
RF – «Правекс Банк» Україна 

Країна: Україна 

 

Номер проєкту: 52269 

 

Сектор: Фінансові установи 

 

Тип повідомлення: приватний 

 

Дата затвердження: 01 грудня 2020 р. 

 

Статус: затверджено 

 

Дата оприлюднення РП: 03 грудня 2020 р. 

 
Як дозволяється параграфом 2.6 Розділу III Політики доступу до інформації, оприлюднення цього РП було 

відкладено згідно з параграфом 1.4.4 Директиви про доступ до інформації. 

Опис проєкту 

Цей проєкт затверджено у контексті реагування Банку на пандемію COVID-19. Для 

уникнення затримок в реалізації цього проєкту Президент Банку дозволив відхилення 

від звичайних строків оприлюднення РП згідно з Розділом V Директиви про доступ до 

інформації. Детальну інформацію про реагування Банку на COVID-19 та зазначене 

відхилення можна знайти на нашому веб-сайті. 

Проєкт передбачає надання старшого кредиту в розмірі еквівалента 25 млн євро 

«Правекс Банку» під гарантію материнської компанії «Intesa Sanpaolo S.p.A.». Кредит 

буде використаний для надання кредитів субпозичальникам, що відповідатимуть 

вимогам, переважно малим і середнім підприємствам (МСП) у рамках Програми 

стійкості ЄБРР. 

Цілі проєкту 

Пропоноване фінансування призначається для кредитування МСП та корпоративних 

клієнтів, а отже ЄБРР опосередковано підтримує реальний сектор економіки України, 

який зазнав впливу кризи. 

Вплив на процес переходу 

Оцінка ETI: 70 

Стійкість (основна якість) 



Даний проєкт підтримує економічне відновлення в Україні та реагування країни на 

зовнішні шоки. Він сприятиме стійкості «Правекс Банку», оскільки дозволить йому 

продовжувати стабільне кредитування прийнятних субпозичальників, незважаючи на 

виклики, пов’язані з негативними економічними впливами пандемії. 

Конкурентоспроможність (другорядна якість) 

Проєкт допоможе «Правекс Банку» підтримати темп зростання портфелю принаймні 

на одному рівні з ринком. Він також забезпечить спрямування вкрай необхідної 

фінансової підтримки клієнтам у реальному секторі економіки, що допоможе їм у 

подоланні економічних наслідків пандемії. 

Інформація про клієнта 

АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

«Правекс Банк» є 100% дочірньою компанією «Intesa Sanpaolo S.p.A.» в Україні. Він 

посідає 25-е місце (серед 75 банків) за розміром активів (201 млн євро) та має ринкову 

частку 0,4%. Через 45 відділень по всій країні банк пропонує повний спектр послуг 

своїм клієнтам, кількість яких зростає. Банк має рейтинг «B» (прогноз «стабільний») 

від Fitch, що відповідає суверенному рейтингу України. 

Фінансування ЄБРР 

25 млн євро 

Загальна вартість проєкту 

25 млн євро 

Додатковість 

Елементом кризового реагування у цьому проєкті є заповнення дефіциту ліквідності, 

що виник внаслідок погіршення ринкових умов через кризу Covid-19. 

Екологічні та соціальні аспекти 

Категорія «FI» (ЕСП 2019). У контексті пропонованого проєкту «Правекс» повинен 

буде дотримуватися Вимог до реалізації проєктів ЄБРР № 2, 4 та 9, виконувати 

Процедури управління екологічними і соціальними ризиками ЄБРР, що включає у себе 

дотримання Переліку заборонених екологічних і соціальних дій ЄБРР, а також 

подавати до Банку щорічні екологічні та соціальні звіти. Позичальника «Правекс 

Банку» повинні будуть виконувати застосовні вимоги національного законодавства у 

сфері охорони довкілля та праці, а також трудового законодавства. 

Технічне співробітництво і грантове фінансування 

Немає 



Контактна інформація компанії 

Андрій Стригін  

andrii.strygin@pravex.ua 

+38 068 8076798 

https://www.pravex.com.ua/en 

Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, 01021, Ukraine 

Implementation summary 

 

Дата останнього оновлення РП 

03 грудня 2020 р. 

Пов’язані матеріали 

Проєкт реалізується у рамках програми 

 Програма: Програма стійкості 
Опубліковано: 05.11.2020  

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 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 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51974.html
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


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 

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, 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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


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 

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, як подати скаргу 

за допомогою конфіденційної онлайн-форми, електронною поштою, звичайною 

поштою або по телефону. НМПП готовий обговорити те, що Вас турбує, і відповісти 

на Ваші запитання стосовно подання або розгляду скарг, які мають відповідати 

Політиці підзвітності за проєктами та Керівництву. Конфіденційність скаржників може 

забезпечуватися на вимогу. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

