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Укрпошта – розвиток логістики
Країна: УКРАЇНА
Номер проєкту: 51975
Сектор: Інфраструктура - Європа
Тип повідомлення: ДЕРЖАВНИЙ
Екологічна категорія: B
Планована дата затвердження: 04 листопада 2020 р.
Статус: очікується затвердження
Дата оприлюднення РП: 28 липня 2020 р.

Опис проєкту
Надання старшого кредиту під державну гарантії на суму до €63 млн національному
поштовому оператору України АТ «Укрпошта». Кредит складатиметься з трьох траншів:
• Транш 1 у розмірі до €23 млн на придбання та обладнання поштових мікроавтобусів, які
використовуватимуться в сільській місцевості (мобільні поштові відділення)
• Транш 2 у розмірі до €30 млн на будівництво сучасних автоматизованих сортувальних
хабів у трьох обласних центрах і пов’язаної з ними мережі регіональних сортувальних депо
• Транш 3 у розмірі до €10 млн на придбання та обладнання додаткових поштових
мікроавтобусів з метою повної реалізації програми розгортання мобільних поштових
відділень у сільській місцевості по всій країні. Передбачається, що Транш 3 буде
зарезервований пізніше.

Цілі проєкту
Перший і третій транші сприятимуть реорганізації мережі відділень «Укрпошти» для
забезпечення стабільного надання сучасних послуг доставки, роздрібної торгівлі та інших
послуг населенню, яке проживає у сільській місцевості країни.
Другий транш допоможе у трансформації логістичної моделі «Укрпошти» з метою
підвищення операційної ефективності та якості послуг у сфері доставки.

Вплив на процес переходу
Оцінка ETI: 64
Основна якість – «інтегрованість»: проєкт забезпечить розширення доступу до
інфраструктурних послуг у регіонах завдяки: i) відкриттю трьох сучасних автоматизованих
сортувальних хабів в обласних центрах; та ii) придбанню нових поштових мікроавтобусів,
на базі яких будуть створені мобільні поштові відділення в рамках модернізації моделі
надання послуг «Укрпошти» в сільській місцевості по всій країні.
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Додаткова якість – «ефективне управління»: у проєкті враховується поточна робота Банку
з підтримки реформ у сфері корпоративного управління та запобігання корупції, які
відбуваються в «Укрпошті». Він включатиме себе компоненти технічного співробітництва
для підтримки моніторингу та виконання Плану дій з корпоративного управління (ПДКУ)
та підтримки виконання Антикорупційної програми (АКП) в «Укрпошті».

Інформація про клієнта
ПАТ «УКРПОШТА»
«Укрпошта» - акціонерне товариство, власником 100% акцій якого є держава Україна в
особі Міністерства інфраструктури. «Укрпошта» є українським національним оператором
поштового зв’язку, який має мережу з понад 11 тис відділень та 65 тис працівників.

Фінансування ЄБРР
63 000 000,00 євро
Старший кредит під державну гарантію на суму до €63 млн

Загальна вартість проєкту
112 000 000,00 євро
Кредит ЄБРР: €63 млн
Транш 1 €23 млн
Транш 2 €30 млн
Транш 3 €10 млн
Кредит ЄІБ: €30 млн
Власні кошти клієнта: €19 млн

Екологічні та соціальні аспекти
Категорія «B» (ЕСП 2019). Придбання та обладнання поштових мікроавтобусів і
будівництво сучасних автоматизованих сортувальних хабів не пов’язані із значними
екологічними або соціальними ризиками чи впливами. Потенційні екологічні та соціальні
ризики легко піддаються пом’якшенню. Спеціалісти відділу екології та сталого розвитку
ЄБРР з урахуванням вимог щодо реагування на COVID-19 виконали передінвестиційний
екологічний та соціальний аналіз (ПЕСА) для Траншів 1, 2 та 3, який включав у себе аналіз
відповідей на перелік запитань і публічно доступної інформації.
ПЕСА підтвердив, що Компанія веде діяльність з дотриманням вимог національного
законодавства та відповідних ВРП ЄБРР. Інституційна спроможність «Укрпошти» в сфері
управління екологічними та соціальними ризиками була визнана в цілому належною. В
Компанії запроваджені процеси реагування на пов’язані з COVID ризики у сфері охорони
праці та здоров’я та їхньої мінімізації.
Компанія повинна буде з допомогою зовнішніх консультантів у рамках проєкту технічного
співробітництва розробити та реалізувати План оптимізації чисельності персоналу на
основі принципів недискримінації та консультації.
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З метою вирішення визначених за результатами ПЕСА та пов’язаних з COVID-19 питань
був розроблений та узгоджений з «Укрпоштою» План екологічних і соціальних заходів
(ПЕСЗ). Ці заходи включають у себе розробку планів реагування на пов’язані з COVID-19
впливи у сфері управління працею та взаємодії із стейкхолдерами, розробку Плану
оптимізації чисельності персоналу, а також створення системи управління дорожньою
безпекою в діяльності Компанії з метою покращення ситуації в цій сфері. Для Траншу 2
також необхідно буде виконати ОВНС згідно з національними вимогами після завершення
розробки проєктної документації. Результати ОВНС будуть перевірятися у рамках
додаткового зовнішнього ПЕСА, у тому числі з урахуванням підходу ЄІБ, з метою
забезпечення належного охоплення всіх екологічних і соціальних питань. Екологічні та
соціальні аспекти діяльності Компанії будуть предметом аналізу та подальшого
моніторингу з боку Банку. Компанія повинна буде забезпечити відповідність проєкту ВРП,
а також подавати до Банку щорічні екологічні та соціальні звіти.

Технічне співробітництво
TC1: Заходи з підвищення енергоефективності та оцінка можливостей сертифікації
сортувальних хабів за міжнародною схемою сертифікації сталої діяльності
(BREEAM/LEED)
TC2: Оцінка екологічних і соціальних впливів для Траншу 2
TC3: Надання допомоги в розробці та реалізації Плану оптимізації чисельності персоналу
TC4: Управління дорожньою безпекою: надання Компанії допомоги в розробці та
впровадженні формальної системи управління дорожньою безпекою в її діяльності
TC5: Надання допомоги в розробці та виконанні Цільового плану заходів з управління
корупційними ризиками
TC6: Надання допомоги у виконанні Плану дій з корпоративного управління, у тому числі
створенні функцій управління ризиками та комплаєнсу

Додатковість
Банк надає підтримку з метою посилення спроможності клієнта у таких сферах, як
закупівлі, реалізація проєктів, екологічні та соціальні питання, корпоративне управління
та антикорупційні реформи.

Контактна інформація Компанії
Максим Палій
palii-mo@ukrposhta.ua
+380443232008
https://www.ukrposhta.ua/
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна
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