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III Програма венчурних інвестицій 

(VCIP III) 

Країна: 

Регіональна 

Номер проекту: 

53257 

Галузь: 

Телекомунікації, медіа та технології 

Тип повідомлення: 

Приватний 

Екологічна категорія: 

FW 

Дата затвердження: 

23 лютого 2022 р. 

Статус: 

Розглянуто концепцію 

Дата оприлюднення РП англійською мовою: 

14 січня 2022 р. 

Опис проекту 

ЄБРР через свою ІІІ Програму венчурних інвестицій (VCIP ІII), яка є продовженням 

двох попередніх програм Банку, VCIP I та VCIP II, інвестуватиме кошти в технологічні 

компанії на початковому етапі існування та етапі розвитку прямо або за допомогою 

пов’язаних з капіталом інструментів (розмір окремих інвестицій – до €25млн) у країнах 

операцій Банку разом з досвідченими венчурними співінвесторами. Інвестиції 

здійснюватимуться в інноваційні малі та середні компанії з високим потенціалом 

зростання, які часто не отримують достатньої уваги з боку відносно невеликої 

спільноти венчурних інвесторів, а отже метою програми є заповнення дефіциту 

венчурного фінансування на ринку. 

Цілі проекту 

Загальна мета VCIP III – розвиток і комерціалізація інноваційних технологій та 

залучення найбільших фондів венчурного капіталу в країни операцій Банку, де 
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доступність венчурного капіталу досі є дуже низькою, а місцеві екосистеми 

венчурного фінансування знаходяться на дуже ранньому етапі розвитку. 

Інші ключові цілі: i) програми VCIP допомагають Банку сприяти розвитку економіки 

знань та технологічних екосистем у регіоні ЄБРР, а також підтримувати інновації; ii) 

завдяки програмам VCIP Банк відіграє важливу роль у заповненні дефіциту венчурного 

фінансування, що існує в регіоні ЄБРР; iii) програми VCIP дозволяють Банку 

реалізовувати портфельний підхід до інвестиційних можливостей з високим ризиком 

та високою дохідністю. 

Вплив на процес економічного переходу 

Оцінка ETI: 80 

Очікується, що VCIP III сприятиме досягненню якостей переходу 

«конкурентоспроможність» та «стійкість», оскільки передбачає підтримку нещодавно 

створених високоінноваційних технологічних компаній, а також покращення доступу 

до венчурного капіталу, який поки що є дефіцитним у регіоні ЄБРР. 

Інвестиції у компанії, які працюють на цифровій основі та пропонують ринку 

технологічні рішення, безпосередньо сприятимуть прискоренню цифрового переходу, 

визначеного в якості пріоритетної мети Стратегічної програми капітальних інвестицій 

ЄБРР. Також очікується, що подальше розширення діяльності VCIP у регіоні ЄБРР, де 

ринки венчурного капіталу поки що знаходяться на дуже ранніх етапах розвитку, 

забезпечить демонстраційний ефект успішного підприємництва та використання 

венчурного капіталу як класу активів. 

Інформація про клієнта 

Залежно від проекту. 

Фінансування ЄБРР 

250 млн євро 

Загальна вартість проекту 

250 млн євро 

Додатковість 

Додатковість програми забезпечується у двох аспектах: (i) надання співінвесторської 

підтримки на місцевому рівні глобальним венчурним інвестиціям; та (ii) посилення 

місцевого ринку синдикації венчурного капіталу. 

Екологічні та соціальні впливи 

Програму в цілому не віднесено до жодної з категорій за Екологічною та соціальною 

політикою Банку 2019 р., але кожний підпроект буде категоризований окремо, і для 

кожного підпроекту та клієнта буде виконане окреме передпроектне екологічне та 
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соціальне дослідження (ПЕСД) та аналіз відповідності критеріям Переходу до 

«зеленої» економіки (ПЗЕ). Метою виконання ПЕСД буде перевірка відповідності 

кожного підпроекту залежно від його категорії Вимогам до реалізації проектів (ВРП) 

Банку. 

Контактна інформація компанії 

Бахром Ібрагімов 

02073386000 

 

Стисла інформація про реалізацію 

 

Дата останнього оновлення РП 

14 січня 2022 р. 

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) 

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 
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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. 

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 
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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 більше про НМПП 

та його мандат чи як подати скаргу на розгляд. Ви також можете звернутися до НМПП 

по електронній пошті ipam@ebrd.com, щоб отримати більше інформації про НМПП та 

дізнатися, як подати скаргу. 


