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Опис проєкту 

Підписка на $75 млн з емісії перших українських 5-річних корпоративних зелених 

облігацій сталого розвитку (далі - “ЗО”) на загальну суму $825 млн, які випущені 
Національною енергетичною компанією “Укренерго” (далі – “Компанія” або “Укренерго”) 
під гарантію держави (далі – “Проєкт”). Випуск цих облігацій з інноваційною структурою, 
яка ніколи не використовувалася раніше, є історичною подією та важливим бенчмарком 

для українського ринку. 

Цілі проєкту 

“Укренерго” передасть отримані від розміщення ЗО кошти державному підприємству 
“Гарантований покупець”, яке використає їх для погашення заборгованості перед 
виробниками електроенергії з ВДЕ, що накопичилася протягом 2020-2021 р. 

Участь ЄБРР у цій трансакції передбачала дві ключові умови: (1) чітке зобов’язання 

Уряду забезпечити використання всіх надходжень від розміщення ЗО для погашення 
заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ; та (2) зобов’язання галузевого 
регулятора встановити тариф “Укренерго” на рівні, що забезпечить повне покриття 
витрат, у тому числі повне відшкодування виробникам електроенергії з ВДЕ в 

подальшому. 

 



Ця трансакція сприятиме відновленню довіри до сектору та впевненості приватних 
інвесторів і фінансових організацій, чиї інвестиції є надзвичайно важливими для переходу 

України до “зеленої” економіки. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 66 

Вплив Проєкту на процес переходу забезпечать наступні якості: 

Стійкість: Проєкт покращить фінансовий стан “Укренерго” та забезпечить більш 
стабільну фінансову ситуацію в секторі ВДЕ України; 

“Зеленість”: Кошти від розміщення ЗО будуть використані для погашення всієї 
накопиченої заборгованості перед виробниками енергії з ВДЕ, що розблокує подальший 

розвиток “зеленої” генерації в країні. 

Інформація про клієнта 

ПрАТ “НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ “УКРЕНЕРГО”  
“Укренерго” знаходиться у 100% державній власності, є природною монополією та 
єдиним оператором системи передачі (ОСП) електроенергії в Україні. 

Фінансування ЄБРР 

$75 млн 

Загальна вартість проєкту 

$825 млн 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія “B” (ЕСП 2019 р.). Випуск ЗО пов’язаний з метою “Укренерго” підтримати 
сектор ВДЕ в Україні шляхом погашення накопиченої заборгованості перед виробниками. 
Це також сприятиме подальшому збільшенню обсягів “зеленої” генерації, частка якої має 
зрости з 11,8% у 2020 р. (базовий рівень) до 14,6% у 2022 р. та 18,7% у 2030 р., разом із  
зростанням загальної встановленої потужності - з 6,5 ГВт у 2020 р. до 10,1 ГВт у 2030 р. 

Проєкт не включає у себе реалізацію підпроєктів категорії “А”, і отримані кошти мають 

бути використані для погашення заборгованості перед виробниками енергії з ВДЕ. 

“Зелені” облігації сталого розвитку (SLB) – новий фінансовий продукт, який лише 
нещодавно почав використовуватися у світі. ЗО “Укренерго” є першим випуском цього 
інструменту в Україні. Ці облігації відповідають принципам Міжнародної асоціації ринків 

капіталу (ICMA) для ЗО та пройшли перевірку Sustainalytics (Second Party Opinion). 
Передінвестиційний екологічний та соціальний аналіз (ПЕСА) для цього Проєкту включав 
у себе перевірку виконання “Укренерго” існуючого Плану екологічних і соціальних 
заходів (ПЕСЗ) та підходу Компанії до управління екологічними і соціальними 

питаннями. 



Виконаний Банком ПЕСА підтвердив, що існуючий ПЕСЗ виконується, і що Компанія має 
інституційну спроможність для імплементації Вимог до реалізації проєктів (ВРП) Банку, 
але цю спроможність необхідно постійно посилювати, і в майбутньому знадобиться 

технічна підтримка. З Компанією був узгоджений оновлений ПЕСЗ, що передбачає 
посилення її екологічних зобов’язань на рівні всієї компанії. Це включає у себе майбутній 
екологічний та соціальний аналіз спроможності Компанії виконувати ВРП Банку, 
дотримання ПЕСЗ та аналіз статусу існуючої програми скорочення персоналу, що була 

розроблена спільно з ЄІБ та KfW у 2020 р. на основі попереднього спільного проєкту 

“Укренерго” та ЄБРР. 

Додаткову інформацію про Компанію можна отримати з її звітів про сталу діяльність  

(https://ua.energy/about_us/reporting/sustainability-report/). 

ПЕСА в цілому підтвердив, що Проєкт відповідатиме ВРП Банку. Посилення ПЕСЗ 
дозволить досягти цілей збільшення обсягу “зеленої” генерації та удосконалення щорічної 

звітності з екологічних і соціальних аспектів, а також аспектів управління, у відповідності 
до вимог цього проекту та ПЕСЗ. Компанія продовжить публікацію своїх звітів про сталу 

діяльність та звіту про Цілі сталої діяльності (SPT) для ЗО щорічно на своєму веб-сайті. 

Банк вестиме моніторинг виконання Компанією ПЕСЗ шляхом здійснення 

моніторингових візитів та перевірки щорічних звітів. 

Технічне співробітництво та грантове фінансування 

Немає. 

Додатковість 

Участь ЄБРР у випуску ЗО сприяє впевненості інших довгострокових інституційних 
інвесторів у цей інструмент та розширенню кола потенційних інвесторів. Крім цього, 
участь ЄБРР у Проєкті сприяє фінансовій стабілізації сектору “зеленої” генерації в 

Україні та Компанії. 

Контактна інформація Підприємства 

Наталія Снєжко  
SNEZHKO.NM@ua.energy 
+380 44 238 3070 

https://ua.energy 
вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, 01032 

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. 

mailto:SNEZHKO.NM@ua.energy
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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 

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 
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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. 

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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