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Опис проекту 

Фінансування в рамках Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) для ПАТ 

«Укргазбанк» (Україна). 

Цілі проекту 

Проект сприятиме розвитку міжнародної та регіональної торгівлі в Україні. Він буде 
реалізовуватися через один з найбільших банків в Україні з метою покращення доступу 

компаній до інструментів торговельного фінансування та розширення асортименту 

наявних продуктів торговельного фінансування. Проект підвищить 
конкурентоспроможність «Укргазбанку» та його майбутню інвестиційну цінність 
завдяки диверсифікації бізнесу та запровадженню передової бізнес-практики і 
стандартів. 

Вплив на процес економічного переходу 

Це фінансування в рамках ПСРТ підтримає діяльність «Укргазбанку» в сфері 
торговельного фінансування, зокрема, дозволить надавати кредити з довшими строками 

погашення, ніж у комерційних банках, а також допоможе в розвитку регіональної 
торгівлі та розширенні торговельних зв’язків між країнами операцій ЄБРР та з іншими 

країнами. «Укргазбанк» також зможе отримати користь від проектів ЄБРР, 

спрямованих на розвиток спроможності у сфері торговельного фінансування, а також 

доступу до мережі професіоналів торговельного фінансування. Даний проект дозволить 
«Укргазбанку» розширити лінійку продуктів (зокрема, пропонувати гарантії та 
факторингові послуги) та отримати ноу-хау для вдосконалення навичок торговельного 

фінансування, моніторингу пов’язаних з таким фінансуванням операційних ризиків 

(недопущення шахрайства та дотримання правових вимог) та підготовки угод 

торговельного фінансування. 

Інформація про клієнта 



ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 

«Укргазбанк» - український універсальний банк, майже 99% акцій якого належать 
державі. Його мережа налічує майже 250 відділень по всій країні, в яких понад 4000 

працівників обслуговують близько 1,4 млн. фізичних та понад 63 тис. юридичних осіб, 

а також малі та середні підприємства. «Укргазбанк» є четвертим за розміром активів 

банком в Україні з ринковою часткою 6,2%. 

Фінансування ЄБРР 

40 млн. дол. США 

Фінансування в рамках ПСРТ 

Загальна вартість проекту 

40 млн. дол. США 

Незарезервована лінія 

Екологічні та соціальні впливи 

Проект віднесено до категорії «FI» (ЕСП 2014 р.). «Укргазбанк» повинен буде 
виконувати ВРП №2, 4 та 9, а також запровадити у себе та виконувати Екологічні та 
соціальні процедури ЄБРР для торговельного фінансування. «Укргазбанк» також 

повинен буде подавати до Банку річні екологічні та соціальні звіти, використовуючи 

Індекс сталості в онлайні. 

Технічне співробітництво 

Немає. 

 

Контактна інформація компанії 

Майя Ганеліна 
mganelina@ukrgasbank.com 

+380 44 594 1163 

+380 44 594 1163 

www.ukrgasbank.com 

Вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, Україна 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з 
компанією-клієнтом. 

Інформацію про закупівлі у проектах в державному секторі можна знайти на сторінці 
Закупівлі ЄБРР 

Тел.: +44 20 7338 6794 

Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

 

Загальна інформація 



Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

 

Принципи інформування громадськості (ПІГ) 

У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить 
консультації зі стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його 

стратегій, принципів та діяльності. Для того, щоб дізнатися, як можна отримати звіт для 
Ради директорів про проект у державному секторі, відвідайте, будь ласка, сторінку ПІГ 

за нижченаведеним посиланням. 

Текст ПІГ 

 

Орган розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС) 

Орган розгляду скарг(ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість 
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які 
фінансуються Банком та щодо яких є припущення, що вони вже завдали або можуть 
завдати екологічну та/або соціальну шкоду. 

Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З 

будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та прийняття до 

розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС 

(pcm@ebrd.com). 


