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Опис проекту
ЄБРР розглядає можливість відкриття кредитної лінії обсягом до 50 мільйонів євро для
ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») в рамках Програми сприяння
торгівлі (ПСТ).

Цілі проекту
Даний проект є частиною ширшої ініціативи, метою якої є сприяння комерціалізації
«Ощадбанку» та його підготовці до майбутньої приватизації в контексті програми
реформування державних банків, яку розробив і впроваджує Уряд України. Ця
ініціатива включатиме у себе декілька етапів фінансування та технічного
співробітництва (див. нижче) протягом періоду тривалістю до п’яти років, починаючи з
даної кредитної лінії ПСТ та пов’язаного з нею проекту технічного співробітництва
(ТС). Перехід до подальших етапів ширшого співробітництва в рамках підготовки до
приватизації та реалізація цих етапів залежатимуть від прогресу в наступних сферах:
(i) покращення корпоративного управління; (ii) комерціалізація діяльності; та
(iii) операційне реформування «Ощадбанку».
Крім цього, даний проект безпосередньо сприятиме зростанню обсягу міжнародної
торгівлі за участі українських компаній.

Вплив на перехідні процеси в економіці
Кредитна лінія ПСТ забезпечить підтримку операцій «Ощадбанку» в сфері
торговельного фінансування у час, коли ринки залишаються здебільшого закритими
для українських позичальників. В якості нового банку-партнера, що використовує
інструменти торговельного фінансування, «Ощадбанк» також одержуватиме дорадчоконсультаційні послуги, спрямовані на розбудову інституційного потенціалу в цій
галузі. Працівники «Ощадбанку» отримають доступ до програми електронного
навчання в рамках ПСТ, а також інтерактивних семінарів, що висвітлюють найкращу
практику з різноманітних аспектів торговельного фінансування.
Водночас із цим в рамках проекту ТС надаватиметься допомога в підготовці банку до
приватизації, що зрештою сприятиме більшій конкуренції та більшій участі приватного
сектору в банківській галузі, в якій наразі спостерігається зростання частки державних
банків (30% станом на кінець 1-го півріччя 2016 р.).

Інформація про клієнта
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
«Ощадбанк» перебуває у 100% державній власності та є наступником радянського
«Ощадбанку» в Україні. Він посідає друге місце за розміром активів та депозитів.
Використовуючи найбільшу мережу у країні, що налічує приблизно 4 тис. відділень та
30 тис. працівників, «Ощадбанк» надає послуги майже 3 тис. корпоративних клієнтів,
126 тис. малих і середніх підприємств (МСП) та 5,6 млн. активних роздрібних клієнтів.

Фінансування ЄБРР
Кредитна лінія ПСТ на суму до 50 мільйонів євро.

Загальна вартість проекту
Кредитна лінія ПСТ на суму до 50 мільйонів євро.

Екологічна та соціальна інформація
Категорія «FI»
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«Ощадбанк» повинен буде дотримуватися Вимог до реалізації проектів ЄБРР №2, №4
та №9, що зокрема передбачає дотримання Процедур управління екологічними та
соціальними ризиками ЄБРР в сфері торговельного фінансування.

Технічне співробітництво
Взаємодія між ЄБРР та «Ощадбанком» на етапі підготовки до приватизації включатиме
у себе комплексний пакет технічного співробітництва. Загальною метою цього пакету є
надання «Ощадбанку» допомоги в інституційному зміцненні, комерціалізації та
підвищенні ефективності його операцій, що зрештою має призвести до збільшення
інвестиційної привабливості «Ощадбанку» в цілому.
Визначено чотири найважливіші сфери, в яких необхідні експертні технічні
консультації. Враховуючи, що для ефективного та плідного надання технічної
допомоги банк та інші задіяні сторони мають зробити певні кроки, проект ТС
складатиметься з наступних етапів:
Етап 1, на якому основну увагу буде приділено: (i) розвитку інституційної
спроможності для кредитування ММСП; та (ii) централізації мережі філій та відділень
(головною метою якої є підвищення операційної ефективності широкої мережі філій та
відділень «Ощадбанку»).
Етап 2, на якому здійснюватимуться покращення у сферах (iii) управління ризиками; та
(iv) бюджетування. Перехід до цього етапу залежатиме від виконання низки заходів
«Ощадбанком» та Урядом України, а також ухвалення Парламентом необхідних змін
до законодавства.

Контактна інформація компанії
Контактна особа: Олександр Буглак
Телефон: +380 44 249-31-03
Сайт: www.oschadbank.ua
Електронна адрес: ABuglak@oschadbank.ua
Факс: +380 44 247-86-95
Поштова адреса: вул. Госпітальна 12-г м. Київ, Україна 01001

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

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

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.
Регламент ОРС | Російський переклад
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
Посадової особи ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного Представництва
ЄБРР.
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