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Опис проєкту 

Створення Структури рішень для ланцюга постачань («Структура») із загальним 
лімітом до 150 мільйонів євро. Відповідно до цієї структури ЄБРР братиме 
участь у рамках нефінансованих та фінансованих угод про розподіл ризиків 
(«Механізми») з банками-партнерами («Банки-партнери») у програмах 
фінансування ланцюга постачань, які вони поширюють на великі компанії, відомі 
як «агрегатори» («Основні покупці») з постачальниками, що базуються в країнах 
операцій ЄБРР («КО»). Структура буде охоплювати кілька секторів бізнесу.  

Цілі проєкту 

Цілі Структури полягають у трьох напрямах: (i) надати постачальникам у КО 
ЄБРР, зокрема, МСП, кращий і більш сприятливий доступ до фінансування 
оборотного капіталу; (ii) сприяти узгодженню як Основних покупців, так і їхніх 
постачальників (особливо МСП) з передовими стандартами ESG, завдяки яким 
ланцюги постачань у КО ЄБРР, частиною яких вони є, стають більш стійкими та 
міцними та (iii) слугувати механізмом, за допомогою якого ЄБРР може надавати 



екстрену ліквідність ланцюжкам постачань у своїх КО під час криз. Структурний 
резерв буде виділений для Механізмів, у рамках яких ЄБРР здійснюватиме 
фінансовану та/або нефінансовану участь у ризиках в окремих програмах 
фінансування ланцюжка постачань («Субдоговори»). 

Вплив перехідного процесу 

Оцінка ETI: 65 

Вплив перехідного процесу («TI») на Структуру та її операції (тобто 
Субдоговори) буде випливати з конкурентоспроможності  (першочергово), а 
також добре керованих та інклюзивних якостей. Субдоговори потрібно 
орієнтувати на конкурентоспроможність та на одну з цих якостей: добра 
керованість або інклюзивність. Зокрема, Структура підтримуватиме:   

1. Конкурентоспроможність: доступ до недорогого та своєчасного фінансування 
оборотного капіталу та вдосконалені стандарти інтеграції постачальників у 
складні виробничо-збутові ланцюжки в рамках співпраці КО ЄБРР з особливим 
акцентом на МСП. 

2. Добра керованість: застосування вищих стандартів ESG на рівні Основних 
покупців та постачальників, у тому числі щодо поліпшення кліматичного 
корпоративного управління та впровадження механізмів підзвітності для 
екологізації та декарбонізації ланцюгів постачання. 

3. Інклюзивність: заходи, спрямовані на підвищення інклюзивності ланцюгів 
постачання Основних покупців та/або поліпшення стандартів постачальників, 
які усувають конкретні прогалини в інклюзивності у відповідних компонентах 
їхніх ланцюгів постачань або країн.  

Фінансування ЄБРР 

150 000 000,00 євро 

Загальна вартість проєкту 

150 000 000,00 євро 

Додаткові операції 

Додатковий характер операцій ЄБРР у рамках Структури зумовлений здатністю 
ЄБРР пропонувати інструменти великого обсягу, які заповнюють ринкову 
прогалину, оскільки фінансування ланцюга постачань перебуває на відносно 
початковій стадії розвитку в КО ЄБРР. Завдяки інноваційній структурі 
фінансування, ЄБРР зможе сприяти впровадженню фінансового продукту у своїх 
КО, який надає постачальникам доступні, своєчасні та дієві рішення щодо 
фінансування оборотного капіталу. Крім того, структура фінансування мобілізує 
додаткове комерційне фінансування, тим самим сприяючи більшому 
фінансуванню постачальників у КО ЄБРР, включно з МСП.  У рамках своєї 
програми «Консультації для малого бізнесу» ЄБРР надає постачальникам, що 
входять до складу КО ЄБРР, експертний досвід, інновації, знання та/або 



можливості, які мають істотне значення для своєчасної реалізації цілей проєкту 
на підтримку приведення ланцюгів постачання у відповідність до передових 
стандартів ESG. 

Екологічна та соціальна категорія 

Структура та Механізми не класифікуються, але підпроєкти (тобто 
Субдоговори) будуть віднесені до категорії FI (2019). Відповідно до цієї 
Структури, поділяючи ризики Основних покупців через фінансовану та 
нефінансовану участь, Банк буде побічно схильний до будь-яких екологічних та 
соціальних ризиків, пов'язаних із Субдоговорами. Таким чином, Банки-партнери 
в рамках Структури повинні будуть дотримуватися вимог до ефективності ЄБРР 
2, 4 і 9 та подавати Банку щорічні звіти з оцінки ризиків і, у разі потреби, 
впроваджувати процедури оцінки ризиків ЄБРР (що будуть розроблені для цієї 
Структури), які будуть включати певні конкретні Положення щодо екологічної 
та соціальної належної перевірки для Субдоговорів згідно зі Структурою. Для 
відповідних Субдоговорів (наприклад, операції з більшим ризиком) необхідно 
буде направити в ESD для розгляду відповідний контрольний перелік 
екологічних питань. Субдоговори в рамках Структури можуть мати компоненти 
ESG і GET і будуть розглядатися в кожному конкретному випадку.  

Технічне співробітництво та Грантове фінансування 

Кошти донорів можуть бути використані в індивідуальному порядку, в такому 
разі залучені кошти будуть спрямовані, серед іншого, на проведення 
індивідуальних консультаційних та навчальних заходів у рамках ASB ЄБРР, 
впровадження програм фінансування стійких ланцюгів постачання, які 
забезпечують фінансові стимули для постачальників, включно з МСП, які 
відповідають визначеним цілям/критеріям, пов’язаним з ESG, а також на 
надання технічної допомоги Основним покупцям для сприяння впровадженню 
підходу «зверху вниз» щодо забезпечення стійкості та міцності в ланцюгах 
постачання, що проходять через КО ЄБРР. 

Контактна інформація підприємства 

Онур Бінгол (Onur Bingol)  
BingolO@ebrd.com 

Останнє оновлення PSD-файлу 

04 Травня 2022 року 
 

Розуміння процесу переходу 

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу 
можна знайти тут. 

 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


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 з 

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 конкретних питань можна звертатися за допомогою Форми для запитів до ЄБРР. 

 
Екологічна та соціальна політика (ЕСП) 

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 

Управління комплаєнс-контролю (УКК) ЄБРР відповідає за підтримку ефективних 
підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
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https://www.ebrd.com/eform/information-request.
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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. 

УКК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати 
ризики доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.  

УКК 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. УКК 
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 зі 

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. 

 
Незалежний орган підзвітності за проєктами 
(НОПП) 

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 орган підзвітності за проєктами (НОПП) 
ЄБРР. 

НОПП незалежно розглядає проблемні питання у зв’язку з проєктами, які, на думку 
скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього органу – 
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. 
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Будь ласка, відвідайте веб-сторінку Незалежного органу підзвітності за проєктами 
для того, щоб дізнатися більше про НОПП та його мандат чи як подати Запит на 

розгляд, або зверніться до НОПП по електронній пошті на адресу ipam@ebrd.com, 
щоб отримати роз’яснення, більше інформації про НОПП та процедуру подання 
запитів. 
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