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«Креді Агріколь Банк» (Україна) RLG  

Країна: УКРАЇНА 

Номер проєкту: 53870 

Галузь: Фінансові установи 

Тип повідомлення: Приватний 

Екологічна категорія: FI 

Дата затвердження: 14 жовтня 2022 р. 

Статус: Затверджено 

Дата оприлюднення РП: 20 жовтня 2022 р. 

Опис проєкту 

Гарантія стійкості та забезпечення джерел засобів для існування (RLG) у формі нефінансованого 

інструменту розподілу ризиків для покриття до 50% кредитного ризику за новими 

субкредитами «Креді Агріколь» (Україна) на загальну суму €50 млн в еквіваленті, але не більше, 
ніж 50% від загального обсягу портфеля. 

Цілі проєкту 

Гарантія призначається для підтримки кредитування українських приватних компаній, які 

працюють у первинному та вторинному сільському господарстві та інших критично важливих 

галузях (таких як фармацевтика, харчова промисловість, роздрібна торгівля, логістика), з метою 
збереження джерел засобів для існування в країні.  

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 70 

Проєкт забезпечує підтримку якостей переходу «стійкість» та «інклюзивність».  

Стійкість забезпечується завдяки механізму кредитної підтримки RLG, який захистить 

кредитний портфель «Креді Агріколь» (Україна) від надлишкового ризику, що існує у поточних 

волатильних умовах, а отже дозволить банку фінансувати українські ланцюжки вартості у 

сільському господарстві та інших критично важливих галузях з метою забезпечення 

продовольчої безпеки, збереження робочих місць, підтримання доходів домогосподарств, 
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споживання та доступу до продуктів харчування, що є життєво важливим кроком у збереженні 

джерел засобів для існування людей та мінімізації втрат внаслідок порушення ланцюжків 

постачання. Інклюзивність підтримується завдяки тому, що фінансування надаватиметься 

українським компаніям, на які вплинула війна, з метою збереження їхнього людського та 

організаційного капіталу. 

Інформація про клієнта 

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

«Креді Агріколь» (Україна) – український комерційний банк, який посідає 10-е місце за розміром 

активів ($2 млрд, ринкова частка 3%) та є 100% дочірньою структурою Credit Agricole S.A. 

(Франція). «Креді Агріколь» (Україна) пропонує звичайні банківські операції, кредити, депозити 

та інші банківські послуги корпоративним і роздрібним клієнтам через мережу, що включає у 
себе 148 відділень, 300 банкоматів та кіоски самообслуговування по всій країні.   

Фінансування ЄБРР 

12,5 млн євро 

Загальна вартість проєкту 

50 млн євро 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія FI (ЕСП 2019 р.). «Креді Агріколь» (Україна) – існуючий клієнт ЄБРР, який виконує 

екологічні та соціальні вимоги за попередніми проєктами. Річні звіти банку та результати 

попередніх передінвестиційних екологічних і соціальних перевірок підтверджують наявність у 

банку політики екологічного менеджменту, відповідальних штатних працівників у сфері 

екологічного і соціального менеджменту, вбудованих у процес кредитної оцінки належних 

процедур управління екологічними і соціальними ризиками, а також належного моніторингу 

екологічних і соціальних аспектів кредитного портфеля та діяльності організації в цілому. 

Зазначена система екологічного та соціального менеджменту поширюється на весь портфель 

комерційних кредитів. «Креді Агріколь» (Україна) також надав інформацію, яка підтверджує 
виконання ним ВРП № 2 та №4. 

Технічне співробітництво і грантове фінансування 

TC: немає 

Інша підтримка: Проєкт ухвалений за умови покриття мінімум 50% суми донорським 

фінансуванням. Кошти на покриття ризику першої втрати у сумі €6,25 млн (50% частки ризику, 
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яку покриває ЄБРР) надаються зі Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР у рамках 

Пакету реагування ЄБРР на війну в Україні. 

Додатковість 

Реагування на війну в Україні: гарантія надається у надзвичайних умовах війни в Україні та є 

значним інструментом пом’якшення ризиків для забезпечення фінансування критично 
важливих галузей. 

Company Contact Information 

Владислав Бережний 

Vladislav.Berezhny@credit-agricole.ua 

+38 044 490-14-77 

https://credit-agricole.ua/ 

вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, Україна 01004 

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. 

https://credit-agricole.ua/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
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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 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 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
https://www.ebrd.com/eform/information-request.
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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. 

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

