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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: IT-центр в Одесі 

Країна: Україна 

Номер проекту: 44581 

Галузь: Нерухомість 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Екологічна категорія: В 

Дата засідання Ради директорів: 29 травня 2013 р. 

Статус: Затверджено Радою директорів, очікується підписання 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

12 квітня 2013 р. 

Опис та цілі проекту: ЄБРР розглядає можливість надання фінансування для 
ремонту офісної будівлі загальною орендною площею 4756 
м2 у м. Одесі, Україна. Більшість приміщень у будівлі будуть 
надані в оренду місцевим та міжнародним IT-компаніям. 

Реалізація цього Проекту забезпечить появу якісної офісної 
нерухомості на місцевому ринку, де наразі спостерігається 
дефіцит офісних приміщень класу А. Він також сприятиме 
подальшому розвитку українських та міжнародних IT-
компаній в регіонах України, оскільки забезпечить їх якісними 
офісами з інфраструктурою, пристосованою до їх потреб. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект спрямований на вирішення однієї з основних 
проблем у цьому секторі в Україні, а саме проблеми 
дефіциту сучасної комерційної офісної нерухомості в 
регіонах. Він також сприятиме розвитку ІТ-послуг у 
відповідному регіоні. 

Вплив на перехідні процеси в економіці скоріше за все 
проявиться у формі посилення конкуренції та розширення 
ринку в офісному сегменті сектора нерухомості в Одесі, де 
відчувається дефіцит якісних офісних приміщень. 

Крім цього, ІТ-центр в Одесі, що стане першою в місті 
офісною будівлею, спеціально пристосованою для діяльності 
ІТ-компаній, пропонуватиме таким компаніям комплексне 
обслуговування, у тому числі безкоштовні юридичні, 
фінансові та професіональні консультаційні послуги для ІТ-
стартапів. У центрі також проводитимуться зустрічі з 
інвесторами, у тому числі венчурними, та інші заходи, які 
сприятимуть подальшому зміцненню зв’язків в секторі IT, 
передачі навичок та розвитку співробітництва між 
компаніями, які працюють в цьому секторі. 

Для отримання максимальної користі від існуючих 
можливостей у сфері енергозбереження та сталого 
енергокористування у Проекті передбачається використання 
найкращих доступних технологій Очікується, що в результаті 
використання цих технологій енергетичні показники Проекту 
будуть набагато кращими, ніж ті показники, яких вимагають 
національні стандарти і норми. 
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Клієнт: ТОВ «Ріалто Резиденс», спеціалізована компанія, що 
зареєстрована в Україні та є частою групи «Істіл» 
(«Позичальник»). 

Фінансування ЄБРР: Старший кредит на суму до $4,9 млн. Інвестиції в 
енергозбереження та енергоефективність в розмірі до $0,9 
млн. передбачаються з коштів кредиту ЄБРР. 

Загальна вартість проекту: $12,2 млн. 

Екологічні впливи: Проект віднесено до категорії «B». Кінцевий власник 
Позичальника вже є клієнтом Банку, і його процедури 
екологічного та соціального менеджменту досі вважалися 
задовільними. Екологічна оцінка показала, що Проект 
розроблено відповідно до місцевих/національних вимог та 
кращої міжнародної практики, і що було вжито заходів для 
мінімізації загроз для життя і здоров’я населення та 
робітників під час будівельних робіт. Також створено 
механізм, який забезпечить ефективне реагування на скарги 
в разі їх надходження. 

Технічне співробітництво: В рамках Програми підтримки проектів у забудованому 
середовищі, що фінансується Урядом Норвегії, був найнятий 
консультант для аналізу енергетичних показників Проекту. 
Він виконав енергетичний аудит Проекту, проаналізував 
технічний проект, оцінив енергетичні характеристики та їх 
відповідність міжнародним стандартам і нормам. 

Контактні особи Компанії: Вадим Ноздря  
Генеральний директор  групи«Істіл»  
Україна, 01032, м. Київ  
бульвар Тараса Шевченка, 33,  
3-й поверх, офіс 10 
Тел.: + 380 44 220 1570 

Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи 
участі у закупівлях, зв’яжіться з компанією-клієнтом.  

Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Політика публічного інформування 
(ППІ): 

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та 
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою 
покращення обізнаності та розуміння його стратегій, 
принципів та діяльності. 
Текст ППІ 

Орган з 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. 
Опис процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf або на 
російській мові за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення 
періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста 
ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного 
Представництва ЄБРР. 
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