«Укрексімбанк» – кредит на фінансування проектів відновлюваної енергетики та
енергоефективності
Країна: Україна
Номер проекту: 50859
Сектор: Фінансові установи
Тип повідомлення: Приватний
Екологічна категорія: FI
Дата розгляду Радою директорів: 19 червня 2019 р.
Статус: Ухвалено концепцію
Дата оприлюднення РП: 15 травня 2019 р.
Опис проекту
Надання 4-річного старшого незабезпеченого кредиту A/B в розмірі до €80 млн. АТ
«Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») для підтримки
приватних інвестицій у відновлювану енергетику та енергоефективність в Україні.
Кредит складатиметься з кредиту «A» на суму до €40 млн. з коштів ЄБРР і кредиту «B»
на суму до €40 млн., який фінансуватиметься іншими учасниками.
Вплив на процес економічного переходу
Підтримка довгострокових «зелених» інвестицій приватних українських компаній з
дотриманням найкращих галузевих стандартів і вимог ЄБРР щодо потужностей
енергогенерації, вуглецевих викидів та чистоти повітря.
Інформація про клієнта
АТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») повністю
належить державі та є третім за розміром активів банком України з ринковою часткою
12%. Станом на травень 2019 р. «Укрексімбанк» мав центральний офіс у м. Києві, 22
регіональних офіси, 39 відділень по всій Україні та 2 представництва у Лондоні та
Нью-Йорку. Клієнтська база банку налічує понад 36,7 тис. юридичних осіб та понад
650 тис. фізичних осіб.
Фінансування ЄБРР
40 млн. євро
Загальна вартість проекту
До 80 млн. євро
Екологічні та соціальні впливи
Проект віднесено до категорії «FI». «Укрексімбанк» є існуючим клієнтом ЄБРР, що
дотримується екологічних та соціальних вимог ЄБРР і подає регулярну звітність. У
зв’язку з цією новою транзакцією «Укрексімбанк» повинен буде продовжувати
виконання Вимог до реалізації проектів ЄБРР №2, №4 та №9, виконувати Екологічні та
соціальні процедури ЄБРР для кредитування корпоративних клієнтів, МСП та
мікрокредитування, а також подавати до Банку річні екологічні та соціальні звіти. Крім

цього, «Укрексімбанк» повинен буде забезпечувати відповідність кожного субкредиту
на проект відновлюваної енергетики Критеріям прийнятності ЄБРР для проектів
відновлюваної енергетики. Розгляд, підготовка, надання та моніторинг субкредитів для
проектів малої гідрогенерації необхідно буде здійснювати згідно з Принципами доброї
екологічної та соціальної практики ЄБРР для проектів малої гідрогенерації. Перед
ухваленням субкредитів, для яких необхідно виконувати оцінку впливів на довкілля
(ОВД) згідно з національним законодавством, або будь-якого проекту категорії «А» з
Додатку 2 до Екологічної та соціальної політики ЄБРР необхідно буде отримати
письмову згоду ЄБРР. Усі підпроекти категорії «А» повинні відповідати Вимогам до
реалізації проектів ЄБРР №1-8 та №10, при цьому «Укрексімбанк» повинен буде в міру
можливості розміщувати на своєму веб-сайті посилання на відповідні матеріали ОВД
згідно з Вимогою до реалізації проектів №9.
Технічне співробітництво
Немає.
Контактна інформація компанії
Олександр Щур
Член правління
Тел.: +380 (44) 247-89-19
Факс: +380 (44) 247-89-28
E-mail: AShchur@hq.eximb.com
Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з
компанією-клієнтом.
Інформацію про закупівлі у проектах в державному секторі можна знайти на сторінці
Закупівлі ЄБРР
Тел.: +44 20 7338 6794
Електронна пошта: procurement@ebrd.com
Загальні питання
Отримання не пов’язаної з закупівлями інформації про проекти ЄБРР:
Тел.: +44 20 7338 7168
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com
Принципи інформування громадськості (ПІГ)
У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить
консультації зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його
стратегій, принципів та діяльності. Для того, щоб дізнатися, як можна отримати звіт
для Ради директорів про проект у державному секторі, відвідайте, будь ласка, сторінку
ПІГ за нижченаведеним посиланням.
Текст ПІГ
Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС)

Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує
можливість незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком та щодо яких є припущення, що вони вже завдали або можуть
завдати екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З
будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та прийняття до
розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com).

