
FIF - Кредит МСП для банку 

«Львів» 2021 р. 

Країна: Україна 

 

Номер проєкту: 53049 

 

Галузь: депозитно-кредитні установи (банки) 

 

Тип повідомлення: приватний 

 

Екологічна категорія: FI 

 

Дата затвердження: 28 вересня 2021 р. 

 

Статус: очікується затвердження 

 

Дата оприлюднення РП: 29 вересня 2021 р. 
 

Опис проєкту 

4-річний амортизаційний старший незабезпечений кредит для Акціонерного товариства 

Акціонерно-комерційний банк «Львів» на суму до еквівалента €10 млн для кредитування 

мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП). Кредит буде доступний для вибірки як 

синтетичне фінансування у гривні. 

Цілі проєкту 

Проєкт дозволить банку «Львів»: (і) диверсифікувати структуру його фондування 

середньостроковими ресурсами в гривні та (іі) підтримати зростання його портфеля 

ММСП. Не менше 50% усіх субкредитів, які фінансуватимуться за цим проєктом, повинні 

за принципом найкращих зусиль спрямовуватися на підтримку проєктів, що 

відповідатимуть підходу «Перехід до зеленої економіки» (ПЗЕ) ЄБРР. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 60 

Конкурентоспроможність: компанія розширить свій портфель ММСП, приділяючи 

першочергову увагу сталому «зеленому» фінансуванню українських ММСП; 

Стійкість: очікується, що компанія підтримуватиме якість кредитного портфеля на 

належному рівні. 

Інформація про клієнта 

АТ АКБ “ЛЬВІВ” 



Регіональний банк у Західній Україні, основним напрямом діяльності якого є 

фінансування ММСП. Загальний розмір активів - $180 млн (31-е місце серед українських 

банків, ринкова частка 0,3%). Кредитний портфель (переважно ММСП) зростає та 

становив $120 млн станом на кінець 1-го кварталу 2021 р. Банк має головний офіс у 

Львові та 21 відділення (15 у Львівській області та ще 6 у Києві, Луцьку, Ужгороді, Івано-

Франківську та Тернополі). 

Фінансування ЄБРР 

10 млн євро 

У тому числі зарезервований транш 5 млн євро і незарезервований транш 5 млн євро  

Загальна вартість проєкту 

10 млн євро 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія «FI» (ЕСП 2019 р.). Банк «Львів» - існуючий клієнт ЄБРР. Передінвестиційний 

екологічний та соціальний аналіз включав у себе розгляд наданих клієнтом відповідей на 

екологічну та соціальну анкету. Клієнт в основному реалізував узгоджений у зв’язку з 

попередньою транзакцією (DTM 50786) План екологічного та соціального моніторингу 

(ПЕСМ), а його діяльність та показники в екологічній та соціальній сфері відповідають 

вимогам.  Клієнт вже має екологічну та соціальну політику та процедури для управління 

екологічними та соціальними ризиками в процесі кредитування, а також системи та 

політики для управління людськими ресурсами та охороною праці відповідно до Вимог до 

реалізації проєктів №2 та №4. Враховуючи специфіку пропонованого проєкту, банк 

“Львів” повинен буде й надалі дотримуватися Вимог до реалізації проєктів (ВРП) ЄБРР 

№2, 4 та 9, виконувати відповідні процедури ЄБРР з управління екологічними та 

соціальними ризиками, а також надавати Банку щорічні екологічні та соціальні звіти. Усі 

потенційні проєкти відновлюваної енергетики в контексті досягнення цільових показників 

ПЗЕ повинні будуть відповідати екологічним та соціальним критеріям прийнятності для 

проєктів вітро-, сонячної, біо-, геотермальної та гідроенергетики (залежно від випадку). 

Технічне співробітництво і грантове фінансування 

Проєкт передбачає використання грантових коштів ЄС (через ініціативу EU4Business у 

рамках дії «Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні») з метою зменшення загальної 

процентної ставки для компаній до прийнятного ринкового рівня. 

Додатковість 

Основними джерелами додатковості у проєкті є:  

- Структура фінансування: довгий строк погашення дозволяє здійснення 

довгострокових інвестицій у місцевій валюті;  

 

- Інноваційні структури фінансування: сприяють впровадженню кліматичних та 

екологічних стандартів ЄБРР, а також врахуванню кліматичних ризиків  

 



- Розвиток знань, інновації та розбудова спроможності: доступ до системи онлайн-

навчання та вибору «зелених» технологій допоможе компаніям отримати базові 

знання та навички у сфері підготовки інвестицій, що відповідають вимогам ПЗЕ. 

 

- Встановлення стандартів: компанії повинні будуть прийняти Принципи 

розширення прав і можливостей жінок (WEP) ООН з метою забезпечення 

гендерної рівності, а також розширення прав і можливостей жінок на робочих 

місцях, на ринку та у громадах. 

Контактна інформація компанії 

Уляна Городиська  

horodyska@banklviv.com  

+38 (068) 437 0579 

https://www.banklviv.com  

вул. Сербська, 1, м. Львів, Україна, 79008 

 

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 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) 
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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 

Управління комплаєнс-контролю (УКК) ЄБРР 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. 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) 
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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. 

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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