інвестиції МФК в діяльність компанії «Axzon/ Даноша» з
вирощування свиней, Україна
Вашингтон, округ Колумбія, 29 серпня 2018 року – Офіс Радника з дотримання вимог/
Омбудсмена (CAO), який є незалежним механізмом гарантування відповідальності
Міжнародної фінансової корпорації (МФК), члена Групи Світового банку, ініціював
розслідування інвестиції МФК в діяльність компанії «Axzon/ Даноша» з вирощування
свиней в Україні в рамках своєї функції перевірки дотримання стандартів діяльності. Дане
розслідування є реакцією на скаргу від місцевих територіальних громад щодо екологічних
і соціальних впливів реалізації проекту.
Відповідно до інформації, наданої МФК, «Axzon» має третій за об’ємами бізнес з
вирощування свиней в Україні. Проект МФК має на меті підтримати діяльність «Axzon» в
регіоні, зокрема розширення виробництва в Україні. Наразі «Axzon» має сім свиноферм,
біогазовий завод та орендує понад 12 тисяч гектарів землі сільськогосподарського
призначення в Івано-Франківській області через своє дочірнє підприємство – компанію
«Даноша». МФК надає інвестиції на суму 52 мільйони євро у формі позики та капіталу.
У 2014 році Офіс CAO отримав скаргу, подану членами територіальних громад Галицького
і Калуського районів Івано-Франківської області. Скаржники висловили занепокоєння щодо
близькості ферм до житлових забудов, негативного впливу забруднення на довкілля і
здоров’я місцевого населення, обмеженого доступу до інформації та недостатніх
громадських обговорень. Скаржники також зазначили, що проект реалізується з
порушенням національного законодавства.
У період між 2014 і 2017 роками CAO провів три окремі медіаційні процеси між
скаржниками і ТзОВ «Даноша», два з яких припинилися без досягнення
взаємоприйнятного рішення щодо проблемних питань. Відповідно, у березні 2017 року
справа була передана у Відділ CAO з аудиту для перевірки дотримання стандартів
діяльності МФК. Офіс CAO проводить розслідування відповідно до Технічного завдання,
випущеного в квітні 2018 року. Команда CAO здійснила виїзд на місце реалізації проекту
20-23 серпня 2018 року, в рамках якого були проведені зустрічі з різними зацікавленими
сторонами.
Предметом розслідування CAO є те, як МФК гарантувала дотримання екологічних і
соціальних стандартів діяльності в рамках інвестиції в клієнта щодо проблемних питань,
піднятих у скарзі. Зокрема, CAO аналізує, чи МФК провела належну експертизу систем
екологічного та соціального (ЕіС) менеджменту компанії на трьох свинокомплексах, а
також чи МФК здійснює належний нагляд за дотриманням клієнтом відповідних ЕіС
стандартів діяльності.
Очікується, що остаточний звіт про результати розслідування буде готовий на початку
2019 року. Детальніша інформація про справу доступна за наступним посиланням:
www.cao-ombudsman.org.
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Детальнішу інформацію про проект «Axzon/ Даноша» можна знайти на веб-сторінці МФК
www.ifc.org/disclosure.
Контактна особа в Офісі CAO у Вашингтоні, округ Колумбія:
Емілі Хорган
Тел.: +1.202.473.8353
Email: ehorgan@worldbankgroup.org
Про CAO: Офіс Радника з дотримання вимог/ Омбудсмена (CAO) – це незалежний
механізм гарантування відповідальності Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та
Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ), членів Групи
Світового банку. Мандат CAO полягає у сприянні в чесному, об’єктивному та
конструктивному розгляді скарг від осіб, потерпілих внаслідок проектів, що
виконуються за підтримки МФК/ БАГІ, а також підсилення соціальних та екологічних
результатів цих проектів на місцях.
www.cao-ombudsman.org
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