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DFF – «Віннер Груп» 

Країна: Україна 

 

Номер проєкту: 51521 

 

Сектор: Виробництво та послуги 

 

Тип повідомлення: приватний 

 

Екологічна категорія: В 

 

Дата затвердження: 18 травня 2021 р. 

 

Статус: затверджено 

 

Дата оприлюднення РП англійською мовою: 25 травня 2021 р. 

 
Відповідно до розділу 1.4.2 (iii) Директиви про доступ до інформації: «Для Проєктів, затверджених 

керівництвом Банку в рамках делегованих Радою директорів повноважень для затвердження, РП 

оприлюднюється на початку відповідного періоду повідомлення про незаперечення для країни-члену Банку 

відповідно до Статті 13 (iii) Угоди про заснування ЄБРР». 

Опис проєкту 

Старший забезпечений кредит на суму 20 млн євро для «Віннер Груп» - провідного 

українського імпортера та ритейлера декількох добре відомих міжнародних марок 

автомобілів, який належить власникам з США. Основною метою фінансування є 

підтримка переходу до «зеленої» та циркулярної економіки шляхом здійснення 

інвестицій в нові сталі дилерські центри Renault та Volvo, розширення логістичних 

можливостей клієнта, а також дистрибуторської та сервісної інфраструктури для 

автомобілів, у тому числі електричних. 

Цілі проєкту 

Усі будівлі, що фінансуються Банком, отримають екологічну сертифікацію BREEAM 

або EDGE. Проєкт сприятиме впровадженню передових «зелених» підходів у країні, де 

такі стандарти та практика поки що не є поширеними. Наприклад, згідно з останніми 

даними лише в Україні видано лише 12 сертифікатів BREEAM, з них лише один – у 

категорії «ритейл». 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 62 

 «Зеленість»: усі будівлі, що фінансуватимуться Банком, отримають сертифікати 

BREEAM або EDGE, що сприятиме покращенню енергетичних показників 

«Віннер Груп». 
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 Інтегрованість: американські власники зроблять значний новий внесок в 

імплементацію даної програми у часи, коли в Україні спостерігається чистий 

відтік ПІІ. 

Інформація про клієнта 

ТОВ «ВІННЕР ІМПОРТС ЮКРЕЙН» 

«Віннер Імпортс Юкрейн» - найбільша компанія «Віннер Груп» (далі – «Група), що є 

прямою іноземною інвестицію з американським капіталом та провідним українським 

автомобільним імпортером і ритейлером. Група широко відома в Україні своїми 

високими стандартами прозорості та відповідальності. 

Фінансування ЄБРР 

20 млн. євро 

Загальна вартість проєкту 

43 млн. євро 

Додатковість 

ЄБРР пропонує фінансування, що не є доступним в комерційних банках, забезпечує 

механізми пом’якшення ризиків та допомагає в досягненні більш високих стандартів, у 

тому числі в сферах охорони довкілля та енергоефективності. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія «В» (ЕСП 2014 р.). Передінвестиційний екологічний та соціальний аналіз 

був виконаний Відділом екології та сталого розвитку Банку на основі розгляду всієї 

наявної інформації, у тому числі аналізу корпоративних систем управління, обговорень 

з представниками Компанії та візиту на об’єкт. Аналіз охоплював існуючі об’єкти і 

підтвердив, що вони знаходяться у задовільному стані та в цілому відповідають 

Вимогам до реалізації проєктів Банку. Усі об’єкти, на яких ведеться діяльність, 

знаходяться у міській зоні та не чинять негативних впливів на жодні чутливі рецептори 

у довкіллі. 

Аналіз корпоративної системи управління Компанії показав, що вона включає у себе 

добре налаштовані та інтегровані системи управління охороною довкілля, здоров’я та 

праці, які створені відповідно до передової міжнародної практики та охоплюють всі 

об’єкти Компанії. Наявні в Компанії функції координації, нагляду та моніторингу 

передбачають забезпечення послідовності підходів до управління ключовими 

аспектами охорони довкілля та праці в нових проєктах і напрямах діяльності. Компанія 

довела свою готовність реалізовувати Проєкт відповідно до національних і 

міжнародних стандартів охорони навколишнього середовища. Враховуючи якість 

систем корпоративного управління Компанії, очікується, що вона зможе легко 

пом’якшити пов’язані з Проєктом екологічні та соціальні впливи і належним чином 

управляти ними. 
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ПЕСА підтвердив, що всі автомобілі, імпорт та дистрибуцію яких здійснює Компанія, 

відповідають найвищим вимогам автомобільної безпеки Європейської програми оцінки 

нових автомобілів.  

З Компанією узгоджено План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), в якому 

визначені заходи з пом’якшення впливів та покращення, які дозволять Компанії 

забезпечити відповідність ВРП Банку. У рамках виконання ПЕСЗ Компанія реалізує 

наступні заходи: 

 Підтримання та постійна імплементація принципів корпоративної системи 

управління охороною довкілля та праці на проєктному рівні згідно з ISO 14001, 

OHSAS 18001 та відповідними ВРП ЄБРР, а також розробка навчального плану 

з охорони довкілля та праці для працівників, які братимуть участь в 

експлуатації нових об’єктів, і забезпечення виконання цього плану. 

 Отримання всіх необхідних дозволів у сфері екології, санітарного нагляду, 

охорони праці та пожежної безпеки до початку експлуатації нових об’єктів. 

 Проведення регулярних внутрішніх аудитів з екології, пожежної безпеки та 

охорони праці відповідно до вимог національного законодавства та ЄБРР, а 

також забезпечення своєчасного та ефективного виконання усіх приписів 

державних органів у сфері екології, санітарного нагляду, охорони праці та 

пожежної безпеки. 

Компанія розкриватиме інформацію про екологічні та соціальні аспекти своєї 

діяльності для місцевої громадськості та подаватиме до Банку щорічні звіти про ці 

аспекти. 

Банк вестиме моніторинг екологічних та соціальних аспектів діяльності Компанії та 

виконання ПЕСЗ шляхом ознайомлення з її річними екологічними та соціальними 

звітами. 

Технічне співробітництво і грантове фінансування 

У процесі підготовки до цієї трансакції був проведений енергетичний аудит за 

допомогою Фонду технічного співробітництва тайванського бізнесу. Надані ЄС в 

рамках програми економічного відновлення кошти технічного співробітництва 

дозволили частково покрити витрати на передінвестиційний юридичний аналіз. 

Крім цього, у рамках спільної програми гарантій ЄС та ЄБРР «Стійкість 

муніципального, інфраструктурного та промислових секторів» для проєкту надається 

гарантія від першої втрати у розмірі 20%. Ця програма гарантій фінансується 

Європейським Союзом через Європейський фонд сталого розвитку (EFSD). За 

допомогою цього фонду ЄС підтримує в сусідніх країнах та Африці інвестиції, що 

допомагають в досягненні цілей сталого розвитку. Відповідно, метою спільної 

програми ЄС та ЄБРР є підтримка інвестицій в «зелену» міську інфраструктуру, 

«зелені» логістичні ланцюжки, енергоефективність та передачу «зелених» технологій 

для промислових процесів, комерційної діяльності та будівель. 

Контактна інформація компанії 
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Анастасія Войткевич  

avoitkevych@winner.ua 

+38(044) 585 63 00 

+38(044) 585 63 01 

https://winner.ua/ 

Дата останнього оновлення РП 

25 травня 2021 р. 

Пов’язані матеріали 

Проєкт реалізується в рамках програми. 

Програма: Програма прямого фінансування для компаній, що не є МСП 

Дата публікації: 01.06.2017 

Розуміння процесу переходу 

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу 

можна знайти тут. 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зверніться 

до компанії-клієнта. 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов’язані із 

закупівлями), звертайтеся за: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Для отримання інформації у зв’язку з проєктами у державному секторі відвідайте 

сторінку Закупівлі ЄБРР 

Тел: +44 20 7338 6794 

Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

Загальні питання 

З питань загального характеру можна звертатися за допомогою Форми для запитів до 

ЄБРР. 

Екологічна та соціальна політика (ЕСП) 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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/eform/information-request
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В ЕСП та пов’язаних з нею Вимогах до реалізації проєктів (ВРП) визначені шляхи, 

якими ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння екологічному та сталому розвитку. 

ЕСП та ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів дотримання 

застосовних вимог національного законодавства про публічний доступ до інформації 

та консультації, а також наявності механізму для отримання звернень і скарг від 

стейкхолдерів (зокрема, щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності цих 

клієнтів та проєктів) і сприяння вирішенню відповідних питань. Залежно від характеру 

та масштабів екологічних і соціальних ризиків та впливів у деяких проєктах ЄБРР 

також вимагає від клієнтів додатково розкривати відповідну інформацію про ризики та 

впливи цих проєктів або проводити змістовні консультації із стейкхолдерами, 

враховувати отримані від них відгуки та зауваження і реагувати на них. 

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в 

ЕСП. 

Доброчесність та комплаєнс 

Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) відповідає за підтримку ефективних 

підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих 

стандартів доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною 

практикою. Усі клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – 

переконатися, що відповідні проєкти не створюватимуть для Банку неприйнятних 

ризиків у сфері доброчесності або репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та 

вирішення проблемних питань на етапах оцінки та затвердження проєктів є найбільш 

ефективним способом забезпечення доброчесності транзакцій Банку. ОДК відіграє 

ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати ризики 

доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій. 

ОДК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній 

поведінці у проєктах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є 

підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по 

електронній пошті на адресу compliance@ebrd.com. ОДК розглядатиме усі такі 

повідомлення, у тому числі анонімні. Вони можуть подаватися будь-якою з мов Банку 

чи його країн операцій. Інформація у таких повідомленнях повинна надаватися 

добросовісно. 

Політика доступу до інформації (ПДІ) 

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується із 

стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його 

стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набрала чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, 

відвідайте сторінку Політика доступу до інформації для того, щоб дізнатися, яку 

інформацію можна знайти на веб-сайті ЄБРР. 

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за допомогою 

Форми для подання запитів до ЄБРР. 

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
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Незалежний механізм підзвітності за проєктами 

(НМПП) 

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних 

впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у 

Клієнта механізм подання скарг на рівні проєкту або шляхом прямого звернення до 

керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати 

свої скарги через Незалежний механізм підзвітності за проєктами (НМПП) ЄБРР. 

НМПП незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які, на думку 

скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього механізму – 

підтримувати діалог між стейкхолдерами у проєктах з метою вирішення питань, 

пов’язаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; перевіряти 

дотримання Банком вимог його Екологічної та соціальної політики або пов’язаних з 

конкретним проєктом положень його Політики доступу до інформації; а також у разі 

необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже існує, і 

запобігати майбутнім порушенням. 

Будь ласка, відвідайте веб-сторінку НМПП для того, щоб дізнатися, як подати скаргу 

за допомогою конфіденційної онлайн-форми, електронною поштою, звичайною 

поштою або по телефону. НМПП готовий обговорити те, що Вас турбує, і відповісти 

на Ваші запитання стосовно подання або розгляду скарг, які мають відповідати 

Політиці підзвітності за проєктами та Керівництву. Конфіденційність скаржників може 

забезпечуватися на вимогу. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

