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ОСТАННІ ЕКОНОМІЧНІ І 

ГАЛУЗЕВІ ПОДІЇ 

 

Економічне зростання та 
зовнішньоекономічна діяльність    

Впродовж 2014 року Україна перебувала в 
глибокій економічній рецесії. Внаслідок 
великих накопичених фіскальних та зовнішніх 
дисбалансів на початку 2014 року органи влади 
здійснили велике макроекономічне 
корегування. Різка девальвація валюти (після 
скасування у березні фіксованого курсу обміну 
валют) у поєднанні з фіскальною 
консолідацією спричинили значне скорочення 
рівня споживання та інвестицій. Суперечливий 
вплив корегування був ускладнений ескалацією 
військового конфлікту у другій половині року, 
що призвело до суворого погіршення 
економічної ситуації на індустріалізованому 
сході і до падіння рівня довіри інвесторів та 
споживачів. Після скорочення на 3,9 відсотків у 
перші три квартали реальний ВВП зменшився  
на 14,8 відсотків у четвертому кварталі у 
порівнянні з минулим роком, що в річному 
обчисленні становило приблизно 6,8 відсотків 
падіння у 2014 році. Негативного впливу 
зазнали всі галузі економіки: промисловість (-
10,1 відсотків у порівнянні з минулим роком), 
оптова торгівля (-15,0 відсотків у порівнянні з 
минулим роком) та будівництво (-21,7 відсотків 
у порівнянні з минулим роком). Це скорочення 
було пом’якшене зростанням у 
сільськогосподарській галузі на 2,8 відсотків у 
порівнянні з минулим роком. Тим часом різка 
девальвація національної валюти та зростання  
тарифів на газ і житлово-комунальні послуги 
призвели до інфляційних тисків, і в грудні 
індекс споживчих цін досяг 24,9 відсотків у 
порівнянні з минулим роком.  

Незважаючи на фіскальну консолідацію, 
державний борг швидко зростає. У 2014 році 
надходження зменшувались через економічне 
скорочення та проблеми при зборі податків на 
сході, у той час, коли зросли витрати, пов’язані 
з безпекою. Для зменшення бюджетного 
дефіциту в березні та липні Уряд здійснив 
фіскальні заходи з метою збільшення 
надходжень до бюджету з одночасним 
скороченням витрат, що допомогло втримати 
дефіцит загального фонду Державного 
бюджету  на рівні 4,6 відсотків ВВП (у 
порівнянні з 4,8 відсотків у 2013 році). Однак, 
було необхідне значне фінансування 
позабалансових статей бюджету для покриття 
зростаючого дефіциту компанії «Нафтогаз 

України» (5,5 відсотків ВВП) та сприяння 
поверненню довіри до банківської системи 
шляхом рекапіталізації Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб і державних банків (1,9 
відсотка ВВП). Це разом із впливом знецінення 
національної валюти призвело до різкого 
зростання співвідношення державного і 
гарантованого боргу до ВВП до 70,6 відсотків (у 
порівнянні з 40,6 відсотками у 2013 році).  

У 2014 році залишались гострими проблеми 
платіжного балансу, до яких додались втеча 
капіталу, низький рівень прямих іноземних 
інвестицій та затримки в державному 
фінансуванні. Після березневої девальвації 
національної валюти почав корегуватись 
дефіцит поточного рахунку, який у серпні досяг 
майже нуля. Однак, протягом решти року вплив 
девальвації був пом’якшений порушеннями 
роботи експортно орієнтованих галузей на 
сході, пов’язаних з конфліктом, та сезонним 
підвищенням рівня імпорту газу і вугілля (після 
того, як постраждав місцевий видобуток вугілля  
у зоні конфлікту). Як результат цього, дефіцит 
поточного рахунку залишався високим на рівні 
4,1 відсотків ВВП у 2014 році. Фінансовий 
рахунок також знаходився під тиском через 
погашення заборгованості за платежами за газ 
компанії «Газпром», підвищення попиту на 
готівковому валютному ринку після відтоку 
депозитів з банківської системи та затримки в 
державному фінансуванні. Як результат цього, 
гривня продовжувала падати та втратила з 
вересня місяця до кінця 2014 року понад 25 
відсотків своєї вартості. Наприкінці 2014 року 
міжнародні резерви зменшились до 7,5 млрд. 
дол. США (1,4 місяця покриття імпорту) і на 
кінець лютого 2015 року впали ще нижче свого 
рівня до 5,6 млрд. дол. США. Втративши 
помітну частку резервів, на початку 2015 року 
Національний банк України (НБУ) припинив 
валютні втручання, що призвело до іншої хвилі 
тиску на національну валюту.  

Нестабільна політична ситуація, продовження 
конфлікту на сході країни створюють 
несприятливі умови для економіки України, яка 
стикається з безпрецендентними проблемами 
та ризиками. Найкращий спосіб їх вирішити – 
це продовжувати макроекономічне коригування 
та структурні реформи. Серед пріоритетів 
мають бути: відновлення макроекономічної 
стабільності, зміцнення бінківського сектору, 
реформування енергетичного сектору, 
запровадження серйозних заходів щодо 
подолання корупції, зміцнення підзвітності, 
поліпшення інвестиційного клімату, 
запровадження більш адресних програм 



соціального захисту для бідних та вразливих 
верств населення.  

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО і 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ 

З початку 2014 року фінансовий сектор в 
Україні сильно постраждав від поєднання 
політичних та безпекових чинників, а 
також тиску від обмінного валютного курсу. 
Банківська система, яка представляє більше 95% 
всіх фінансових активів, має структурні 
недоліки - високі ставки  кредитування 
пов’язаних осіб, коротка відкрита валютна 
позиція багатьох банків, високий рівень 
проблемних кредитів у загальному обсязі 
банківських активів - що збільшує її вразливість 
до потрясінь, та є результатом застосування 
стримуючих заходів і неефективного 
врядування в системі. Ці структурні проблеми 
були посилені за рахунок розгортання кризи в 
країні. З початку 2014 року банки зіткнулися із 
загальним відтоком депозитів на рівні майже 20 
відсотків. Банки були додатково послаблені 
триваючим падінням гривні, яка з початку 2014 
року втратила близько 50% своєї вартості. 
Девальвація створює миттєвий тиск на 
коефіцієнт достатності капіталу банків через 
збитки, що утворюються внаслідок відкритої 
короткої валютної позиції, а у довгостроковій 
перспективі, через погіршення якості 
кредитного портфеля. З початку 2014 року 
чотирнадцять банків були проголошені плато 
неспроможними, і існує дуже великий ризик, 
що банкрутства зазнає велика кількість інших 
банків, створюючи тягар на Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб (ФГВ), якому може 
знадобитися робити суттєві виплати 
вкладникам для швидкого вирішення  проблеми 
кількох банків. 

У цьому контексті Група Світового банку 
відреагувала швидко, щоб зменшити вплив 
кризи і відновити зростання. Працюючи 
разом з Урядом, Група Світового банку 
поставила наступні важливі цілі: (I) 
стабілізувати банківський сектор і зробити його 
стійкішим до можливих майбутніх потрясінь; 
(II) сприяти глибшому фінансовому 
посередництву і спрямуванню кредитів у 
реальний сектор на стійкій основі;  (III ) 
просувати більш глибокі реформи в бізнес-
середовищі для підтримки і подальшого 
зростання приватного сектора та залучення 
нових інвестицій. 

Стосовно першої цілі Банк у тісній 
співпраці із МВФ спільно працює з НБУ 
над підготовкою до кризи і програмою 
управління нею, що включає в себе 

проведення зовнішніх  аудитів 35 найбільших 
банків, які, як очікується, будуть завершені до 
кінця вересня 2015 року (аналізи найбільших 15 
банків були вже завершені до кінця липня 2014 
року). Потім по мірі необхідності НБУ буде 
вимагати від банків підготовки планів 
рекапіталізації та реструктуризації. 

У контексті програм Світового банку та МВФ 
Уряд прийняв критерії використання 
державних коштів  для підтримки 
недокапіталізованих системно важливих банків, 
якщо це необхідно. Крім того, Світовий банк 
продовжує надавати підтримку для посилення 
механізму санації банків. У липні 2014 року були 
прийняті відповідні зміни до законодавчих 
актів, включаючи додаткові критерії своєчасної 
ідентифікації проблеми та плато 
неспроможних банків. Крім того, створений 
механізм резервного фінансування Урядом 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і 
забезпечені додаткові інструменти, які 
дозволяють проводити санацію банків за 
менших витрат. Врешті-решт, НБУ змусив 
найбільші 35 банків надати звіти про кінцевих 
власників, що є першим кроком на шляху 
покращення прозорості та скорочення 
кредитування пов’язаних осіб. 

Стосовно другої цілі, Банк підтримує 
реалізацію реформ в таких галузях:  надання 
інформації щодо кредитоспроможності; 
розробка нормативно правової  бази та системи  
контролю для страхових компаній; 
функціонування ринків капіталу і кредитних 
спілок;  захист прав споживачів фінансових 
послуг та фінансова грамотність. Банк також 
сприяє покращенню умов для доступу до 
довгострокового фінансування на прийнятних 
умовах для малих і середніх підприємств (МСП), 
орієнтованих на експорт. 

Стосовно третьої цілі, Україна зробила цілу 
низку успішних кроків, спрямованих на 
поліпшення сприятливого середовища для 
зростання приватного бізнесу та 
інвестицій, але багато чого ще належить 
зробити. В минулому році було відзначено 
прогрес за показниками  рейтингу з легкості 
ведення бізнесу (Doing Business). Зокрема, в 
одержанні дозволів на будівництво, скороченні 
необхідних кроків для відкриття бізнесу, а також 
впорядкуванні процедури передачі майна 
(покращення позиції України у рейтингу 
легкості ведення бізнесу зі 140 міця у 2013 році 
до 112 у 2014 році), але ці поліпшення являють 
собою лише невелику частину у набагато 
ширшому контексті. Як показали відгуки 
вітчизняних та зарубіжних підприємств, 



загальне бізнес-середовище в Україні критично 
ослаблене макроекономічною нестабільністю, 
обтяжливими і застарілими нормами і 
стандартами, слабким дотриманням закону та 
захисту прав власності, відсутністю конкуренції 
в багатьох галузях і нестачею доступного та 
довгострокового фінансування. 

Після того, як нове керівництво підписало 
Угоду про асоціацію з Європейським 
Союзом та висловило прихильність до 
залучення інвестицій та покращення 
бізнес-середовища, увага зосередилась не 
тільки на показниках рейтингу з легкості 
ведення бізнесу, але і на  ґрунтовнішій програмі 
реформ. Група Світового банку підтримує 
намагання України максимально ефективно 
використати переваги від доступу до ринків ЄС 
шляхом покращення стандартів безпеки 
продуктів та фіто санітарних стандартів; при 
цьому значний прогрес вже спостерігається у 
м’ясній та м’ясомолочній галузі. Також Група 
Світового банку співпрацює з владою над 
вирішенням питання спроможності сплати 
населенням вартості комунальних послуг; над 
поліпшенням доступу до корпоративної 
інформації, відповідальністю директорів, та 
розширенням прав і можливостей акціонерів; і 
продовженням скорочення часу і кількості 
платежів,  пов'язаних зі сплатою податків. Крім 
того, Група Світового банку надала допомогу 
Уряду в оптимізації  отримання бізнес-дозволів 
і ліцензування, та впровадженні систем 
інспекції, спрямованих на виявлення ризиків, а 
також сприяв впровадженню жорсткішої 
антимонопольної політики задля поліпшення 
конкурентного середовища. У той час як 
подальший прогрес у зазначених областях є 
необхідним, Група Світового банку визнає 
наскрізні обмеження, що викликані слабким 
управлінням, недостатнім режимом конкуренції, 
слабким дотриманням закону і захисту прав 
власності, та вкрай неефективною судовою 
системою, зосередженою на корисливих 
інтересах.  
Банк, спільно з іншими міжнародними 
партнерами виступає за те, щоб нова влада 
працювала над комплексним вирішенням цих 
проблем. 
На додаток до поточних програм технічної 
допомоги в Україні Банк має дві програми 
Позик на підтримку політики розвитку 
(ППР), що підтримуватимуть програми 
реформ фінансового та приватного 
секторів. Перша програмна Позика на 
політику розвитку у фінансовому секторі на 
загальну суму в 500 млн. доларів США, схвалена 
7 серпня 2014 року Радою виконавчих 
директорів, спрямовується  на підтримку 

стратегічних заходів, метою яких є посилення 
правового, операційного та фінансового 
потенціалу ФГВ, покращення 
платоспроможності банків та, загалом, 
перетворення банківської системи у більш 
ефективну систему, здатну витримати можливі 
майбутні потрясіння. Планується, що друга 
операція підтримає подальші реформи у цих 
трьох широких сферах, і надання позики 
очікується у третьому кварталі 2015 фінансового 
року. Програмна багато секторальна фінансова 
системна та інституційна Позика на політику 
розвитку для проведення реформ включає 
реформи для покращення бізнес середовища, а 
також макроекономічні і інші реформи в 
середині політичної матриці. У травні 2014 року 
було виділено 750 млн. дол. США, у той час, 
коли друга позика на даний час знаходиться на 
етапі підготовки.  

 
Жінка купує хліб у Дніпропетровську 

БІДНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Проект удосконалення системи соціальної 
допомоги в Україні (ПУССД) та програма 
Позик на підтримку політики розвитку 
(ППР) сприяли активному політичному 
діалогу про точність надання адресної 
допомоги. 

ПУССД провів заходи, спрямовані на 
завершення введення моделі «одного 
вікна», розробленої для управління всіма 
видами всенародної соціальної допомоги та 
підтримуваної новою Інформаційною 
системою управління. Ефективність 
споживання клієнтів ще більше покращилася. 
Час обробки заяви скоротився з 4,5 до 1,4 
години в 2011 році, і до 1,2 години станом на 
сьогодні. Таке підвищення ефективності  також 
дозволило збільшити кількість заявок, 
оброблюваних одним соціальним робітником 
за місяць (до 498 з 260), і таким чином 
підтримати Міністерство соціальної політики в 
його зусиллях щодо стримування зростаючих 
адміністративних витрат програм соціальної 
допомоги.  



Сьогодні проект вже повністю завершений, 
оновлені за рахунок ПУССД місцеві 
управління соціального захисту дозволяють 
надавати матеріальну допомогу і пов'язані із 
нею послуги в кращих, більш гідних умовах. 

 

 
Мати подає заяву  на допомогу при 
народженні дитини в Коростишівському 
центрі соціального захисту, відремонтованому 
завдяки кредиту Світового банку. 

 

Банк підготував новий проект, 
Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України, для розширення 
адресної програми соціальної допомоги з 
метою підтримки найбільш вразливих та 
соціально найменш  захищених груп 
населення. 3-го липня 2014 року Рада 
виконавчих директорів Світового банку 
затвердила позику в  розмірі 300 млн. дол. США  
на реалізацію цього проекту. Зважаючи на 
слабку цільову направленість та обмежений 
вплив на подолання бідності, Уряд вирішив 
розширити зону покриття програми 
гарантування мінімального рівня доходів, і 
поступово поліпшити її форму для подальшого 
покращення адресності, спрощення 
адміністрування та допомоги безробітним, 
виплачуючи їм допомогу по безробіттю і 
сприяючи працевлаштуванню. За 2014-2019 
роки кількість сімей-одержувачів, як очікується, 
збільшиться до 300 тисяч (1,1 мільйона 
чоловік), розширюючи охоплення програми до 
приблизно 2,5 відсотка населення. До 2018 року 
Уряд має намір ввести в дію служби по 
стимулюванню та заохоченню з метою 
підтримки переходу працездатних одержувачів 
від отримання адресної допомоги до 
працевлаштування. 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я 

Систему охорони здоров’я в Україні ще не 
реформовано. Сектор охорони здоров’я є 
однією з основних сфер, що демонструє погану 

якість роботи в сприйнятті населення за 
результатами опитувань населення, проведених 
у 2007 р. і 2010 р. (Дослідження «Життя в умовах 
переходу до ринкової економіки», спільно 
реалізоване Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Світовим 
банком). За період 1970 – 2010 рр. Україна 
«здобула» лише один рік в очікуваній тривалості 
життя і втратила 92 позиції в смертності серед 
дорослих чоловіків (ймовірність померти у віці 
від 15 до 60 років). На цей час загальні 
показники смертності серед дорослого 
населення в Україні вищі, ніж у її найближчих 
сусідів – Молдови і Білорусі – і є одними з 
найвищих для чоловіків не лише в Європі, але 
й у світі. 

 

Рисунок 4 

Показники смертності дорослих чоловіків 
(віком 15 – 60 років) в розрахунку на 1000 

чоловіків 

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я, Світова 
статистка охорони здоров’я, 2013 р.  

Неінфекційні захворювання і травми є 
основними винуватцями кризової ситуації 
зі смертністю в Україні. Так само, як у всіх 
колишніх соціалістичних країнах (КСК), розрив 
у показниках смертності в Україні, порівняно із 
Західною Європою, пояснюється головним 
чином неінфекційними захворюваннями 
(перше місце за рівнем важливості посідають 
серцево-судинні захворювання, на які за 
оцінками у 2013 році в Україні припадає 
приблизно 66,5% загальної кількості смертей), а 
друге місце займає рак, на який припадає 13,9 
відсотків загальної кількості смертей.  

 

У 2013 році державні (центральні та місцеві) 
витрати на охорону здоров'я в Україні були на 
рівні 12,2 відсотка загальних витрат 
консолідованого бюджету або приблизно 4,2 
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відсотка від ВВП, в той час як інші (більше 3,26 
відсотка ВВП) ???. Найбільша частка 
державного фінансування охорони здоров'я 
виходить із загального оподаткування і 
розподіляється відповідно до вхідних даних для 
покриття в основному поточних витрат (понад 
95 відсотків загальних витрат). У результаті 
критеріїв розподілу, основуючись на кількості 
лікарняних ліжок та ліжко-днів, інфраструктура 
охорони здоров’я є роздутою та налічує понад 
300 000 лікарняних ліжок і 2 400 лікарень (що 
майже вдвічі перевищує аналогічні показники 
Іспанії – країни з майже однаковою кількістю 
населення – і набагато вище за середні 
показники в країнах ЄС у перерахунку на 
кількість населення). Крім того, вона є 
надзвичайно фрагментованою та нездатною 
забезпечити адекватне реагування на існуючу 
кризу в сфері охорони здоров’я. 

Високі рівні обсягів неформальних власних 
платежів створюють серйозні фінансові 
бар'єри для бідних і потенційно катастрофічні 
витрати для тих, хто звертається за допомогою, 
та/або тих, кому необхідно придбати ліки від 
хронічних захворювань. За даними недавнього 
опитування серед домогосподарств у 2012 році 
22,6 % з тих, хто потребував допомоги не 
змогли отримати або купити ліки, в першу 
чергу, через рівень їх доступності. Обсяги 
неформальних власних платежів складають 
більше 42% від загального обсягу видатків на 
охорону здоров'я, відповідно до щорічного 
Дослідження бюджетів домогосподарств, 
проведеного в 2012 році. Фармацевтичні 
препарати та інші медичні прилади в першу 
чергу фінансуються домогосподарствами 
(більше 90%, або в два- три рази перевищуючи 
цей показник порівняно з розвиненими 
країнами). 

Загалом усі дані свідчать про те, що Україна 
зіткнулася з кризою охорони здоров’я, і що 
її галузь охорони здоров’я не забезпечує 
відповідні результати як в частині 
показників щодо охорони здоров’я, так і в 
частині фінансового захисту. Тому Уряду 
необхідно здійснити негайні, адекватні і 
кардинальні заходи з реформування своєї 
системи охорони здоров’я. Головною метою 
цих реформ є створення системи охорони 
здоров’я, чутливої до клієнтів, прозорої, дієвої 
та ефективної у своїх заходах, справедливої й 
орієнтованої на профілактику. До конкретних 
заходів реформ, які сприятимуть досягненню 
цієї головної мети, належать такі: 

• Збільшити масштаб профілактичної і 
первинної допомоги. 

• Посилити механізми координації серед 
різних рівнів надання медичної допомоги. 

• Змінити норми, що основуються на вхідних 
даних, на яких на даний час спирається 
складання бюджетів та розподіл ресурсів на 
різних рівнях, у напрямку кращих 
платіжних систем.  

• Вирішити питання поточних значних 
надлишкових потужностей у лікарняній 
галузі разом зі створенням мереж лікарень 
та запровадженням більш раціонального 
розподілу медичних послуг.  

• Покращити наявність та використання 
даних.  

• Скоротити обсяг неформальних власних 
платежів (НВП). 

Впровадження реформ у секторі охорони 
здоров’я розпочалось у 2011 році, хоча й з 
певною обережністю, у трьох областях та в 
місті Київ і було тимчасово призупинено після 
політичної кризи взимку 2014 року. Новий уряд 
зацікавлений у відновленні процесу 
реформування. Нова Концепція реформування 
охорони здоров’я була доопрацьована у лютому 
2015 року. Світовий банк зміг підтримати ці 
перші кроки у процесі реформування шляхом 
надання консультаційних послуг (як на 
центральному, так і на обласному рівнях) у 
сферах фінансування охорони здоров’я, 
реформ первинної і стаціонарної медичної 
допомоги та створення нової стратегії для 
розвитку інформаційної системи управління у 
галузі охорони здоров’я. У березні 2015 року 
Рада виконавчих директорів Світового банку 
схвалила новий інвестиційний проект 
кредитування на підтримку реформи охорони 
здоров'я, Поліпшення охорони здоров’я на службі у 
людей, загальною вартістю 214,73 млн. дол. 
США, який супроводжуватиме процес 
реформування. 

 

ОСВІТА  

Рівень грамотності в Україні залишається 
високим. Проте демографічні та економічні 
реалії вимагають оптимізації мережі шкіл, щоб 
ефективніше використовувати наявні обмежені 
ресурси для поліпшення якості надання освіти. 
Витрати на освіту дорівнюють приблизно 7 
відсотків ВВП, а зарахування до початкових і 
середніх шкіл є майже повсюдним. За умов, 
коли бракує місць у дитячих дошкільних 
закладах, Україна має надто велику шкільну 
мережу. Кількість вчителів і шкіл майже не 
змінилась, незважаючи на істотне (40%) 
зменшення кількості учнів за останні два 



десятиліття. Показники ефективності, 
включаючи середній розмір шкіл і відношення 
кількості учнів до кількості вчителів (в 
середньому 9:1, що є одним з найнижчих 
показників в світі), стрімко погіршувалися. 

За цих умов пріоритетом для України має 
бути краще використання виділених для 
сектору освіти ресурсів шляхом значного 
скорочення мережі шкіл, що відповідає 
меншому (нинішньому і планованому) 
контингенту учнів. За меншої мережі ресурси 
сектору можна буде перерозподілити на 
матеріально-технічні засоби, які сприятимуть 
підвищенню якості освіти. Необхідні основні 
реформи охоплюють оптимізацію мережі шкіл, 
перегляд норм на основі задіяних ресурсів, 
забезпечення більшої автономності і 
підзвітності постачальників послуг, участь в 
міжнародних оцінюваннях з врахуванням їх 
результатів під час  розроблення політики. 
Наприклад, міжнародне порівняльне 
дослідження досягнень у сфері освіти TIMSS 
2011 (Перевірка якості математичної і 
природничої освіти), якому надавалась 
підтримка в рамках співфінансованого  
Світовим банком Проекту рівного доступу до 
якісної освіти, продемонструвало поліпшення 
результатів українських восьмикласників як в 
математиці, так і у фізиці. Результати учнів були 
вищими від середніх у фізиці (501 пункт проти 
485 у 2007 році) та поліпшилися в математиці 
(479 пунктів проти 462 у 2007 році). 

Після закриття Проекту рівного доступу до 
якісної освіти у 2010 році Світовий банк й 
надалі підтримував діалог з Урядом України 
щодо політики оптимізації і підвищення 
ефективності системи освіти в контексті 
Програми економічних реформ. Висновки 
нещодавнього дослідження Світового банку “Чи 
є оптимізація слушною можливістю?: Оцінка впливу 
розміру класу і школи на результати навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах” свідчать про 
те, що більші загальноосвітні школи в Україні, 
як правило, мають трохи кращі результати 
тестових оцінок та участі в тестах, але розмір 
класів практично не має значення. Отже, 
малоймовірно, що оптимізація мережі 
загальноосвітніх шкіл негативно вплине на 
якість навчання, якщо забезпечити належний 
доступ. Ще один вид допомоги  - Ініціатива 
Світового банку BOOST з Аналізу бази даних 
державних видатків, спрямована на підвищення 
ефективності шляхом покращення відкритості 
інформації про державні витрати у сфері освіти 
та зміцнення спроможності органів держаного 
управління у сфері аналізу державних видатків. 

 

 
Старшокласники перевіряють свої результати тестів 
у Харкові. 

 

РИНОК ПРАЦІ 

Україна стикається з особливими 
проблемами роботи з урахуванням її 
демографічного профілю, поточних 
структурних перетворень та основних 
економічних проблем. Україна є однією з 
країн в Європі, що найбільш швидко старіє і 
втрачає населення. Якщо показники робочої 
сили у розрізі віку та статі залишаться як 
сьогодні, робоча сила в Україні, за прогнозами, 
скоротиться більш ніж на 15% в період між 2012 
і 2035 роками. Скорочення робочої сили і 
старіння населення становить серйозну загрозу 
для майбутнього розвитку країни. Щоб 
компенсувати скорочення робочої сили і 
забезпечити підвищення рівня життя, 
необхідно постійно збільшувати 
продуктивність праці (0,36 відсотка в рік 
відповідно до дослідження Світового банку в 
Україні,  Доповідь щодо світового розвитку 2013 року 
стосовно ринку праці). Аналітичну діяльність 
Світового банку підтримує Уряд у вирішенні 
деяких проблем – таких як: низький рівень 
внутрішньої мобільності трудових ресурсів, 
висока неофіційна зайнятість та невідповідність 
професійних навичок, - з метою внести свій 
внесок у підвищення продуктивності праці, 
посилення економічного розвитку та 
підвищення рівня життя в країні.  

Видалення існуючих бар'єрів для 
внутрішньої мобільності є важливим для 
руху України вперед. Зростаючий 
міжнародний досвід вказує на те, що внутрішня 
мобільність робочої сили має позитивний 
вплив на продуктивність і зростання країни. 
Досягнення економічного зростання та 
підвищення рівня життя вимагає об'єднання 
людей в місцях, де процвітають економічні 
можливості. Результати дослідження Світового 
банку "У пошуках можливостей: як більш мобільна 
робоча сила може допомогти процвітанню України" 
(2012 рік) показують, що економіці України не 



вистачає динамічності. Внутрішня мобільність 
становить приблизно половину того, що 
очікується при порівнянні України з іншими 
країнами. З населенням, що старіє швидше, ніж 
в інших країнах, підвищення мобільності 
трудових ресурсів має відбутись якомога раніше, 
а не пізніше, оскільки літнє населення ще менш 
ймовірно мігруватиме в пошуках роботи. 

Основними бар'єрами для внутрішньої 
міграції в Україні є інституційні. Переваги 
адміністративних процедур пов'язані з місцем 
проживання, нерозвинутий житловий і 
кредитний ринки, недостатній людський 
капітал і слабкі формальні інститути ринку 
праці перешкоджають і стримують мобільність 
праці в Україні. Наприклад, слабкі інститути 
ринку праці знижують динамічність на ринку 
праці, стимулюють неформальні домовленості 
щодо роботи і не надають працівникам 
достатньо достовірної інформації про вакансії 
та умови на ринку праці за межами їх 
нинішнього місця проживання. Крім того, 
людям у відстаючих регіонах часто не вистачає 
навичок, необхідних для доступу до кращих 
економічних можливостей у 
високопродуктивних, сучасних секторах у 
провідних регіонах. Вирішення проблеми 
інституційної складової, що впливає на 
внутрішню мобільність, сприятиме розвитку 
України та переходу до сучасної динамічної 
економіки. 

Значним є рівень неофіційного безробіття в 
Україні. В 2012 році 4,6 млн. осіб в Україні 
працювали у неофіційному секторі, що 
становить 22,9 відсотка від загальної зайнятості 
населення. Зменшення неофіційного сегмента є 
важливим для розвитку України з погляду на 
соціальну згуртованіть, захист працівників, 
ефективність ринку праці і ринку товарів, 
підвищення продуктивності, верховенство 
права та державне управління. На прохання 
Уряду України надати огляд масштабів і 
основних характеристик неофіційного 
безробіття в Україні та представити 
міжнародний досвід у сфері вирішення цього 
питання Світовий банк підготував чотири 
технічні записки. Вони також охоплюють 
міжнародний досвід реформ, пов’язаних з 
кодексом законів про працю і службами 
інспекції праці, які є невід’ємною складовою 
комплексної політики зменшення частки 
неофіційного працевлаштування.    

Освіта і професійна підготовка є 
загальновизнаними провідними чинниками 
економічного розвитку. Професійні навички 
відіграють центральну роль у поліпшенні 
результатів роботи й підвищенні 

продуктивності праці та економічного 
зростання. Проте освіта й професійна 
підготовка не завжди можуть давати необхідні 
професійні вміння для того, щоб мати успіх на 
ринку праці. Наприклад, 20% українських 
компаній вважають недостатні професійні 
навички працівників основною перешкодою 
для діяльності і зростання своїх компаній. 
Незважаючи на те, що компаніям в країні бракує 
кваліфікованих працівників, багато випускників 
вищих навчальних закладів не можуть знайти  
роботи або змушені влаштовуватися на роботу, 
яка не відповідає їх професійним вмінням. 
Ініціативи STEP (Дослідження професійних навичок і 
знань) та SABER (Системна оцінка та встановлення 
орієнтирів для освітніх результатів) спрямовані на 
поліпшення інформованості про розподіл 
різних професійних навичок поміж трудових 
ресурсів, а також про попит на ці навички у 
різних секторах економіки, аби мати змогу 
підтримати розроблення політики розвитку 
професійних навичок і вмінь з метою 
поліпшення можливостей працевлаштування і 
продуктивності. 

 

ІРОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Україна має величезний 
сільськогосподарський потенціал і здатна 
відігравати дуже важливу роль у зміцненні 
глобальної продовольчої безпеки. У 2012 
році частка сільського господарства у загальній 
цифрі ВВП країни зросла до 9,3 відсотки та 
склала 17,2 відсотки від загального рівня 
зайнятості та 26% від національного експорту. 
Проте, цей потенціал використовується 
неповною мірою внаслідок стримування 
доходів фермерських господарств і 
невідповідної політики, яка призвела до 
зменшення приватних інвестицій нижче від 
рівнів, потрібних для модернізації сектору. 

Сільськогосподарські роботи в Полтавській області 

На даний час Банк займається аналітичною 
роботою у сфері логістики та 
транспортування зерна. Її мета полягає в 
розробці плану дій для Уряду України для 
усунення як фізичних, так і нормативних 



перепон, які збільшують вартість і час, 
необхідний для транспортування і торгівлі 
зерном. 

Банк також залучений у надання технічної 
допомоги установам галузі у формулюванні 
варіантів зрошувального сектора країни, а також 
у проведення аналітичної роботи щодо 
сільськогосподарської торгівлі, 
транспортування і логістики, з особливим 
акцентом на оптимізації каналів постачання та 
логістики.  
Основуючись на огляді земельного врядування 
в країні, Україна також отримала від Фонду 
інституційного розвитку (ФІР) в рамках 
конкурентного процесу грант розміром 500 260 
дол. США для розвитку інституційного 
потенціалу для розробки політики в земельній 
та сільськогосподарській сферах в Україні, що 
основується на доказах. Це є важливим 
інструментом для забезпечення 
поінформованого прийняття рішень у галузі.  

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) в 
рамках Групи з питань кліматичних інвестицій 
надає підтримку в питаннях нормативних актів, 
що стосуються сільськогосподарського бізнесу, 
за допомогою спеціально присвяченій цій меті 
діяльності, спрямованої на покращення 
інвестиційного клімату цієї конкретної галузі. 
Особливі сфери, на яких акцентується увага, 
включають оптимізацію нормативно-правових 
актів щодо: і) інвестиції в післязбиральну 
обробку та зберігання; іі) сучасних принципів 
безпеки продуктів та ііі) реєстрації засобів 
виробництва у сільському господарстві, кожен з 
яких сприяє зменшенню витрат на досягнення 
відповідності, пришвидшує структурні зміни та 
доступ до сучасних технологій для сільського 
господарства та сільськогосподарського бізнесу.   

ТРАНСПОРТ  

Крім своєї значної частки у ВВП (більше 
11%) транспорт є ключовим сектором 
української економіки, який є надзвичайно 
важливим для переміщення товарів і людей.  

Як результат, підвищення ефективності 
транспортної галузі має надзвичайно велике 
значення для зростання її 
конкурентоспроможності. Україна 
характеризується значно більшою кількістю і 
обсягом транспортних перевезень  відносно 
суми її ВВП, ніж будь-яка інша країна в Європі 
внаслідок великої частки продукції сільського 
господарства і важкої індустрії в перевезеннях 
країни. Як результат цього, транспортні витрати 
складають набагато більшу частину  остаточної 

ціни багатьох товарів, і транспортна система 
має значний потенціал для поліпшення 
сукупної продуктивності і регіональної 
конкурентоспроможності. 

Менше 10% вантажних перевезень (в 
тонно-кілометрах) здійснюється 
автошляхами, тоді як на залізничний і 
трубопровідний транспорт припадають майже 
однакові частки більшої частини вантажних 
перевезень. Однак ця ситуація швидко 
змінюється внаслідок постійного зростання 
комерційних і пасажирських перевезень, деякі 
стратегічні ділянки мережі автомобільних доріг 
вже функціонують на максимумі своїх 
можливостей. Тому значні частини мережі 
потребують модернізації згідно з вимогами 
європейських технічних стандартів і стандартів 
безпеки. Крім того, через постійне 
недофінансування цієї галузі мережа доріг 
поступово занепадала, і зараз приблизно 40% - 
50% усіх доріг державного значення не 
відповідають  діючим стандартам. Аналогічним 
чином менше половини доріг та 
шляхопроводів у країні є в прийнятному стані. 
Нажаль, у поточному контексті ми не очікуємо 
швидкого покращення фінансування цієї галузі. 
У 2015 році бюджетні асигнування на ремонт та 
розвиток доріг становили 2,7 млрд. грн., що є 
цифрою, яка за оцінками вдвічі менша за 
мінімальний обсяг, необхідний лише для 
ремонту доріг. Статистка безпеки руху в Україні 
залишається однією з найгірших в Європі за 
кількістю ДТП і нещасних випадків зі 
смертельними наслідками. 

Світовий банк є основним партнером 
України в транспортному секторі. Першим 
кроком, зробленим на цьому шляху, є Проект 
покращення автошляхів та безпеки руху (вартістю 
400 млн. дол. США), який передбачає 
фінансування (i) робіт з поліпшення стану і 
якості 126 км ділянки автомобільної дороги 
Київ-Харків; (ii) робіт з ліквідації “аварійно-
небезпечних ділянок” на дорогах у рамках 
мережі автомобільних доріг та покращення 
небезпечних коридорів; та (iii) технічної 
допомоги з метою зміцнення спроможності 
служби автомобільних доріг щодо управління 
та експлуатації автошляхів. 

Цей проект був розширений до додаткового 
проекту загальною вартістю 450 млн. дол. 
США під назвою Другий проект 
покращення автошляхів та безпеки руху, 
який був ініційований у 2012 році та передбачає 
продовження модернізації відповідної 
наступної ділянки автомобільної дороги Київ-
Харків до Полтави та підвищення безпеки руху 
у вибраних коридорах високого ризику. Цей 



проект представляє собою можливість 
поглибити стратегічний діалог з Урядом у 
секторі автомобільних доріг для допомоги 
країні в покращенні ефективності галузі 
автомобільних доріг.  

 

ЕНЕРГЕТИКА 

Реструктуризація та модернізація сектору 
енергетики залишається одним із головних 
викликів розвитку для Уряду України. 
Україна входить в десятку найбільш 
енергоємних економік світу. Хоча 
енергоємність економіки країни зменшувалась 
на 5 відсотків у рік упродовж 1996-2009 років, 
вона все ще в 3,7 разів перевищує аналогічний 
показник Німеччини (наприклад, 0,45 кілограм 
умовного палива в порівнянні з 0,12 кг у 
Німеччині), що  втричі вище за аналогічні 
середні показники в країнах Європейського 
Союзу. Він також майже вдвічі перевищує цей 
показник у країнах ЄС12.   

Енергетичний сектор України стикається з 
серйозними проблемами в підтримці 
безпеки, надійності та якості постачання 
енергоносіїв внаслідок затримок із 
реформуванням енергетичного сектору, 
поганого фінансового стану енергетичних 
підприємств та браку інвестицій, а також через 
затягування з ремонтом і обслуговуванням 
зношеної інфраструктури. Ці проблеми 
загрожують сталості економічного зростання, 
призводять до забруднення довкілля та 
підвищення вартості соціальних послуг. Отже, 
поліпшення ситуації в цьому секторі безумовно 
належить до найвищих стратегічних 
пріоритетів України. У 2010 році Україна 
підписала Договір про енергетичне 
співтовариство і взяла на себе зобов’язання 
виконувати його вимоги.   

Світовий банк з початку 1990-х років 
надавав Україні підтримку в реформуванні 
та реструктуризації її енергетичного 
сектору шляхом  політичного діалогу, надання 
технічної допомоги та фінансування 
структурних і інвестиційних 
проектів. Інвестиції в інфраструктуру 
електроенергетики у рамках Проекту реабілітації 
гідроелектростанцій сприяли підвищенню 
надійності та зменшенню вартості виробництва 
гідро електроенергії. Цей проект допомагає 
підвищити встановлену потужність 
Дніпровського каскаду гідроелектростанцій 
приблизно на 250 MВт і виробництво 
електроенергії приблизно на 300 ГВт-год, що є 
рівнозначним побудові нової великої 
гідроелектростанції. Протягом останніх п’яти 

років впровадження цього проекту було 
здійснено реабілітацію 59 гідроагрегатів на 
шести гідроелектростанціях, а встановлену 
потужність реабілітованих гідроелектростанцій 
збільшено приблизно на 156 MВт станом на 
серпень 2014 р. Цей проект був також 
піонерським у впровадженні концепції 
вуглецевого фінансування в Україні, оскільки 
він був першим Проектом спільного впровадження у 
рамках Кіотського протоколу в Україні. 

Оновлені гідроагрегати на Дністровській 
гідроелектростанції. 

Упроваджуючи Проект з передачі 
електроенергії, Світовий банк працював 
також з державною компанією Укренерго. 
Головна мета цього проекту – розширити 
потужності  енергосистеми з передачі 
електроенергії та знизити її втрати. У рамках 
проекту Укренерго здійснить реабілітацію 7 
підстанцій в різних регіонах країни. Така 
реабілітація дасть змогу знизити щорічні втрати 
в енергомережах приблизно на 33 ГВт-год. 
Метою проектів в секторі електроенергетики є 
також поліпшення якості постачання 
електроенергії, щоб забезпечити відповідність 
України західноєвропейським стандартам 
(ENTSO-E). Вдосконалення мережі передачі 
електроенергії сприятиме підвищенню обсягу 
торгівлі України електроенергією, у тому числі 
з Європейським Союзом.   У жовтні 2014 року 
Рада виконавчих директорів Світового банку 
схвалила Другий проект з передачі 
електроенергії (вартістю 330 млн. дол. США 
плюс 48 млн. дол. США коштів Фонду чистих 
технологій), розрахований на покращення 
надійності системи передачі електроенергії та 
підтримку при впровадженні оптового ринку 
електроенергії в Україні. Реалізація проекту 
розпочнеться в 2015 році.  

Енергоефективність України є однією з 
найнижчих серед країн регіону. Для 
вирішення цієї проблеми у спосіб, який 
забезпечить стабільне енергозбереження, 
Світовий банк надає фінансову підтримку із 
використанням кредитної лінії (Проект з 
підвищення енергоефективності в Україні, 200 млн. 



дол. США, схвалений Радою виконавчих 
директорів  Світового банку в травні 2011 року). 
Цей проект забезпечує доступ промисловим і 
комунальним підприємствам до 
довгострокового фінансування, насамперед, на 
проекти, які пропонують комерційно 
життєздатні інвестиції у підвищення  
енергоефективності.  

Крім того, що Україна є країною з 
енергоємною економікою, вона до того ж є 
однією з найбільш енергонеефективних 
країн у регіоні. Для цього існує багато причин: 
висока концентрація енергоємних галузей, 
неефективні промислові процеси та застаріле 
обладнання, неефективні системи 
централізованого теплопостачання та погана 
якість житлового фонду. Співвідношення 
загальних запасів первинної енергії до ВВП 
України в 10 разів вище за аналогічний 
показник серед країн ОЕСР. Для сталого 
подолання цього виклику Банк надає фінансову 
підтримку в рамках кредитної лінії (Проект з 
енергоефективності обсягом 200 млн. дол. США, 
погоджений Радою виконавчих директорів у 
травні 2011 року). Проект забезпечує доступ до 
довгострокового фінансування для 
муніципалітетів та промислових підприємств 
винятково в рамках субпроектів, які 
пропонують комерційно життєздатні 
енергоефективні інвестиції.  

На додаток до цього, Світовий банк підготував 
та запустив новий Проект підвищення 
енергоефективності у секторі централізованого 
теплопостачання України вартістю 382 млн. дол. 
США. Його метою є зниження втрат і 
підвищення ефективності 12 компаній, що 
надають послуги централізованого 
теплопостачання в різних регіонах України. 
Цей новий проект дозволить компаніям 
відновити котельні, замінити шляхопроводи, 
встановити індивідуальні теплопункти для 
опалення та лічильники тепла на рівні будинків. 
Його загальною метою є підвищення 
ефективності цих підприємств 
централізованого теплопостачання. Таким 
чином він допоможе скоротити витрати, 
підвищити загальну якість тепла, що 
поставляється понад 3 мільйонам українців. 
Інвестиція на пільгових умовах розміром 50 
млн. дол. США від Фонду чистих технологій 
також матиме трансформаційний вплив на 
галузь централізованого теплопостачання 
України шляхом сприяння 
широкомасштабному встановленню 
індивідуальних теплопунктів. 

Окрім того, Світовий банк спільно з Урядом 
України, Європейською Комісією та 
іншими міжнародними фінансовими 
організаціями (МФО) працює над наданням 
технічної допомоги на реструктуризацію 
газового сектору з метою сприяння 
комерційним інвестиціям та інвестиціям МФО в 
модернізацію газотранспортної системи 
України та підвищення ефективності 
управління газовим сектором. 

 

ПОСЛУГИ З ВОДОПОСТАЧАННЯ І 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Муніципальний сектор комунальних послуг 
в Україні потерпає від недостатнього 
інвестування й неналежного утримання 
протягом кількох десятиліть.  Потреба в 
інвестиціях у комунальні підприємства 
водопостачання та водовідведення істотно 
зростає, і існуючі низькі рівні тарифів є 
основним обмеженням для стабільної роботи 
цих комунальних підприємств. Необхідність 
реабілітації посилюється у зв’язку із загальним 
високим рівнем енергоспоживання у секторі 
водопостачання та водовідведення. Згідно з 
попередніми оцінками, інтенсивність 
енергоспоживання в Україні – одна з найвищих 
в регіоні. Поліпшення надання послуг шляхом 
реабілітації об’єктів інфраструктури і сприяння 
енергоефективним рішенням створює 
можливості для забезпечення фінансової 
стабільності комунальних підприємств і, 
водночас, підвищення якості надаваних послуг.  

Світовий банк надавав значну підтримку 
через Проект розвитку міської 
інфраструктури (140 млн. дол. США). У 
рамках проекту надається допомога 14 
комунальним підприємствам водопостачання та 
водовідведення у сфері поліпшення якості 
послуг з водопостачання та водовідведення та 
підвищення енергоефективності. Це 
досягається за рахунок підібраних під кожне 
підприємство інвестицій в інфраструктуру, 
енергоефективність та заходи зі зміцнення 
організаційних структур. Паралельний грант, 
який фінансувався Шведським агентством 
міжнародного розвитку (SIDA), сприяв 
посиленню кадрового та інституційного 
потенціалу комунальних підприємств 
водопостачання та водовідведення і підтримує 
роботу муніципального сектору з розроблення 
відповідної політики. 

У рамках нового Другого проекту розвитку міської 
інфраструктури вартістю 350 млн. дол. США, 
схваленого у 2014 році, надаватиметься 
фінансування та технічна допомога 10 



водопостачальним комунальним 
підприємствам – учасникам у сфері розбудови 
інституційного потенціалу. Це забезпечить 
кращий доступ до послуг водопостачання, 
водовідведення та утилізації твердих відходів 
для понад 6 мільйонів громадян. Проект також 
містить адресну допомогу в розмірі 50 млн. дол. 
США від Фонду чистих технологій. 
 

  
Бориспільський водоканал оновив своє обладнання 
за кошти позики Світового банку. 
 

Оцінка потреб з відновлення та розбудови 
миру 

У відповідь на кризу та після отримання 
прохання від Уряду України була проведена 
спільна Оцінка потреб з відновлення та 
розбудови миру в Східній Україні. Цей Звіт 
охоплює підконтрольні українській владі 
райони Донецької та Луганської областей і три 
сусідні області – Запорізьку, Дніпропетровську і 
Харківську. У ньому визначаються нагальні 
потреби відновлення, реабілітації та соціальної 
згуртованості. Документ розроблено таким 
чином, щоб його обсяг і рекомендації могли 
бути адаптовані до зміни обставин.   

Зокрема, у звіті надаються рекомендації за 
такими трьома напрямами: відновлення 
життєво важливих об’єктів інфраструктури й 
послуг, поліпшення доступу до економічних 
засобів для існування та підвищення соціальної 
стійкості й початок процесу примирення і 
розбудови миру. Також визначаються заходи 
для впровадження у 2015-2016 роках.  

Документ спирається на поточні заходи 
гуманітарного реагування та програми 
проходження зимового періоду року для 
розробки сталих рішень, спрямованих на 
відновлення постраждалих від конфлікту 
районів. 

Початкову роботу над звітом провели 
Європейський Союз, Організація Об`єднаних 
Націй і Група Світового банку в листопаді – 
грудні 2014 року під керівництвом та за участі 
Уряду України. Національні й міжнародні 
учасники місії відвідали п`ять цільових регіонів 

і обговорили ситуацію з різними групами, які 
постраждали в результаті конфлікту або 
працюють над подоланням його наслідків.  

 

Фільтр з попередження конфлікту 

Фільтр з попередження конфлікту 
розробляється на даний час для реагування на 
потреби країни і враховує уроки, отримані в 
інших регіонах.  

Як такий, фільтр не прийматиме форму 
формального інструменту, він радше буде 
путівником, який зможе підтримати групи 
фахівців по мірі розробки та впровадження 
ними діяльності, що підтримується Банком. Він 
буде наближений до існуючого фільтра 
врядування та боротьби з корупцією (ВБК), 
який буде посилений та акцентуватиме увагу на 
окремих питаннях конфлікту. На даний час 
фільтр ВБК застосовується до операцій та 
розглядає місцеві та центральні установи, 
зацікавлених осіб та аспекти політичної 
економіки, які впливають на варіанти реформ в 
окремих секторах. Цей фільтр наразі 
розширюється шляхом запровадження 
масштабів конфлікту (під-фільтр конфлікту). 
Під-фільтр конфлікту буде слідувати 
«гнучкому» підходу, який дозволятиме 
застосування до проектів з потенціалом чи 
необхідністю в посиленій увазі чутливості до 
конфлікту, а також основний аналіз для інших 
проектів. Основуючись на цьому аналізі, група 
з підтримки розв’язання конфлікту 
забезпечуватиме індивідуальну підтримку 
робочим групам. Ця модель зарекомендувала 
себе як дуже ефективна та дієва в частині 
залучення ресурсів у Киргизькій Республіці, 
Південному Судані та Бурунді.   

 

ПРОГРАМА СВІТОВОГО БАНКУ В 
УКРАЇНІ 

Стратегію партнерства Світового банку з 
Україною (СПУ) на 2012-2016 рр. було 
схвалено Радою виконавчих директорів 
Світового банку в лютому 2012 року. 

Допомогу Групи Світового банку буде 
сконцентровано на двох напрямках: 

 Поліпшення державних послуг та 
системи державних фінансів: 
зусилля Світового банку, спрямовані на 
виконання цих завдань, буде 
зосереджено на досягненні покращень у 
сферах: (i) відповідального і 
збалансованого фіскального 
управління; (ii) ефективного надання 
послуг у секторах охорони здоров’я і 



освіти та підвищення адресності 
державних видатків на соціальну 
допомогу; та (iii) надання комунальних 
послуг (водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання). 
Група Світового банку фінансуватиме 
проекти в інфраструктурі державного 
сектору та працюватиме над 
створенням вдосконалених механізмів 
моніторингу й над зміцненням 
урядування у наданні державних послуг; 
підтримуючи, водночас, активніший 
діалог між державою і громадянським 
суспільством у таких ключових сферах, 
як реформа системи охорони здоров’я, 
водопостачання і централізованого 
теплопостачання, а також державних 
закупівель. 

 Поліпшення бізнес-клімату, яке 
дасть змогу розблокувати 
економічний потенціал України: 
СПУ сфокусована на (i) поліпшенні 
бізнес-клімату як для вітчизняних, так і 
закордонних інвесторів, (іі) поліпшенні 
інфраструктури, що дасть змогу 
зменшити вартість ведення 
підприємницької діяльності, та на (ііі) 
формуванні відповідної стратегічної 
політики розвитку 
сільськогосподарського сектору для 
залучення до нього приватних 
інвестицій, що дасть Україні змогу 
скористатися вигодами від значного 
міжнародного попиту на харчові та 
сільськогосподарські продукти. 

Визначальним у досягненні цих 
стратегічних результатів СПУ буде 
поліпшення впровадження поточного 
портфеля проектів Світового банку. 
Нинішній кредитний портфель інвестиційних 
проектів складається з 13  проектів на загальну 
суму 4,19 млрд. дол. США. Україна завершила 
2014 фінансовий рік з найвищим показником 
вибірки коштів, який сягнув рівня 31,6 відсотка. 
Надалі докладатимуться зусилля до 
прискорення освоєння коштів і забезпечення 
високоякісних результатів усіх поточних 
інвестиційних проектів, фінансованих 
Світовим банком. 

У відповідь на кризу в Україні, у березні 2014 
року Група Світового банку оголосила про 
надання Україні до кінця 2014 року 3,5 млрд. 
дол. США. Це кредитування, вкрай необхідне 
для повернення економіки на шлях сталого 
розвитку, мало на меті підтримати Уряд в 
проведенні реформ. У 2014 фінансовому році 
ми надали фінансування на загальну суму в 2,9 

млрд. дол. США. У лютому 2015 року Світовий 
банк оголосив про виділення ще 2 млрд. дол. 
США у вигляді нових позик Україні в 2015 році. 

Відтоді, як Україна стала членом Світового 
банку в 1992 році, загальна сума зобов’язань 
Банку перед Україною на фінансування 45 
проектів і програм становить понад 9 млрд. дол. 
США.  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МФК В УКРАЇНІ 

Як зазначено в Стратегії партнерства з 
Україною (СПУ) на 2012-2016 фінансові 
роки, стратегія МФК в Україні далі 
зосереджуватиметься на підтримці: (і) 
стабілізації банківського сектора та цільового 
фінансування, (ii) агробізнесу, та (iii) 
інфраструктури, що доповнюватиметься 
підтримкою двох міжсекторних тем, пов’язаних 
з поліпшенням бізнес-середовища та 
підвищенням енергоефективності.   

Стабілізація банківського сектора 
передбачає розширення Програми 
фінансування глобальної торгівлі з метою 
полегшення торгівлі та, можливо, підтримки 
капіталізації і ліквідності низки банків. 
Триватиме інвестиційна і дорадча робота з 
проблемними активами і непрацюючими 
позиками. У більш довгостроковій перспективі 
МФК надаватиме через комерційні банки 
цільове фінансування малим і середнім 
підприємствам на реалізацію заходів з 
підвищення енергоефективності в секторі 
агробізнесу.  

 

 

Представництво Групи Світового банку в 
Україні (м. Київ)  

 

Розвиток агробізнесу, що становить 
центральну частину стратегії МФК в 
Україні, підтримуватиметься по всьому 
ланцюгу постачання, що дасть змогу усунути 
основні “вузькі місця”, які перешкоджають 
розвитку цього сектору та отриманню істотних 
позитивних наслідків для нього. У своїх 



інвестиціях в агробізнес МФК приділятиме 
особливу увагу проектам, які здійснюватимуться 
з окремими підприємствами, щоб забезпечити 
максимальний вплив завдяки 
демонстраційному ефекту. Інвестиції в 
агробізнес супроводжуватимуться дорадчою 
допомогою, орієнтованою на поліпшення 
інвестиційного клімату для агробізнесу, 
приведення стандартів безпеки харчової 
продукції у відповідність до міжнародного 
рівня, а також розвиток агрострахування і 
агрофінансування. Дорадча допомога МФК, 
спрямована на поліпшення інвестиційного 
клімату, надасть також підтримку 
впровадженню недавно прийнятого 
законодавства про дозволи та ліцензії, 
прийняттю законодавства про сертифікацію і 
стандартизацію, а також інституційній реформі 
у сфері технічного регулювання. 

У сфері інфраструктури МФК розглядає 
проекти з розвитку відновлюваної енергії та 
вивчає можливості підтримки діяльності з 
утилізації відходів, транспортних та 
інформаційно-комунікаційних послуг, а також 
намагається запровадити послуги з 
операційного консалтингу для підтримки 
організації операцій державно-приватного 
партнерства і розроблення відповідних 
прозорих механізмів залучення фінансування 
приватного сектору.  

 

МФК ставить за мету допомогти Україні 
підвищити рівень енергоефективності, 
впроваджуючи міжсекторальні інвестиційні 
проекти і доповнюючи їх дорадчими 
послугами у рамках проектів Програма чистого 
виробництва, Енергозбереження в житлово-
комунальному секторі та Фінансування сталого 
енергетичного розвитку. 

Портфель інвестиційних проектів МФК в 
Україні: Станом на кінець грудня 2014 року, 
МФК мав інвестиційний портфель близько 1,5 
млрд. дол. США (894 млн. дол. США з власних 
рахунків, та 582 млн. дол. США мобілізованих з 
інших джерел). У 2014 фіскальному році, МФК 
за свій рахунок інвестувала 311 млн. дол. США 
та мобілізувала ще додаткові 160 млн. дол. США 
з інших джерел.  

Окрім того,  протягом багатьох років МФК 
проводить дорадчу діяльність в Україні. 
Дорадчі послуги МФК в Україні 
зосереджуються на таких пріоритетних сферах: 
інвестиційний клімат, сільськогосподарський 
бізнес, та енергоефективність. 

 

  

 

 

 

Багатостороння агенція з гарантій 

інвестицій 

Багатостороння агенція з гарантій 
інвестицій (БАГІ) сприяє розвитку 
фінансового сектора в Україні шляхом 
підтримки стратегічних іноземних інвесторів 
через надання гарантій захисту від політичного 
ризику. Зокрема, БАГІ зосереджує увагу на 
інвестиціях, які: і) покращують доступ до 
фінансування для малих і середніх підприємств, 
іі) підвищують надання спеціалізованих 
банківських продуктів, включаючи лізингове 
фінансування, та ііі) посилюють капіталізацію 
банків. Окрім того, БАГІ підтримує проекти у 
виробничій сфері, які стимулюють 
модернізацію виробництва і сприяють 
диверсифікації економіки. Поточний портфель 
БАГІ містить 592 млн. дол. США у вигляді 
гарантій.  

Як довгостроковий партнер розвитку 
країни, Група Світового банку реалізує 
діючу інвестиційну та гарантійну програму 
на загальну суму в 6 (шість) млрд. дол. США, 
підтримуючи поліпшення надання базових 
державних послуг у таких областях, як 
водопостачання, водовідведення, енергетика і 
дороги, а також підтримуючи приватний 
сектор. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА: ПРОЕКТ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Ключові дати: 
Затвердження: 28 серпня 2007 р. 
Набуття чинності: 10 листопада 2008 р. 
Закриття: 30 червня 2015 р. 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансування Освоєно Не 

освоєно 

МБРР 

 
140,00 134,19   6 

 
Загальна вартість 
проекту 

140,00   

*Джерело:   дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 
року  
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від 
обсягів фінансування через коливання обмінного курсу на 
момент освоєння. 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту – поліпшити якість послуг з водопостачання і водовідведення та 
підвищити енергоефективність комунальних підприємств водопостачання і водовідведення.  
Проект спрямовує зусилля на (i) посилення організаційного і кадрового потенціалу комунальних 
підприємств, який дасть змогу підвищити операційну ефективність; (ii) інвестиції в реабілітацію підприємств 
водопостачання і водовідведення в Одесі, Івано-Франківську та Чернігові; та (ііі) фінансування термінових 
інвестицій у підвищення енергоефективності 14 підприємств водопостачання і водовідведення. 
Досягнуті результати:  

Початок впровадження проекту був повільним через погану готовність інвестиційних проектів до 

фінансування, що відображає низький потенціал багатьох муніципалітетів та комунальних підприємств. 

Однак останнім часом у впровадженні проекту спостерігається сталий поступ у досягненні очікуваних цілей:  

• Інвестиційні субпроекти з енергоефективності завершено в 12 містах-учасниках – Коломия, Нова 
Каховка, Дрогобич, Черкаси, Харків, Чернігів, Камянець-Подільський, Івано-Франківськ, Новоград-
Волинський та Калуш – і у кожному місті досягнуті результати набагато перевищили очікувані, 
отримавши принаймні 15 відсоткове збільшення енергозбереження. 

• Зокрема, енергоефективність покращилася у Коломиї на 35%, на 30% у Черкасах, на 25% в Дрогобичі, 
21 відсоток в Камянець-Подільському та на 20% в Новій Каховці. 

• Як приклад, в Коломиї відкрито нову насосну станцію, і як результат - зменшення кількості аварій в 
системі водопостачання. Підприємство водовідведення, якою володіє міська рада, оцінює у 
середньому заощадження близько одного мільйона кіловат/годин електроенергії на рік. 

• Розроблено бізнес плани трьох підприємств, що беруть участь у проекті, з метою удосконалення 
стратегічного планування та поліпшення практики прийняття рішень, а також очікується отримати в 
кінцевому рахунку позитивний вплив на фінансовий стан підприємств. 

• Загалом, очікується, що проект досягне 4 мільйони осіб, які матимуть доступ до чистої, безпечної та 
надійної води. 

Основні партнери: (i) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, відповідальне за загальне визначення політики, а також за впровадження проекту; (іі) 
муніципальні органи влади міст Одеси, Івано-Франківська та Чернігова, які мають регіональні групи 
впровадження проекту, та (ііі) 11 інших комунальних підприємств у містах-учасниках проекту.   
Ключовим партнером з розвитку є Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA), яке надало 35 844 
217 шведських крон (еквівалент приблизно 5,5 млн. дол. США) для підтримки зміцнення організаційно-
технічного потенціалу та підвищення енергоефективності в рамках Проекту розвитку міської інфраструктури. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

УКРАЇНА: ДРУГИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

Ключові дати: 
Затвердження: 22 травня 2014 р. 
Набуття чинності (очікуване): 2 жовтня 2014 р. 
Закриття: 31 жовтня 2020 р. 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансува
ння 

Освоєно Не освоєно 

МБРР 

ФЧТ                                            
300,00 
50,00 

0,75 
 

299,25 
 

Загальна вартість 
проекту 

350,00   

* Джерело:   дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів 
фінансування через коливання обмінного курсу на момент 

освоєння. 

 
 

 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту – поліпшити якість і ефективність послуг з водопостачання, 
водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у відібраних містах в Україні.  
Проект вирішує деякі проблеми, з якими стикається галузь водопостачання та водовідведення, за 
допомогою: (i) інституційної реформи; (ii) сталих покращень послуг; та (iii) сприяння утилізації, 
скорочення утворення твердих побутових відходів та підтримки  зменшення екологічних небезпек у 10 
комунальних підприємствах водопостачання та водовідведення, що приймають участь у проекті. 
 

Очікувані результати:  
Новий Другий проект розвитку міської інфраструктури був схвалений, щоб продовжити надання галузі 
фінансування у вигляді інвестицій, а також технічної допомоги для розбудови потенціалу підприємств 
водопостачання та водовідведення.  Це буде досягнуто за допомогою трьох компонентів:  
 

 Компонент 1, інвестиції в міську інфраструктуру (335 млн. дол. США), підтримає реабілітацію і 
реконструкцію інфраструктури водопостачання, водовідведення та поводження з твердими 
побутовими відходами в приблизно десяти містах (Київ, Харків, Донецьк, Житомир, Кіровоград, 
Тернопіль, Коломия, Івано-Франківськ, Черкаси та Краматорськ);  

 Компонент 2 (10 млн. дол. США) підтримає поліпшення у сталому наданні послуг за допомогою 
розбудови інституційного потенціалу; та  

 Компонент 3 (5 млн. дол. США) підтримає управління та впровадження проектів. Проект також 
сприятиме переходу до більш ефективних та фінансово стабільних житлово-комунальних 
підприємств.   

 Загалом, очікується, що результатом проекту буде кращий доступ до послуг водопостачання, 
водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами для понад 6 мільйонів громадян 
по всій Україні. 

  

Основні партнери: (i) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, відповідальне за загальне визначення політики, а також за впровадження проекту; 
(ii) водоканали в містах Київ,  Харків, Донецьк, Житомир, Кіровоград, Тернопіль, Коломия, Івано-
Франківськ, Черкаси та Краматорськ мають регіональні групи впровадження проекту; та (iii) Харківське 
муніципальне підприємство поводження з відходами.   
Ключовими партнерами з розвитку є Фонд чистих технологій (ФЧТ), який надав 50 млн. дол. США для 
підтримки посилення інституційного потенціалу та енергоефективності в рамках проекту. Додатковий 
грант розміром 7 млн. дол. США від Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) забезпечить 
співфінансування діяльності в напрямку посилення та розбудови інституційного потенціалу.  



  

УКРАЇНА: ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У СЕКТОРІ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  

Ключові дати: 
Затвердження: 22 травня 2014 р. 
Набуття чинності: 24 листопада 2014 р.  
Закриття: 30 жовтня 2020 р. 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансува
ння 

Освоєно Не освоєно 

МБРР 

ФЧТ                                            
332,00 
50,00 

0,83 
 

331,17 
 

Загальна вартість 
проекту 

382,00   

* Джерело:   дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів 
фінансування через коливання обмінного курсу на момент 

освоєння. 

 

 

 

 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту – поліпшити енергоефективність та якість послуг на відібраних 
українських підприємствах централізованого теплопостачання, покращити їх фінансові показники та 
скоротити їх обсяги викидів CO2.  
Проект вирішує деякі проблеми в одній з найбільш енергоємних економік світу за допомогою (i) 
покращення ефективності 10 підприємств централізованого теплопостачання, що приймають участь у 
проекті; (ii) великомасштабного встановлення індивідуальних теплопунктів, що, як очікується, матиме 
трансформаційний вплив на сектор централізованого теплопостачання країни; та (ii) забезпечення 
розбудови інституційного потенціалу. 
 

Очікувані результати:  
Цей новий проект акцентує увагу на поліпшенні якості послуг і ефективності 10 українських підприємств 
централізованого теплопостачання, на які припадає приблизно 30 відсотків ринку тепла України. 
Загальною ціллю проекту є покращення якості та надійності послуг комунальних підприємств-учасників, 
підвищення їх ефективності, зменшення вартості їх послуг у середньостроковій перспективі та 
покращення їх впливу на навколишнє середовище. Це буде досягнуто за допомогою:  
 

 Інвестицій в енергоефективність, які включатимуть реабілітацію котелень, заміну труб у мережі, 
встановлення міні-ТЕЦ та індивідуальних теплопунктів, а також лічильників тепла на рівні 
будинку; 

 Технічної допомоги та розбудови інституційного потенціалу на підприємствах централізованого 
теплопостачання, які приймають участь у проектів, і в Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства, яке здійснюватиме нагляд за впровадженням 
проекту; розбудова інституційного потенціалу та проведення семінарів, на яких відбуватиметься 
обмін знаннями, для підприємств-учасників; обмін знаннями по всьому секторі та проведення 
семінарів з розповсюдження результатів проекту, а також проведення опитувань серед клієнтів 
підприємств-учасників. 

 Очікуваними результатами діяльності є запланована економія пального протягом проектного 
циклу на рівні 560 гВтг у рік у 10 муніципалітетах України, а також річне скорочення обсягів викидів 
CO2 на рівні 330 000 метричних тон.  

 Загалом очікується, що проект допоможе скоротити витрати, підвищити надійність послуг та 
покращити загальну якість тепла, що постачається більше 3 мільйонам українців. 

  

Основні партнери: (i) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, відповідальне за загальне визначення політики, а також за впровадження проекту; 
(ii) органи міськвиконкому в 10 містах-учасниках – Чернігів, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, 
Кам’янець-Подільський, Харків, Херсон, Кіровоград, Миколаїв та Вінниця.  
Ключовими партнерами з розвитку є Фонд чистих технологій (ФЧТ), який надав позику на пільгових 
умовах розміром 50 млн. дол. США з метою сприяння великомасштабному встановленню індивідуальних 
теплопунктів.  



 
 

УКРАЇНА: ПРОЕКТ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  

Ключові дати: 
Затвердження: 2 серпня 2007 року 
Набуття чинності: 5 грудня 2008 року 
Закриття: 31 грудня 2015 року 
Фінансування в млн. дол. США *: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансування Освоєно Не освоєно 

Позика МБРР 
Позичальник 

200,0 
38,0 

158 42 

Загальна вартість 
проекту 

238,0   

* Джерело: дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від 
обсягів фінансування через коливання обмінного курсу на 
момент освоєння. 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту полягає в тому, щоб підвищити безпеку, надійність, ефективність та 
якість енергопостачання завдяки реабілітації трансформаторних підстанцій та зміцненню мережі ліній 
електропередач. Проект спрямований на поліпшення послуг, які надаються споживачам, за допомогою 
скорочення втрат у процесі передачі електроенергії та покращення якості напруги на трансформаторних 
підстанціях. Проект також ставить за мету посилити інституційний потенціал і технічні можливості оператора 
енергетичної системи "Укренерго" так, щоб останній міг гарантувати безпечну і надійну роботу електромереж 
високої напруги, а отже – надавати  якісніші послуги споживачам. 
Проект сприяє вирішенню низки взаємопов’язаних проблем сектору шляхом (і) реабілітації трансформаторних 
підстанцій, що передбачає заміну застарілого високовольтного обладнання і установку сучасних систем 
релейного захисту і автоматизації підстанцій; (іі) зміцнення мережі ліній електропередачі, що включає в себе 
розширення існуючої підстанції ПС-330 кВ "Бар" та будівництво лінії електропередачі довжиною 72,9 км і 
напругою 330 кВ; (ііі) стабілізації Кримської електроенергетичної системи; (iv) організаційно-технічної розбудови 
"Укренерго", що передбачає створення інформаційної системи управління (ІСУ) в масштабах всієї компанії 
"Укренерго"; та (v) впровадження Кодексу електромереж.   
Досягнуті результати: 
• Початок впровадження проекту був повільним, але до середини 2012 року вдалось узгодити всі тендерні пакети 

і підписати контракти. Завершено два найбільших проекти з реконструкції підстанції Бар, а також спорудження 
лінії електропередач Дністер-Бар протяжністю 72,9 км. 

• Завершені проекти забезпечать більшу надійність та ефективність Української електромережі, сприятимуть 
удосконаленню послуг, що надаються компанією, зменшать значні втрати електроенергії та скоротять випадки 
відключення мережі. 

• Більш того, удосконалення підстанції Бар забезпечить більш стабільну напругу в мережі через стабільне 
постачання енергії, з використанням ресурсів Дністровської гідроелектростанції на повну потужність, що 
сприятиме заощадженням на суму приблизно 250 млн. гривень (31,2 млн. доларів США) на рік. 

На кінець 2014 року планується досягти таких основних очікуваних результатів: (і) скорочення обсягу 
електроенергії, яка не може бути надана споживачам, на 35 ГВт-год на рік (це міра кількості електроенергії, 
затребуваної споживачами, але не доступної через перевантаження системи в години пік); (іі) зниження втрат при 
передачі електроенергії на 14 МВт (міра електроенергії, наданої, але втраченої при передачі через застаріле 
обладнання), та (ііі) підвищення якості напруги на трансформаторних підстанціях (важливо для надійності та 
стабільності системи передачі електроенергії). 
Основні партнери: Група фахівців Світового банку тісно співпрацювала з (а) Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості України, відповідальним за загальне визначення політики; (б) ПАТ "Укренерго", 
кінцевим бенефіціаром позики і установою, відповідальною за впровадження проекту в частині реабілітації 
системи передачі електроенергії; (в) Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ), 
незалежним регулятором енергетичного сектору, відповідальним за впровадження нової моделі Оптового ринку 
електроенергії, та (г) групою координування енергетичної програми (ГКЕП) в Міністерстві енергетики та 
вугільної промисловості, відповідальною за виконання Програми реформування і розвитку енергетичного 
сектору. 
Ключові партнери: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ), які також співпрацюють з “Укренерго” над проектами з передачі електроенергії, та Європейська Комісія 
(ЄК), з якою група фахівців Світового банку ретельно координує питання енергетичної політики. 



УКРАЇНА: ПРОЕКТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Ключові дати: 
Затвердження: 21 червня 2005 року 
Набуття чинності: 3 лютого 2006 року 
Закриття: 30 червня 2016 року 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансування Освоєно Не освоєно 

Позика МБРР 
Позичальник 

166,0 
274,5 

117 49 

Загальна вартість 
проекту 

440,5   

* Джерело:  дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від 
обсягів фінансування через коливання обмінного курсу на 
момент освоєння. 

 

Упродовж періоду 2007 – 2012 років Україна  збільшила виробництво гідро електроенергії з 5,2% до 7,1% у 
загальній структурі виробництва електроенергії і виробляє 13,7 млрд. кВт-год (зі 198 млрд. кВт-год загального 
виробництва електроенергії), і протягом перших шести  місяців 2014 року виробництво електроенергії досягло 
5,5 млрд. кВт-год у загальній структурі виробництва електроенергії. Ці інвестиції дозволили енергосистемі 
зберегти на низькому рівні витрати на енергопостачання, оскільки відновлення гідроенергетичних активів було 
мало затратним варіантом для енергопостачання.  
Орієнтована на розвиток мета проекту полягає у тому, щоб підвищити стабільність роботи і надійність 
енергопостачання шляхом підвищення регулюючої потужності, ефективності та безпеки гідроелектростанцій і 
таким чином сприяти безперешкодній діяльності і відкриттю ринку електроенергії в Україні.  
Проект допомагає розв’язати низку взаємопов'язаних проблем сектору шляхом (1) реабілітації 
гідроелектростанцій за допомогою відновлення 73 гідроагрегатів та відповідного обладнання на 9 
гідроелектростанціях; (2) відновлення та модернізації існуючих, а також установки нових систем моніторингу 
безпеки гідроспоруд та відновлення дренажних споруд та затворів водозливу на шести греблях на Дніпрі та на 
одній греблі на Дністрі; (3) інституційного розвитку компанії "Укргідроенерго" за допомогою створення 
інформаційної системи управління (ІСУ) в масштабах усієї компанії; (4) реалізації Програми реформування і 
розвитку енергетичного сектору; та (5) впровадження нової концепції  Оптового ринку електроенергії (ОРЕ).   
Досягнуті результати:   
• У рамках проекту завершено у відповідності до сучасних вимог відновлення 59 гідроагрегатів на чотирьох ГЕС. 

Встановлена потужність реабілітованих ГЕС збільшилася приблизно на 156,3 МВт станом на серпень 2014 
року.  

• Енергетичний ресурс, який виробляється гідроелектростанціями України, є найдешевшим джерелом 
електроенергії (24,94 коп. за кВт-год у порівнянні з більш ніж 126 коп. за кВт-год на вітрових електростанціях).  
Цей проект є також першим проектом в Україні, що відповідає концепції  вуглецевого фінансування, оскільки 
він став першим Проектом спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу в Україні. 

• Окрім того, дослідження Світового банку допомагають вдосконалити правову базу у сфері енергетики.  
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) успішно завершила роботу над створенням нової 
моделі Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) і почала поступово впроваджувати цю модель. Нова модель ОРЕ 
має багато переваг, як-от: нові інвестиції і безпека енергопостачання, реальна конкуренція, можливості для 
участі з боку споживачів, інвестиції у власне виробництво та ефективніше використання потужностей з 
генерування і передачі електроенергії. Нещодавно в жовтні 2013 року Верховна Рада України ратифікувала 
новий Закон «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», після чого він був підписаний 
Президентом. 

Основні партнери: Група фахівців Світового банку тісно співпрацювала з (а) Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості України, відповідальним за загальне визначення політики; (б)  "Укргідроенерго", 
кінцевим бенефіціаром позики і установою, відповідальною за впровадження проекту; (в) Національною 
комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ), яка відповідала за впровадження нової моделі Оптового ринку 
електроенергії, та (г) Групою координування енергетичної програми (ГКЕП) в Міністерстві енергетики та 
вугільної промисловості, відповідальною за виконання Програми реформування і розвитку енергетичного 
сектору.  
Ключові партнери з розвитку: ЄБРР та ЄІБ, які також працюють з "Укргідроенерго" над реабілітацією 
гідроелектростанцій, та ЄК, з якою група фахівців Світового банку тісно координувала питання політики. 

 

 

 



УКРАЇНА: ПРОЕКТ ПОКРАЩЕННЯ АВТОШЛЯХІВ ТА БЕЗПЕКИ РУХУ 

Ключові дати: 
Затвердження: 7 квітня 2009 року 
Набуття чинності: 3 вересня 2009 року 
Закритий: 30 листопада 2014 року 
Фінансування в млн. дол. США *: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансування Освоєно Не освоєно 

Позика МБРР 

 
400,0 

 
374 26 

Загальна вартість 
проекту 

400,0   

* Джерело:  дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів 
фінансування через коливання обмінного курсу на момент освоєння. 

 

Оскільки Україна йде шляхом збільшення своєї частки на ринку Європи та інших розвинених країн, особливо у 
сферах, які стосуються продукції з високою доданою вартістю, неминуче відбудеться переміщення деяких видів 
транспортних перевезень із залізниць на автошляхи. Зараз розподіл вантажних перевезень за видами транспорту 
залишається типовим для економіки радянської доби – на автодорожній транспорт припадає відносно мала частка 
перевезень. Офіційна статистика показує, що дорогами здійснюється менш ніж 10% вантажних перевезень (у 
тонно-кілометрах), але ця ситуація швидко змінюється, внаслідок чого пропускна здатність деяких частин 
дорожньої мережі стає недостатньою. За даними 2005 року, близько 13% державної мережі автодоріг були в 
поганому або в дуже поганому стані і потребували термінових інвестицій, а близько 26% цієї мережі були у 
хорошому стані, однак потребували модернізації до рівня європейських технічних стандартів і стандартів безпеки. 
Безпека дорожнього руху є серйозною проблемою в Україні, яка має одні з найгірших показників в регіоні 
Європи та Центральної Азії за рівнем дорожньо-транспортних пригод та загибелі людей на дорогах.   
Орієнтована на розвиток мета проекту полягала в покращенні стану і якості ділянок дороги між Борисполем 
і Лубнами на автомагістралі М-03 і підвищенні безпеки руху на дорогах. 
Проект досягає своєї мети в основному завдяки (і) модернізації ділянки Бориспіль-Полтава довжиною у 150 км, 
розташованої на автомагістралі Київ-Харків, та (іі) ліквідації (з використанням різноманітних засобів) приблизно 
40 "ділянок підвищеної небезпеки".    
Досягнуті результати: 
 
Завершені три з шести великих контрактів по ремонту доріг на загальну суму приблизно 170 мільйонів доларів 
США (до застосування коригування цін) і протяжністю 157 кілометрів.  
 
Роботи з покрашення дорожнього покриття, що фінансуються за рахунок позики Світового банку, на дорожній 
ділянці М-03 між Борисполем і Лубни зуміли покращити Міжнародний індекс шорсткості дороги до 1,4. 
Ліквідація проблемних точок сприяє поліпшенню безпеки дорожнього руху до рівня ЄС на трасі М-18 на ділянці 
між Сімферополем та Алуштою, і до кінця проекту буде зменшуватись кількість постраждалих у дорожньо-
транспортних пригодах з восьми до чотирьох жертв на 10 000 автомобілів. 
 
Технічна допомога, що надається державному агентству автомобільних доріг «Укравтодор», фокусувалась на 
впровадженні дорожніх контрактів на технічне обслуговування, заснованих на показниках в Україні. Такі 
контракти повинні допомогти «Укравтодору» модернізувати управління та обслуговування дорожньої мережі під 
свою відповідальність. Очікується, що ці заходи призведуть до створення більш ефективного управління 
дорогами в Україні. В 2014 році «Укравтодор» підписав орієнтований на результат контракт на обслуговування 
дорожньої мережі.  
Основні партнери: Група фахівців Світового банку тісно співпрацює з УКРАВТОДОРом, державною службою 
автомобільних доріг, яка відповідає за управління та обслуговування основної дорожньої мережі.  
Ключовим партнером з розвитку є, зокрема, ЄБРР, який планує фінансувати орієнтовані на результат 
контракти на обслуговування доріг, котрі готуються за кошти позики Світового банку, наданої для цього проекту.   

 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА: ПРОЕКТ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Основні дати: 
Схвалено: 17 травня 2011 р. 
Набуття чинності: 9 листопада 2011 р. 
Закриття: 31 березня 2016 р. 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що фінансує   Фінансування       

Освоєно   

Не освоєно     

Позика МБРР                           200,00                86 114 

 
Загальна вартість проекту         200,00  

* Джерело:  дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів фінансування через 
коливання обмінного курсу на момент освоєння. 

 

Україна належить до найбільш енергоємних економік світу. Наприклад, за оцінками, споживання енергії, яка 
витрачається на опалення будівель, приблизно у 3-5 разів перевищує відповідний показник для країн Західної 
Європи, а споживання електроенергії в будівлях в Україні, за оцінками, приблизно у 2 – 2,5 рази вище, ніж у 
Західній Європі. Низькі ціни на енергоносії заохочують до їх високого споживання і змушують до надання 
незбалансованих бюджетних субсидій. Так, ціни на газ для підприємств централізованого теплопостачання і 
домогосподарств залишаються на штучно низькому рівні, що призводить до наявності значного дефіциту в 
об’єднаній нафтогазовій компанії та до масштабних бюджетних субсидій. Окрім того, втратам енергії також 
сприяло обмежене застосування приладів обліку тепла та відсутність системи платежів на основі фактичного 
споживання тепла. 
Уряд України встановив одним із своїх пріоритетних завдань зниження енергоємності України.  Очікується, що 
найбільшим джерелом заощадження енергоносіїв буде промисловий сектор – насамперед, важка промисловість, 
–  якщо він матиме можливість модернізувати свої виробничі технології. Наприклад, у секторі виробництва сталі 
технологічне оновлення може знизити споживання енергії на одиницю продукції більш ніж у чотири рази. Згідно 
з попередніми оцінками, інші сектори, – хімічна промисловість, сільське господарство і виробництво харчових 
продуктів – також,  так само, як і комунальний сектор, мають великий потенціал енергозбереження. 
Енергозбереження на муніципальному рівні можна досягти в громадських будівлях і в секторі комунальних послуг 
(централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення та поводження з відходами). Фінансова 
криза обмежила фінансування такого роду проектів з підвищення енергоефективності в промисловому та 
комунальному секторах і призвела до фактичного припинення кредитування таких проектів. 
Орієнтована на розвиток мета проекту полягає у тому, щоб сприяти підвищенню енергоефективності у 
промислових та комерційних компаніях, муніципалітетах, комунальних підприємствах та енергосервісних 
компаніях шляхом полегшення збалансованого фінансового посередництва для фінансування інвестицій в 
енергоефективність. Цей проект виконується на кошти Позики на фінансове посередництво “Укрексімбанку”, 
який має успішний досвід надання кредитів промисловим компаніям на реалізацію ними проектів з 
енергозбереження. Крім того, “Укрексімбанк” надаватиме кредити банкам-учасникам на створення фінансового 
ринку проектів із енергозбереження. Проект із підвищення енергоефективності в Україні також сприятиме 
розробленню проектів із підвищення енергоефективності в комунальному секторі, оскільки в його рамках 
здійснюватиметься ідентифікація і фінансування пілотних проектів, які відповідатимуть критеріям прийнятності 
для надання банківських кредитів. 
Проект має один компонент: фінансування енергоефективних інвестиційних проектів у промисловому та 
комунальному секторах. Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства України 
матиме вигоди від заходів з розбудови потенціалу, необхідного для підготовки муніципальних енергоефективних 
проектів за кошти Гранту Фонду чистих технологій. 

Очікувані результати: Передбачається, що пропонований Проект забезпечить зниження енергоємності 
промисловими кінцевими споживачами та муніципалітетами, а також збільшення обсягу кредитування для 
проектів з підвищення енергоефективності. Шістнадцять субпроектів було схвалено в промисловому секторі, 
обсягом фінансування 110 млн. доларів США, які допомагатимуть змінити технологію виробництва цементного 
заводу на більш енергоефективний метод сухого виробництва. Два банки здійснюють спільне фінансування 
заходів із енергоефективності в промисловому та муніципальному секторах.  



Основні партнери: (i) “Укрексімбанк”, виконавча установа для кредитної лінії, як фінансовий посередник та 
виконавець пропонованого проекту; (ii) Державне агентство України з енергоефективності та енергозбереження 
(ДАЕЕ), яке відповідає за розроблення політики енергоефективності в Україні та здійснює нагляд за її 
реалізацією, та  (iii) комерційні банки, які можуть стати банками-учасниками у рамках Проекту. 
Ключові партнери з розвитку: Група фахівців Світового банку тісно координує свою діяльність з питань 
політики та поточних заходів технічної допомоги у сфері енергоефективності, насамперед, на муніципальному 
рівні з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), ЄБРР, Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID), Європейським інвестиційним банком (ЄIB), ЄК та представниками приватного сектору. 

 

 

  



УКРАЇНА: ДРУГИЙ ПРОЕКТ ПОКРАЩЕННЯ АВТОШЛЯХІВ ТА БЕЗПЕКИ РУХУ 

Ключові дати: 
Затвердження: 20 вересня 2012 року 
Набуття чинності: 25 грудня 2012 року 
Закриття: 31 грудня 2016 року 
Фінансування в млн. дол. США *: 

Організація, що 
фінансує 

Фінансування Освоєно Не освоєно 

Позика МБРР 

 
450,0 

 
168 282 

Загальна вартість 
проекту 

450,0   

* Джерело:  дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів 
фінансування через коливання обмінного курсу на момент освоєння. 

 

Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху спрямований на поліпшення транспортно-
експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-
Полтава і є логічним продовженням першого проекту «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху», яким 
передбачається покращення транспортно-експлуатаційного стану зазначеної дороги на ділянці Бориспіль-
Лубни. 
Необхідність невідкладного проведення капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-
Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава обумовлена критичним станом дорожнього покриття – 
приблизно 64% цього покриття не відповідає вимогам за міцністю і потребує підвищення капітальності, 23% – 
не відповідає вимогам за рівністю і потребує влаштування додаткових вирівнюючих шарів та нових покриттів з 
асфальтобетону. Це означає, що ця дорога майже на 70% її протяжності потребує капітального ремонту, і з 
кожним роком ця величина буде стрімко збільшуватись. Окрім того, на протяжності понад 36% проїзна частина 
не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху за коефіцієнтом зчеплення. 
На окремих ділянках ямковість, тріщинуватість і колійність призводять до зниження швидкості руху 
транспортних засобів до 40-50 км/год за розрахункової безпечної швидкості 100-140 км/год, передбаченої 
проектом при будівництві дороги, або максимальної швидкості, дозволеної правилами дорожнього руху, – 90-
110 км/год. 
Покращення умов руху цією дорогою вкрай важливе, оскільки нею забезпечується підтримання і розвиток 
торгово-економічних, культурних, туристичних та інших транспортних зв’язків України з Росією, Білоруссю, 
країнами Євросоюзу та іншими європейськими країнами. 
Мета проекту – приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги 
М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Лубни до м. Полтава та покращення транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг державного значення за допомогою використання карти ризиків і 
протоколів оцінки Міжнародної програми оцінки доріг (iRAP) 
Проект виконує завдання (1) з приведення конструктивних, технічних та геометричних параметрів дороги М-03 
Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Лубни до м. Полтава, мостів і шляхопроводів та інших споруд на ній 
до вимог чинних нормативних документів, та (2) з підвищення безпеки дорожнього руху на ділянках 
автомобільних доріг державного значення України. 
Досягнуті результати:  

 Підписані контракти на суму в 230,7 мільйонів доларів США. Планується також підписання контрактів 
на усунення "ділянок підвищеної небезпеки", визначених за Міжнародною програмою оцінки доріг 
(iRAP). 

 Після модернізації автомобільної дороги М-03 покращиться рух на ділянці між Лубнами і Полтавою. 
Ліквідація ділянок з підвищеною небезпекою виникнення дорожньо-транспортних пригод сприятиме 
покращенню безпеки дорожнього руху на дорогах державного значення в Україні. 

 Технічна допомога, яка надається Державному агентству автомобільних доріг України УКРАВТОДОР, 
орієнтована на модернізацію управління та обслуговування мережі автодоріг, підпорядкованих 
УКРАВТОДОРу. Очікується, що це призведе до покращення управління дорогами в Україні.   

Основні партнери: УКРАВТОДОР відповідає за управління та обслуговування основної дорожньої мережі. 
Ключовими партнерами з розвитку є ЄБРР, ЄІБ та ЄС, які активно долучаються до вирішення проблем 
дорожнього сектору України. Фахівці Світового банку, ЄБРР та ЄІБ регулярно, щопівроку, здійснюють спільні 
візити до України, під час яких проводять обговорення з Урядом України проблем дорожньо-транспортного 
сектору. 

 

 

  



ПРОГРАМА «ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ КРАЇН 

СХІДНОГО РЕГІОНУ  ДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ СУСІДСТВА ТА 

ПАРТНЕРСТВА-ІІ» (FLEG) 

Основні дати: 
Схвалено: 10 січня 2013 року 
Набуття чинності: 01 липня 2013 року  
Закриття:  31 грудня 2016 року 
 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 

фінансує    

Фінансування       Освоєно   Не освоєно     

ЄС 
Сплачений внесок 

12 203 673 
5 966 235 

 
1 861 374 

 
4 104 861 

Загальна вартість 
проекту 

12 203 673   

*Джерело:  дані порталу Світового банку «Client Connection» 

станом на 1 березня 2015 року 

 

Перший етап Програми «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії 
Європейського інструменту сусідства та партнерства» (вартістю 6 млн. Євро) був закритий 31 грудня 2012 року і 
успішно досяг своїх цілей. У червні 2013 року донорам був представлений кінцевий звіт за програмою FLEG I. 
У грудні 2012 року ЄК та Банк підписали Угоду про адміністрування другого етапу (вартістю 9 млн. Євро), що 
буде впроваджуватись до 2016 року в семи країнах Східної регіону дії Європейського інструменту сусідства та 
партнерства (ЄІСП) (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна і Росія) та на регіональному рівні 
у партнерстві зі Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП). 
Програма спирається та надалі розвиває ініціативи та діяльність, що здійснювались протягом реалізації першої 
Програми FLEG, яка фінансується ЄС (2008–2012 роки). 
Орієнтована на розвиток мета проекту полягає в посиленні управління в лісовому секторі країн-учасниць 
шляхом покращення впровадження відповідних міжнародних процесів; покращенні їх політики в лісовому 
секторі, законодавчих актів та інституційних заходів; а також в пілотній розробці, тестуванні та оцінці сталих 
моделей управління в лісовому секторі на місцевому рівні з метою їх подальшого відтворення.  
Група фахівців Програми FLEG в Україні підготувала проект робочого плану для країни, який у червні 2013 року 
був погоджений Дорадчим комітетом національної програми та офіційно схвалений Керівним комітетом 
програми в жовтні 2013 року. Протягом першого року впровадження діяльності в Україні (який закінчився 30 
червня 2014 року), Програма FLEG в Україні акцентувала увагу на чотирьох пріоритетних сферах, притаманних 
Україні: i) підтримка діалогу з питань лісової політики; ii) оцінка та покращення правозастосування та управління 
у лісовому секторі, таким чином покращуючи законодавство про ліси; iii) розробка та покращення практичних 
заходів, спрямованих на забезпечення багатоцільового, сталого та інтенсивного управління в лісовому секторі; та 
iv) підвищення прозорості у лісовому секторі за допомогою підвищення усвідомлення громадськості, 
розповсюдження знань та освітніх заходів, моніторинг ситуації і підтримка управлінських рішень. 

Очікувані результати: 

• Була підготовлена дорожня карта із зазначенням часових рамок для регіональних чергових засідань 
(засідання) для забезпечення реалізації Декларації міністрів в рамках засідання FLEG, що пройшло в 2005 
році у Санкт-Петербурзі, яка була погоджена ЄК та країнами-учасницями; проводиться регулярний 
моніторинг прогресу впровадження. 

• Всі країни-учасниці проаналізували свої політики у лісовому секторі та прийняли рішення щодо процесів 
реформ, які підлягають моніторингу та запроваджуються за графіком. 

• Країнам-учасницям стали доступні знання про лісовий сектор країн-членів ЄС. Триває обмін знаннями між 
країнами-учасницями та країнами-членами ЄС.  

• Покращилось розуміння та запровадження принципів FLEG особами, які мають близьке відношення до 
лісового сектора, та іншими зацікавленими особами, що відображено в опитуваннях зацікавлених осіб. 

• Покращився доступ до сучасних технологій та інформації для удосконалення правозастосування і управління 
в лісовому секторі. 



  

Основні партнери: Група фахівців Світового банку проводить тісну співпрацю з лісовими, природоохоронними 
агентствами, установами з управління ресурсами, правоохоронними органами, підприємствами, представниками наукових 
установ та групами громадянського суспільства країн-учасниць.  
Ключовими партнерами з розвитку є Комісія Європейських Співтовариств, Міжнародний союз охорони природи 
(МСОП) та Всесвітній фонд дикої природи (WWF). 



 
 
 

УКРАЇНА: ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
НАСЕЛЕННЯ  

Основні дати: 
Схвалено: 3 липня 2014 року 
Набуття чинності: 2 жовтня 2014 року 
Закриття: 1 жовтня 2020 року 
 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 

фінансує    

Фінансува
ння     

  Освоєно   Не освоєно     

МБРР                                          300,00 21 279 

Загальна вартість 
проекту 

300,00   

*  Джерело:  дані Світового банку станом на 6 квітня 2015 року  
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів 
фінансування через коливання обмінного курсу на момент 

освоєння. 

 

 

 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту полягає в покращенні показників української системи соціальної 
допомоги та соціальних послуг для сімей з низьким рівнем доходу.   
Проект покращить показники української системи соціальної допомоги та соціальних послуг для сімей з 
низьким рівнем доходу.  
 
Це буде досягнуто шляхом: (a) розширення програми гарантованого мінімального доходу (ГМД) з метою 
полегшення доступу надзвичайно бідних верств населення до програми останньої можливості щодо 
скорочення рівня бідності; (б) заходів з підтримки більш ефективного адміністрування соціальних виплат 
та соціальних послуг за допомогою: (i) посилення управління системою оцінки результатів, що має 
підтримуватись національною інформаційною системою управління (ІСУ); (ii) оптимізації процедур 
нагляду і контролю в рамках центрального підрозділу, відповідального за соціальну інспекцію, та (iii) 
включення даних про виплати і послуги в єдину ІСУ для всіх місцевих управлінь, підпорядкованих 
Міністерству соціальної політики (МСП); та (c) розробки та впровадження повного спектру соціальних 
послуг, спрямованих на вразливих дітей у чотирьох відібраних областях, від профілактики до якості 
надання послуг та деінститулізації дітей. 
 

Очікувані результати:  

 Підвищення доступу найбідніших верств населення до програми ГМД, вимірюваного (1) 
часткою осіб з найбіднішого дециля, які отримують ГМД, який зросте з 10 відсотків у 2012 році 
(базова лінія) до 16 відсотків у 2019 році; та (2) зростанням бюджету ГМД (принаймні, 
трьохкратного – у номінальному вираженні); 

 Покращене адміністрування соціальних виплат та послуг, вимірюване створенням (3) 
ефективної і дієвої системи попередження, виявлення, протидії і моніторингу помилок, 
шахрайства та корупції (ПШК) на місцях; та (4) ІСУ, яка збирає загальнонаціональну інформацію 
про програми соціальної допомоги та надання соціальних послуг; 

 Покращене надання допомоги на рівні сімей для підтримки нужденних домогосподарств 
та вразливих сімей, вимірюване кількістю деінститулізованих дітей та дітей, переведених у 
заклади альтернативної форми піклування у трьох відібраних пілотних областях, що збільшиться 
на 40 відсотків. Четверта пілотна область, зокрема, буде вирішувати питання деінститулізації дітей-
інвалідів та не буде врахована в PDI, приймаючи до уваги зміну стратегій та розміщення. 

 

Основні партнери: Міністерство соціальної політики України. 
Ключовим партнером з розвитку є Міжнародний банк реконструкції та розвитку.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА: ПРОЕКТ ПОЛІПШЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СЛУЖБІ ЛЮДЕЙ 

Основні дати: 
Схвалено: 4 березня 2015 року 
Набуття чинності (очікуване): 1 червня 2015 року 
Закриття: 30 вересня 2020 року 
Фінансування в млн. дол. США*: 

Організація, що 

фінансує    

Фінансува
ння     

  Освоєно   Не освоєно     

МБРР                                         
Співфінансування  

214,73 
46,30                                      

 
 

 
 

Загальна вартість 
проекту 

261,03   

* Джерело:  дані Світового банку 
 
Примітка: Обсяги освоєних коштів можуть відрізнятися від обсягів 
фінансування через коливання обмінного курсу на момент 

освоєння. 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту полягає в покращенні якості медичних послуг у відібраних 
областях, з особливим акцентом на первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань 
(ССЗ) та раку, а також на покращенні ефективності системи охорони здоров’я. 
 

Пропонований проект матиме три компоненти:  

 Компонент 1: Покращення надання послуг на місцевому рівні. В рамках цього компонента Проект 
забезпечить фінансування відібраним областям для виконання інвестиційних субпроектів, 
спрямованих на попередження, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань та 
раку, а також на підвищення ефективності їх систем надання медичних послуг. 

 Компонент 2: Посилення врядування в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). Всі види діяльності 
в рамках Компонента 2 були згруповані навколо п’яти тематичних сфер, при цьому МОЗ 
виступатиме в якості виконавця: реформування платіжної системи, розвиток електронної системи 
охорони здоров’я/інформаційних систем, державної системи охорони здоров’я, інформування та 
комунікації та розбудова інституційного потенціалу. 

 Компонент 3: Підтримка при впровадженні проекту, моніторинг і оцінка. В рамках цього 
компонента на національному рівні Група консультативної підтримки проекту (ГКПП), 
відповідальна за підтримку при впровадженні проекту та технічну допомогу, надасть допомогу 
областям. Крім того, в його межах фінансуватиметься додатковий збір даних та проведення 
аналітичної діяльності для результатів моніторингу. 

 
Очікувані результати проекту полягають у виявленні раку (грудей, шийки матки) на ранніх стадіях, 
контролі великої частки пацієнтів з високим артеріальним тиском, покращеному якісному управлінні 
(профілактика, діагностика і лікування) ССЗ, підвищенні ефективності медичних закладів та скороченні 
середньої тривалості стаціонарного лікування. 

 

Основні партнери: (i) Міністерство охорони здоров’я України несе відповідальність за впровадження 
реформ у секторі охорони здоров’я та за ефективне виконання Проекту; (ii) обласні державні адміністрації 
відповідають за реалізацію Компонента 1. 

 



 
 

 
 
 
 

УКРАЇНА: МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ (МХП) 

Основні дати: 
Затвердження: 29 травня 2014 року 
Підписання: 19 червня 2014 року 
 
Фінансування МФК (у млн. дол. США): 
 

Організація, що 
фінансує    

Сума Фінансовий 
рік 

Позика А МФК 
Позика В МФК за 
Програмою 
управління 
портфелем 
співкредитування 
(MCPP) 
  

100 
75 
75 

2014 

 

 

 

 
Миронівський хлібопродукт (МХП) є однією з провідних агропромислових компаній України. МФК 
зробила перші інвестиції в МХП ще у 2003 році. З тих пір це підприємство перетворилось в одну з 
найбільших агропромислових компаній у Східній Європі. Воно контролює приблизно половину ринку 
курятини в Україні - країні, в якій проживають понад 40 мільйонів людей. МХП продає приблизно 40 
відсотків своєї продукції в Україні через мережу малих та середніх підприємств і філіалів, підтримуючи 
економічну діяльність по всій країні. 
 
Орієнтована на розвиток мета проекту 
Останні фінансові інвестиції МФК підтримають МХП, який наймає понад 30 000 людей, у його планах 

розширити бізнес та надалі сприяти розвитку сектора агробізнесу України, що є ключовим 

визначальним фактором економіки.  

Основні очікувані результати: 

Очікується, що фінансування МФК проекту допоможе досягти наступного: 

 Підтримати безпеку продуктів харчування: очікується, що в результаті проекту завдяки підтримці 
провідної та ефективної агропромислової компанії загальні обсяги МХП збільшаться та 
сприятимуть покращеній безпеці продуктів в Україні та за її межами шляхом ефективного 
перетворення зерна на м’ясо;  

 Забезпечить демонстраційний ефект: підтримуючи МХП, соціально відповідального та 
ефективного виробника з бездоганною репутацією, інвестиція МФК, яка включає Позику В, 
заохотить іноземних та місцевих інвесторів вкладати кошти в економіку України у кризові часи; 

 Підтримає збереження та створення робочих місць: на даний час МХП налічує в своєму штаті 
30 000 робітників, включаючи 11 400 жінок. Очікується, що збільшиться рівень постійної 
зайнятості.  

 

  

Основні партнери: МХП  



 

УКРАЇНА: ГАЛНАФТОГАЗ  

Основні дати: 

Затвердження: 11 листопада 2013 року. 
Підписання: 15 листопада 2013 року.  
Інвестування: 23 грудня 2013 року 
 
Фінансування (у млн. дол. США) 

Організація, що 
фінансує 

Сума Фінансовий 
рік 

МФК   
Сбербанк Європи, 
ING Bank 

 

15,0 
65,0 

2014 

 

 

 

 

Галнафтогаз є провідним українським постачальником палива. З головним офісом у Львові, 
Галнафтогаз є давнім клієнтом МФК, отримуючи консультативні та інвестиційні послуги з 2003 року. 
Історично склалося так, що його основним ринком була західна частина України, і він хотів би 
розширитися і стати загальнонаціональною мережею. Тепер він має значну присутність в центральній 
і південній Україні і прагне до подальшого розширення на схід, де існує менше АЗС сучасного 
формату. 

 

Орієнтована на розвиток мета проекту. МФК допомагає забезпечити спільне підприємство 
довгостроковим пакетом фінансування, який в даний час не представляється можливим отримати від 
комерційних банків або ринків капіталу на місцевому рівні, зміцнення інфраструктури для розподілу 
нафтопродуктів та розширення доступу до високоякісних паливних послуг по всій країні. В рамках 
проекту МФК підтримує компанії, які продовжують інвестувати, розширювати і створювати нові 
робочі місця, незважаючи на непросту економічну ситуацію в країні. Зусилля МФК по мобілізації також 
допоможуть збільшити потоки комерційного фінансування в Україну і сприяти економічному розвитку 
країни. Це п'ятий проект МФК з Галнафтогаз, який володіє і управляє мережею 390 заправних станцій 
і нараховує більше 5 500 чоловік. Коли МФК вперше співпрацював з Галнафтогаз, в ньому було 
зайнято 2 000 чоловік.  

 

Основні очікувані результати: 

Очікується, що за допомогою нового фінансування від МФК проект допоможе досягти наступного:  

• Підтримка розвитку інфраструктури України відповідно до сучасних і безпечних стандартів і 

введення більш високих стандартів обслуговування в регіоні за допомогою ОККО АЗС 

Галнафтогазу і магазинів;  

• Надання надійно чистих, високоякісних видів палива для українських автомобільних споживачів;  

• Створення/збереження нових робочих місць: інвестиції, як очікується, створять більше 400 

постійних робочих місць;  

• Зв'язок з місцевими постачальниками: міні-маркети АЗС, автомобільні послуги, а також ресторани 

швидкого харчування будуть створювати можливості для місцевих постачальників, які постачають 

товари на продаж. 

 

Основні партнери:  Галнафтогаз, Сбербанк Європи, ING Bank 

 

 
 



УКРАЇНА: ДОРАДЧА ДОПОМОГА МФК У СЕКТОРІ АГРОБІЗНЕСУ  

Інвестиційний клімат в аграрному секторі України  
Початок проекту: січень 2012 року 
Закриття проекту: 2015 рік 

Проект розвитку агрострахування в Україні 

Початок проекту: 01 січня 2007 року 
Закриття проекту: 30 червня 2015 року 

Проект поліпшення доступу до агрофінансування 

Початок проекту: 01 листопада 2010 року 
Закриття проекту: 30 червня 2015 року 
 
Україна: Програма надходжень від врожаю 
Початок проекту: липень 2013 року 
Закриття проекту: липень 2016 року 

Програма підвищення 
ресурсоефективності в Україні  
Початок проекту: 10 січня 2010 року 
Закриття проекту: липень 2017 року 
 
Проект сталого розвитку малих та середніх 
фермерських господарств: 
Початок проекту: липень 2013 року 
Закриття проекту: липень 2017 року 
 
Проект консультативних послуг у сфері 
агростандартів в Україні 
Початок проекту: липень 2013 року 
Закриття проекту: липень 2016 року 

З огляду на експортний потенціал України у сфері агробізнесу та на спроможність України відігравати 
глобальну роль у харчовій безпеці, МФК впроваджує низку консультаційних програм в аграрному секторі 
України, метою яких є (і) поліпшення умов ведення бізнесу в аграрному секторі шляхом розроблення 
прозорих і узгоджених законодавчих і нормативно-правових актів, полегшення доступу виробників 
сільгосппродукції до фінансування шляхом розвитку агрострахування та посилення потенціалу місцевих 
банків, реалізуючи програму агрофінансування, та (іі) підвищення конкурентоспроможності місцевих 
виробників. 
Проект “Інвестиційний клімат для агробізнесу в Україні”: має на меті поліпшення умов ведення 
бізнесу в аграрному секторі шляхом розроблення прозорих і узгоджених законодавчих і нормативно-
правових актів. Проект розвитку агрострахування в Україні: має на меті стимулювання розвитку 
агрострахування як інструменту управління ризиками, що полегшує доступ до фінансування завдяки 
використанню як застави застрахованого врожаю. Проект поліпшення доступу до агрофінансування: 
допомагає полегшити сільськогосподарським виробникам в Україні доступ до фінансування через 
фінансові установи. Програма надходжень від врожаю спрямована підтримати запровадження 
надходжень від врожаю, що є новим для України фінансовим інструментом, що зробить для малих та 
середніх фермерських господарств більш доступним використання високоякісного насіння та інших 
засобів виробництва, допомагаючи збільшити продуктивність у сільськогосподарській галузі. Програма 
чистішого виробництва в Україні: сприяє впровадженню передових практик і збільшенню інвестицій 
у проекти у сфері агробізнесу, спрямовані на економію води, енергії та інших ресурсів. Сталий розвиток 
малих і середніх фермерських господарств: сприяє поліпшенню врожайності і методів ведення 
садівництва представниками середніх і дрібних фермерських господарств в Україні, допомагаючи 
максимізувати потенціал сільського господарства і збільшити випуск продукції, що є ключовим фактором 
для глобальної продовольчої безпеки. Проект консультативних послуг у сфері агростандартів: 
поєднує виробників харчових продуктів у каналах постачання та сприяє впровадженню визнаних  на 
міжнародному рівні принципів безпеки харчових продуктів та підвищенню екологічних та соціальних 
стандартів.  
Орієнтована на розвиток мета програм  
Мета дорадчої роботи МФК у сфері агробізнесу полягає в наданні Україні допомоги в максимальній 
реалізації її потенціалу в аграрному секторі. Основними напрямками допомоги є такі:  
• підвищення продуктивності сільського господарства за допомогою передачі передових технологій і 

практик та посилення економії завдяки збільшенню масштабів діяльності у виробництві та переробці 
сільськогосподарської продукції; 

•  розроблення та впровадження сучасних фінансових інструментів в аграрному секторі та в роздрібній 
торгівлі харчовими продуктами; зокрема, було підтримано прийняття закону про агрострахування та 
про надходження від врожаю; 

•  зміцнення зв’язку сільськогосподарських виробників з ринками; 
• зниження рівня ризиків і уразливості та полегшення входу в бізнес і виходу з бізнесу для 

сільськогосподарських підприємств; 
• підтримка законодавства про відміну обов’язкової вимоги до реєстрації експортних контрактів;  

• розвиток і підвищення стабільності екологічних послуг. 



Основні партнери:  Консультаційні програми МФК в секторі агробізнесу в Україні впроваджуються у 

партнерстві з урядами Австрії, Канади, Фінляндії, Нідерландів та Швейцарії.  

 

  



УКРАЇНА: ПРОЕКТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДОПОМОГИ МФК, СПРЯМОВАНІ НА 
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ТА 

ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРАХ  

Проект енергоефективності в житлово-
комунальному секторі України 
 Основні дати: 
Початок проекту: 1 січня 2010 року 
Закриття проекту:  січень 2018 року 
Проект фінансування стабільної 
енергетики в Україні 
Основні дати: 
Початок проекту: 01 липня 2010 року 
Закриття проекту: січень 2016 року 

 

Україна має одну з найбільш енергоємних економік у світі, і Уряд України визначив зниження 

енергоємності країни своїм пріоритетним завданням. МФК впроваджує  програми дорадчої допомоги, 

мета яких – надати Україні допомогу в підвищенні енергоефективності в житлово-комунальному та 

промисловому секторах та сприяти компаніям і власникам багатоквартирних житлових будинків у 

впровадженні ними заходів з енергоефективності та в полегшенні їхнього доступу до фінансування.   

Проект енергоефективності в житлово-комунальному секторі України було розроблено з метою 

створення ефективної правової та інституційної бази для надання підтримки місцевим об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні в отриманні ними доступу до фінансування у 

рамках проектів з модернізації багатоквартирних житлових будинків, спрямованої на підвищення їхньої 

енергоефективності. За допомогою цього проекту МФК прагне полегшити інвестиції в підвищення 

енергоефективності в житлово-комунальному секторі України. 

Проект фінансування стабільної енергетики в Україні має на меті створення сталого ринку 

фінансових продуктів, які сприятимуть стабільному розвитку енергетики (ФСЕ) в Україні, з цільовим 

призначенням для промислового сектору, шляхом підтримки розвитку фінансово життєздатних 

кредитних продуктів для фінансування стабільної енергетики через місцеві фінансові установи; 

посилення потенціалу та підвищення ефективності роботи місцевих технічних експертів; та забезпечення 

кращої поінформованості та збільшення попиту на фінансування стабільної енергетики.  

Орієнтована на розвиток мета проектів: ці проекти розширюють досвід МФК із впровадженням 

подібних проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності у регіоні ЄЦА, і сприятимуть 

збільшенню інвестицій в проекти, пов’язані з питаннями розвитку стабільної енергетики, 

енергоефективності та змін клімату в країнах регіону. Ця діяльність сприятиме створенню бази для 

підтримки місцевих банків щодо розроблення і виведення на ринок продуктів, котрі сприятимуть 

підвищенню енергоефективності в промисловому та житлово-комунальному секторах і посиленню 

потенціалу та ефективності місцевих експертів.   

У тісній співпраці з державними установами  Проект енергоефективності в житлово-комунальному 

секторі України розробив законодавство, що дозволить місцевим товариствам власників житла 

отримати доступ до фінансування з метою підвищення енергоефективності в житлових будівлях. Проект 

також працює з двома пілотними містами - Вінницею та Львовом – в напрямку збільшення 

поінформованість про удосконалення житлово-комунального сектору в галузі енергоефективності та 

планує співпрацювати з 10 муніципалітетами по всій Україні шляхом надання порад і консультацій. 

Основні партнери: Ці програми впроваджуються в Україні у партнерстві з урядами Австрії, Нідерландів 

та Швейцарії 

 

 

  



 

ПРОЕКТИ БАГІ  В УКРАЇНІ  

Назва проекту: Автохолдинг Порше 

Фінансовий рік: 2014  
Тримач гарантії: Porsche Corporate Finance GmbH 
Країна-інвестор: Австрія 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 11 вересня, 2013 р.  
Загальна сума гарантії: 23,9 млн. доларів США  
 

23 вересня 2013 року, БАГІ надав гарантії на 23,9 млн. дол. США, що охоплюють акціонерний кредит 

від Porsche Corporate Finance GmbH з Австрії для ТОВ Porsche Mobility (PM) в Україні. Покриття на 

період до 15 років від ризиків, пов’язаних з обмеженнями на переказ коштів за кордон, експропріацією, 

війною і громадськими заворушеннями. 

Проект буде рефінансувати діяльність дочірньої компанії у фінансуванні транспортних засобів 

Volkswagen і Audi і підтримуватиме їх зростання в Україні в умовах обмеженої ліквідності. PM буде 

надавати фінансові послуги (позики на купівлю автомобілів) в основному для мікро, малих і середніх 

підприємств (ММСП) та фізичних осіб, які не можуть претендувати на банківські кредити або вважають 

їх недоступними. 

Криза Єврозони мала серйозний вплив на вітчизняні банки в Україні, і цей сектор й досі стикається з 

проблемами. Високий рівень недіючих кредитів (НДК) робить доступ до нового фінансування 

особливо обтяжливим, оскільки високі процентні ставки і вимоги до застави ускладнюють ММСП та 

фізичним особам можливість претендувати на свіжі кредитні лінії. Проект підтримує розвиток 

приватного сектора в Україні шляхом надання доступного фінансування у формі лізингу та кредитів 

юридичним і фізичним особам. 

Проект відповідає стратегії партнерства з Україною Групи Світового банку, в якій наголошується на 

необхідності залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з метою підвищення продуктивності та 

створення нових робочих місць у приватному секторі. Він також покликаний зробити внесок в 

стратегію Групи Світового банку стосовно надання цільового фінансування для ММСП. 

 

 

 

 

  



Назва проекту: Райффайзен Банк Аваль 

Фінансовий рік: 2013  
Тримач гарантії: Raiffeisen Bank International AG 
Країна-інвестор: Австрія 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 11 червня, 2013 р.  
Загальна сума гарантії: 142,5 млн. доларів США  
 

21 червня 2013 року БАГІ надало гарантію в сумі 142,5 млн. доларів США на покриття інвестиції 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) (Австрія) її дочірньому банку в Україні Raiffeisen Bank AVAL 

(RBAV). Ця гарантія, надана на період до 8 років, захищає від ризиків, пов’язаних з обмеженнями на 

переказ коштів за кордон та експропріацією коштів. 

Стан економіки України продовжує залишатися вразливим у період після фінансової кризи 2008 року в 
результаті побічних ефектів від його сусідів з євро-зони. 

Проект буде продовжувати зміцнення капіталізації системо утворюючих банків, зміцнення банківського 
сектора України в складній макроекономічній ситуації. 

RBAV надає новий кредит економіці, зокрема, компаніям, фермерським господарствам, а також малим 

і середнім підприємствам, які створюють робочі місця, і сприятиме економічній активності і зростанню. 

БАГІ гарантує, що цей проект узгоджується зі Стратегією партнерства Групи Світового банку з 

Україною, яка покликана створювати робочі місця та залучати прямі іноземні інвестиції для підвищення 

продуктивності та міжнародної конкурентоспроможності. Він також узгоджується з цілями Другої 

віденської ініціативи для країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, через які БАГІ 

намагається підтримати західні банки, що діють в регіоні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва проекту:  Гарантійне покриття обов’язкових резервів групи ProCredit у центральному 

банку 

Фінансовий рік: 2012  
Тримач гарантії:  ProCredit Holding AG & Co. KGaA 
Країна інвестор: Німеччина 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 1 грудня 2011 р.  
Загальна сума гарантії:  4,0 млн. дол. США  

22 грудня 2011 року БАГІ надало гарантію в сумі 3 млн. Євро (близько 4,0 млн. дол. США в еквіваленті) 

на покриття інвестиції ProCredit Holding AG & Co. KGaA її дочірньому банку в Україні. Ця гарантія, 

надана на період до 10 років, захищає від ризиків, пов’язаних з експропріацією коштів, призначених для 

обов’язкових резервів, які дочірній банк зберігає в центральному банку своєї юрисдикції. 

У 2011 фінансовому році БАГІ в рамках проекту надало гарантію в сумі 5,6 млн. дол. США. Внаслідок 

цього додаткового гарантійного покриття загальна сума гарантії в рамках  проекту зросла до 9,6 млн. 

дол. США. 

Цей проект є складовою частиною укладеного БАГІ групового контракту. Компанія ProCredit Holding 

AG & Co. KgaA, головний офіс якої розміщено в Німеччині, є материнською компанією для групи 21 

банків (Група ProCredit). Група ProCredit надає фінансування приблизно 750 000 мікро, малих і середніх 

підприємств у Латинській Америці, Східній і Центральній Європі та Африці. Згідно з вимогами, банки 

групи ProCredit в усьому світі повинні утримувати обов’язкові резерви в центральних банках своїх 

відповідних юрисдикцій. На цей час норма достатності капіталу (НДК) групи ProCredit  обчислюється 

відповідно до вимог Базельської угоди II, однак у майбутньому НДК обчислюватиметься також 

відповідно до закону Німеччини про банківську діяльність. За цим законом, на консолідованому рівні 

для резервів, розміщених у різних центральних банках, можуть присвоїти ваговий коефіцієнт ризику 

100% або навіть 150%, залежно від країни. Цей ваговий коефіцієнт ризику визначає суму власного 

капіталу, необхідного для утримання конкретної норми достатності капіталу відповідно до вимог 

згаданого закону Німеччини про банківську діяльність. 

ProCredit Holding AG & Co. KGaA звернувся до БАГІ, прагнучи полегшити ситуацію з капіталом у 

зв’язку з вимогами щодо норми достатності капіталу. Завдяки отриманню страхування БАГІ проти 

ризику, пов’язаного з експропріацією коштів, можна знизити ваговий коефіцієнт ризику для  

обов’язкових резервів, які зберігаються в центральному банку. Нижчий ваговий коефіцієнт ризику дасть 

змогу ProCredit Holding AG & Co. KGaA вивільнити капітал, який нині зв’язаний через вимоги щодо 

утримання необхідного рівня НДК, і, отже, дозволить холдингу спрямувати ці кошти в його дочірні 

банки. Це, в свою чергу, дасть змогу дочірнім банкам ProCredit Holding AG & Co. KGaA у країнах, що 

розвиваються, розширити свою кредитну діяльність у всій наявній мережі. 

Підтримка БАГІ дасть ProCredit Holding AG & Co. KGaA змогу спрямувати капітал тим дочірнім банкам, 

які його найбільше потребують. Додаткові послуги, які зможуть запропонувати ці банки, допоможуть 

стимулювати економічне зростання, створювати робочі місця та знизити бідність. 

Підтримка, яку БАГІ надає цьому проекту, узгоджується зі стратегією мікрофінансування Групи 

Світового банку, в якій визначено завданнями, зокрема, поліпшення послуг з мікрофінансування на 

великих ринках, які, проте, не мають достатнього доступу до цих послуг; збільшення спроможності 

залучати депозити, допомагаючи установам, що надають послуги з мікрофінансування, мобілізувати 

заощадження; сприяння розбудові інституційного потенціалу; створення та корегування ринків; та 

стимулювання інновації. 

  

  



Назва проекту: Whirlpool Ukraine LLC 

Фінансовий рік: 2012  
Тримач гарантії: n.v. Whirlpool Europe Coordination Center s.a. 
Країна-інвестор: Бельгія 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 30 травня 2012 р.  
Загальна сума гарантії:  6,6 млн. дол. США  
 

22 червня 2012 року БАГІ надало гарантію в сумі 6,6 млн. дол. США на покриття не акціонерного 

кредиту, наданого компанії Whirlpool Ukraine LLC бельгійською компанією n.v. Whirlpool Europe 

Coordination Center s.a. Ця гарантія,  надана на період до трьох років, захищає від ризиків, пов’язаних з 

обмеженнями на переказ коштів за кордон, експропріацією коштів, війною та громадянськими 

заворушеннями. 

Whirlpool Ukraine (WU) є місцевим представництвом з продажу в Україні компанії Whirlpool Corporation, 

провідного світового виробника побутової техніки. Компанія продає кондиціонери повітря, пральні 

машини, мікрохвильові печі, посудомийні машини, вбудовані електроплити, витяжні шафи та вбудовані 

духовки дистриб’юторам, гуртовикам та роздрібним торгівцям в Україні. Підрозділ WU в Україні 

складається з представництва з продажу, розміщеного в центральній частині Києва, та складських 

приміщень на околиці Києва. WU купує свої товари від інших структур Whirlpool та від продавців, що 

представляють третю сторону. Компанія отримує свої товари у повністю зібраному вигляді, зберігає їх 

на складі до моменту продажу і постачає їх своїм покупцям. WU планує в майбутньому обслуговувати 

ринки Молдови, Грузії, Узбекистану, Вірменії та Азербайджану. 

У Києві спостерігається позитивний вплив компанії WU на розвиток відтоді, коли в 2011 році її було 

реорганізовано у підрозділ з продажу. Підрозділ найняв на роботу 6 додаткових працівників (за 

загальної кількості посад – 30), і очікується на відкриття нових посад, оскільки компанія розвивається і 

виходить на нові ринки. Окрім того, компанія WU бере участь у передачі знань, заохочуючи своїх 

працівників навчатися на курсах в Університеті Whirlpool, за внутрішньою навчальною програмою 

Whirlpool. Мета цих курсів – допомогти працівникам компанії розвинути лідерські якості, робочі та 

міжфункціональні компетенції. 

Цей проект узгоджується зі Стратегією партнерства Групи Світового банку з Україною, яка надає 

підтримку діяльності, у центрі уваги якої перебуває стимулювання економічного зростання, підвищення 

конкурентоспроможності та створення робочих місць, поліпшення бізнес-клімату та заохочення до 

внутрішніх інвестицій та іноземних прямих інвестицій, спрямоване на підвищення продуктивності. 

Гарантію для цього проекту було надано в рамках Програми малих інвестицій БАГІ. 

 

 

 

 

 

 

 

Назва проекту:  Гарантійне покриття обов’язкових резервів групи ProCredit у центральному 

банку 



Фінансовий рік: 2011 
Тримач гарантії:  ProCredit Holding 
Країна-інвестор: Німеччина 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 23 листопада 2010 р. 
Загальна сума гарантії: 5,6 млн. дол. США 
 

22 грудня 2010 року БАГІ надало гарантію в сумі 5,6 млн. дол. США ProCredit Holding (PCH) на 

покриття його інвестиції дочірньому банку в Україні. Ця гарантія, надана на період до 10 років, захищає 

від ризиків, пов’язаних з експропріацією коштів, призначених для обов’язкових резервів, які дочірній 

банк зберігає в центральному банку своєї юрисдикції. 

Цей проект є складовою частиною укладеного БАГІ групового контракту. PCH має головний офіс в 

Німеччині і є материнською компанією для групи 21 банків (Група ProCredit). Група ProCredit надає 

фінансування приблизно 750 000 мікро, малим і середнім підприємствам у Латинській Америці, Східній 

і Центральній Європі та Африці. Згідно з вимогами, банки групи ProCredit в усьому світі повинні 

утримувати обов’язкові резерви в центральних банках своїх відповідних юрисдикцій. Норма достатності 

капіталу (НДК) для групи ProCredit обчислюється відповідно до Закону Німеччини про банківську 

діяльність. За цим законом, на консолідованому рівні для резервів, розміщених у різних центральних 

банках, можуть присвоїти ваговий коефіцієнт ризику 100% або навіть 150% залежно від країни. Цей 

ваговий коефіцієнт ризику визначає суму власного капіталу, необхідного для утримання конкретної 

норми достатності капіталу, що її вимагає закон Німеччини про банківську діяльність. 

Гарантія, надана БАГІ, допоможе PCH полегшити скрутну ситуацію з капіталом, пов’язану з вимогами 

щодо норми достатності капіталу. Завдяки отриманню страхування БАГІ проти ризику, пов’язаного з 

експропріацією коштів, можна знизити ваговий коефіцієнт ризику для обов’язкових резервів, які 

зберігаються в центральному банку. Нижчий ваговий коефіцієнт ризику дасть змогу PCH вивільнити 

капітал, який нині зв’язаний через вимоги до утримання необхідного рівня НДК, і, отже, дозволить 

спрямувати ці кошти в його дочірні банки. Це, в свою чергу, дасть змогу дочірнім банкам PCH у країнах, 

що розвиваються, розширити свою кредитну діяльність у всій наявній мережі. 

Підтримка БАГІ допоможе PCH оптимізувати управління капіталом у своєму 21 банку, даючи PCH 

змогу спрямувати капітал тим дочірнім банкам, які його найбільше потребують. Ці банки зможуть 

запропонувати додаткові послуги мікро, малим і середнім підприємствам в період складної 

макроекономічної ситуації. Підтримка невеликих підприємств, які ведуть продуктивну діяльність, 

допоможе стимулювати економічне зростання, створювати робочі місця та знизити рівень бідності. 

Підтримка, яку БАГІ надає цьому проекту, узгоджується зі стратегією мікрофінансування Групи 

Світового банку, в якій визначено завдання, спрямовані, зокрема, на поліпшення послуг з 

мікрофінансування на великих ринках, які, проте, не мають достатнього доступу до цих послуг; 

збільшення спроможності залучати депозити, допомагаючи установам, що надають послуги з 

мікрофінансування, мобілізувати заощадження; посилення відповідного потенціалу; створення та 

коригування ринків; та стимулювання інновацій. 

 

 

  



Назва проекту:  ТОВ Райффайзен Лізинг Аваль (Raiffeisen Leasing Aval LLC) 

Фінансовий рік: 2009 
Тримач гарантії:  Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
Країна-інвестор: Австрія 
Дата затвердження проекту Радою директорів:  28 жовтня 2008 р. 
Загальна сума гарантії:  142,5 млн. дол. США 
 
БАГІ надало гарантію в сумі 142,5 млн. дол. США банку Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) на 

покриття кредиту акціонерів у сумі 150 млн. дол. США, наданого його лізинговій філії в Україні, ТОВ 

Райффайзен Лізинг Аваль (Raiffeisen Leasing Aval LLC – RLAV). Ця гарантія захищає від ризиків, 

пов’язаних з обмеженнями на переказ коштів за кордон та експропріацією коштів і надана на період до 

семи років. 

Кредит акціонерів RZB дасть RLAV змогу відреагувати на швидке зростання попиту на лізингові 

продукти в Україні. RLAV використає одержані кошти кредиту акціонерів для підтримки свого 

портфеля проектів з лізингу обладнання і техніки українським підприємствам у різних секторах. 

Очікується, що велику частину цього кредиту буде використано для підтримки малих і середніх 

підприємств, а також для інвестицій у сільське господарство. Сектор малих і середніх підприємств є 

сегментом українського ринку, який має недостатній доступ до послуг лізингу, оскільки ці підприємства 

часто не  задовольняють вимог, потрібних для одержання банківського фінансування, і їм бракує 

капіталу для закупівлі основних фондів для розширення своєї діяльності. Очікується також, що цей 

кредит буде використано для допомоги RLAV в підтримці частки операцій довгострокового лізингу в 

його портфелі. Це друга гарантія, надана БАГІ для підтримки RLAV. 

Україна є однією з країн регіону, які найбільше постраждали від глобальної економічної кризи. До 

вересня 2008 року вона належала до країн Європи з найвищими темпами зростання, і упродовж 

восьмирічного періоду її середньорічне зростання перевищувало 7%. Криза призвела до різкого 

скорочення іноземних кредитів, масових звільнень, банки сильно постраждали від невиконання 

платіжних зобов’язань. 

У Стратегії партнерства Групи Світового банку з Україною значну увагу приділено потребі підтримки 

розвитку небанківських фінансових установ, включаючи лізингові компанії, поглибленні фінансового 

сектору, розширенні доступу українських підприємств до фінансових інструментів і стимулюванні 

приватних інвестицій. Ця інвестиція добре узгоджується зі стратегією партнерства Світового банку з 

Україною. По-перше, вона сприяє залученню стратегічних іноземних інвесторів, таких як RZB, які 

відіграють важливу роль в розвитку сектору лізингу в Україні у цей скрутний час. По-друге, очікується, 

що цей проект підтримає інвестиції у сектор агробізнесу, який є дуже важливим з погляду на створення 

робочих місць і розвитку місцевих виробництв. 

 

 

 

 

 

 

  



Назва проекту:  Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк” 

Фінансовий рік: 2009 
Тримач гарантії:  UniCredit Bank Austria AG 
Країна-інвестор: Австрія 
Дата затвердження проекту Радою директорів:  28 жовтня 2008 р. 
Загальна сума гарантії:  247,0 млн. дол. США 
 

БАГІ надало гарантію в сумі 247 млн. дол. США на покриття кредиту акціонерів, наданого банком 

UniCredit Bank Austria AG (UBA) в сумі 260 млн. дол. США Акціонерно-комерційному банку 

соціального розвитку “Укрсоцбанк” (Україна). Ця гарантія захищає від ризиків, пов’язаних з 

обмеженнями на переказ коштів за кордон, експропріацією коштів, а також війною та громадянськими 

заворушеннями, і надана на період до семи років.  

Компанія UBA належить до італійського банківського холдингу UniCredit Group. У січні 2008 року 

UniCredit через UBA придбав “Укрсоцбанк”, який посідає четверте місце серед найбільших банків 

України. Передбачається, що наданий довгостроковий кредит акціонерів забезпечить “Укрсоцбанк” 

ліквідністю в період обмеженого доступу до довгострокового фінансування. Очікується, що це 

поліпшить управління активами й пасивами “Укрсоцбанку”. 

Україна належить до тих країн Східної Європи, які найбільше постраждали від глобальної фінансової 

кризи. Упродовж періоду 2000 – 2007 років економічне зростання в Україні становило в середньому 

понад 7%, проте глобальний економічний спад призвів до відпливу інвесторів і кредиторів з країни. 

Негативного впливу зазнали як фінансові біржі і банки, так і валюта країни. Підтримка, яку БАГІ надає 

банківському сектору України, є складовою частиною зусиль Групи Світового банку, спрямованих на 

допомогу країнам, які постраждали від кризи, упоратись з несприятливою ситуацією на глобальних 

фінансових ринках. 

У Стратегії партнерства Групи Світового банку з Україною на середньо- і довгостроковий період значна 

увага приділяється поліпшенню середовища для розвитку приватного сектору і пріоритетною сферою 

визначається посилення потенціалу фінансових установ. Цей проект узгоджується з першою ціллю 

Стратегії партнерства Світового банку з Україною, а саме: забезпеченням сталого зростання та 

підвищенням конкурентоспроможності. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва проекту: ТОВ Кен-Пак (Україна) (Can-Pack (Ukraine) Ltd) 

Фінансовий рік: 2009 
Тримач гарантії: Can-Pack S.A. 
Країна-інвестор: Польща 
Загальна сума гарантії:   4,0 млн. дол. США  
 
БАГІ надало гарантію в сумі 4,0 млн. дол. США польській компанії Can-Pack S.A  на покриття її нової 

інвестиції у ТОВ Кен-Пак Україна (Can-Pack Ukraine Ltd). Ця нова інвестиція, яка здійснюватиметься у 

формі обладнання, сировини й матеріалів, має на меті модернізацію діючої виробничої лінії. Нині БАГІ 

забезпечує гарантійне покриття компанії Can-Pack S.A на загальну суму 49,4 млн. дол. США проти 

ризиків, пов’язаних з обмеженнями, які стосуються переказів валюти за кордон, а також з 

експропріацією коштів, війною та громадянськими заворушеннями. 

Компанія Can-Pack S.A. – через свою філію ТОВ Кен-Пак (Україна) – є найбільшим виробником 

алюмінієвих банок для напоїв в Україні та четвертим за величиною виробником алюмінієвих банок для 

напоїв у Європі. Проект передбачає заміну старого обладнання для стискування банок, на якому 

виробляються банки для напоїв ємністю 0,50 л, на нове, і розширення потужностей виробничої лінії 

технікою і обладнанням, які дають змогу виробляти банки ємністю 0,33 л. У рамках проекту відбудеться 

також передача фахових знань, що стосуються експлуатації нового обладнання в Україні. 

Завод працює з 2003 року. Прийняття компанією Can-Pack рішення про оновлення обладнання, що 

дасть змогу виробляти алюмінієві банки для напоїв ємністю 0,33 л в Україні, зумовлене зростанням 

попиту з боку компаній – виробників безалкогольних напоїв, таких як Кока-Кола та Пепсі, а також з 

боку місцевих і регіональних пивоварень. Окрім того, попит на банки ємністю 0,33 л збільшується також 

і в сусідніх країнах, насамперед, Росії, Казахстані та Білорусі. Виробництво банок ємністю 0,33 л в 

Україні дасть компанії Can-Pack змогу утримувати свою конкурентоспроможність на зростаючому 

ринку напоїв в Україні зокрема та в регіоні загалом. Нині компанія Can-Pack задовольняє ці потреби, 

закуповуючи банки ємністю 0,33 л в Польщі, що, своєю чергою, призводить до високих транспортних 

витрат і, відповідно, впливає на конкурентоспроможність компанії. 

Надання БАГІ постійної підтримки компанії Can-Pack (Ukraine) узгоджується з концепцією Стратегії 

партнерства Групи Світового банку з Україною на 2008 – 2011 роки. Інтенсифікація технологічного 

оновлення у виробничому секторі та стимулювання модернізації відповідає першій цілі діяльності, 

визначеній у Стратегії партнерства Світового банку з Україною, а саме: забезпечення сталого зростання 

та підвищення конкурентоспроможності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва проекту: ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (OJSC Raiffeisen Bank Aval) 

Фінансовий рік: 2008 
Тримач гарантії: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
Країна-інвестор: Австрія 
Загальна сума гарантії:  380,0 млн. дол. США  
 

БАГІ надало гарантію в сумі 380 млн. дол. США австрійському банку Raiffeisen Zentralbank Österreich 

AG (RZB) на покриття кредиту акціонерів у сумі 400 млн. дол. США, наданого його дочірньому банку, 

ПАТ Райффайзен Банк Аваль (Raiffeisen Bank Aval). Ця гарантія БАГІ захищає від ризиків, пов’язаних 

з обмеженнями на переказ коштів за кордон та експропріацією коштів і надається на період до шести 

років. 

Кредит акціонерів RZB забезпечить Райффайзен Банк Аваль фінансуванням, яке дасть йому змогу 

розширити свій портфель і поліпшити діапазон і якість своїх банківських послуг. Очікується, що 

одержані кошти кредиту будуть використані для надання наступних кредитів, насамперед, фізичним 

особам і малим і середнім підприємствам, переважно на довгострокові активи, як-от житлові та 

комерційні іпотеки. 

Нині потенціал українських банків у сфері роздрібного обслуговування обмежується дефіцитом 

довгострокового фінансування на місцевих ринках. Передбачається, що цей кредит RZB забезпечить 

Райффайзен Банк Аваль, який є другою найбільшою кредитною установою в Україні, довгостроковим 

фінансуванням, необхідним для розширення його операцій на неосвоєних ринках. Зокрема, очікується, 

що цей проект посилить роль Райффайзен Банк Аваль як одного з ринкових лідерів у банківському 

обслуговуванні малих і середніх підприємств. На цей час на кредити малим і середнім підприємствам 

припадає близько 20% сукупного портфеля банку, і у 2006 році Райффайзен Банк Аваль створив відділ 

з роботи з малим і середнім бізнесом. 

У стратегії партнерства Групи Світового банку з Україною значна увага приділяється поліпшенню 

середовища для розвитку приватного сектора і пріоритетною сферою визначається посилення 

потенціалу фінансових установ. Очікується, що цей проект допоможе приватному сектору в Україні 

отримати легший доступ до банківських і фінансових продуктів і сприятиме досягненню Україною 

стабільного економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва проекту: ТОВ Кен-Пак (Україна) (Can-Pack (Ukraine) Ltd). 

Фінансовий рік: 2008  
Тримач гарантії: Can-Pack S.A. 
Країна-інвестор: Польща 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 17 червня 2008 р.  
Загальна сума гарантії: 21,0 млн. дол. США  
 

БАГІ надало гарантію на загальну суму 21,04 млн. дол. США польській компанії Can-Pack S.A  на 

покриття її інвестицій у власний капітал, кредит акціонерів і контракт на управління з ТОВ Кен-Пак 

(Україна) (Can-Pack (Ukraine) Ltd). Ця гарантія  захищає від ризиків, пов’язаних з обмеженнями, які 

стосуються переказів валюти за кордон, а також з експропріацією коштів, війною та громадянськими 

заворушеннями. Гарантія БАГІ на покриття інвестицій у власний капітал і контракту про управління 

охоплюватиме період до десяти років. Тривалість гарантії на покриття кредиту акціонерів складатиме 

чотири роки. 

Проект передбачає збільшення потужностей діючого заводу з виробництва алюмінієвих банок для 

напоїв у м. Вишгород (Україна), для якого БАГІ на цей час вже надає гарантійне покриття. До гарантії 

БАГІ вносяться зміни, і тепер вона покриватиме збільшення інвестицій в основний капітал, контракт 

на управління з підприємством, яке впроваджує проект, та надання для проекту нового кредиту 

акціонерів. 

Завод працює з 2003 року. Розширення виробничої лінії передбачає встановлення, монтаж і 

експлуатацію нового обладнання. Таке розширення збільшить виробничі потужності заводу з нинішніх 

1700 банок /хв. до 2400 банок /хв., і виробництво збільшиться з 650 млн. банок /рік до 950 млн. банок 

/рік. Щоб задовольнити потреби, пов’язані зі збільшенням обсягів готових виробів і матеріалів, на 

земельній ділянці, яка прилягає до заводу, буде побудовано новий склад. 

Компанія Can-Pack S.A. – через свою філію ТОВ Кен-Пак (Україна) – є найбільшим виробником 

алюмінієвих банок для напоїв в Україні та четвертим за величиною виробником алюмінієвих банок для 

напоїв у Європі. Очікується, що збільшення виробничих потужностей допоможе компанії, яка 

впроваджує проект, задовольнити дедалі вищий попит на напої в алюмінієвих банках в Україні та 

утримувати свою частку ринку як в Україні, так і в Казахстані, Грузії, Росії та інших країнах СНД. 

Передбачається, що проект сприятиме зростанню зайнятості місцевого населення упродовж часу 

будівництва та впорядкування нових приміщень заводу та експлуатації нового обладнання. Очікується, 

що передача з Польщі новітнього високотехнологічного виробничого обладнання матиме позитивний 

вплив на розвиток  у формі навчання місцевих працівників, на що виділяється 200 000 дол. США 

щороку. Очікується також, що розширення виробництва забезпечить податкові надходження в сумі 

приблизно 7,5 млн. дол. США (за їх приведеною вартістю) упродовж 11 років діяльності компанії.  

Підвищення конкурентоспроможності і підтримка модернізації виробництва належить до пріоритетних 

завдань діяльності Групи Світового банку в Україні.  

 

 

 

 

 



Назва проекту: Акціонерно-комерційний банк “Укрсоцбанк” 

Фінансовий рік: 2008 
Тримач гарантії: Банк Австрії (Bank Austria) 
Країна-інвестор: Австрія 
Дата затвердження проекту Радою директорів: 12 червня 2008 року 
Загальна сума гарантії:  142,5 млн. дол. США 
 

БАГІ надало гарантію в сумі 142,5 млн. дол. США Банку Австрії, члену Групи UniCredit, на покриття 

кредиту його акціонерів Акціонерно-комерційному банку “Укрсоцбанк” в Україні. Ця гарантія надається 

на період до 11 років і захищає від ризиків, пов’язаних з обмеженнями на переказ коштів за кордон, 

експропріацією коштів, війною та громадянськими заворушеннями.  

У рамках проекту “Укрсоцбанку”, який посідає четверте місце серед найбільших банків України, 

надається субординований кредит акціонерів Банку Австрії у сумі 150 млн. дол. США. Банк Австрії 

відповідає за операції Групи UniCredit в Центральній і Східній Європі і є прямим материнським банком 

для “Укрсоцбанку”. Цей кредит збільшить регулятивний капітал “Укрсоцбанку”, що сприятиме 

зміцненню цього банку і його стабільному розвитку.  

Одним із двох основних напрямів діяльності, визначених у Стратегії партнерства Групи Світового банку 

з Україною, є забезпечення сталого зростання та підвищення конкурентоспроможності. Це завдання 

охоплює потребу в поглибленні фінансового сектора та зміцненні його стабільності задля полегшення 

розвитку підприємницької діяльності та стимулювання приватних інвестицій. Очікується також, що 

участь іноземних установ у банківському секторі України сприятиме швидкому обміну банківськими 

продуктами і досвідом в управленні кредитними ризиками. 

  

 

 

  



Назва проекту:  Райффайзен Лізинг Аваль, ТОВ (Raiffeisen Leasing Aval LLC – RLAV) 

Фінансовий рік: 2008 
Тримач гарантії: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
Країна-інвестор: Австрія 
Загальна сума гарантії:  47,5 млн. дол. США 
 
 

БАГІ надало гарантію в сумі 47,5 млн. дол. США банку Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) на 

покриття кредиту акціонерів у сумі 50 млн. дол. США його філії в Україні, лізинговій компанії 

Райффайзен Лізинг Аваль, ТОВ (Raiffeisen Leasing Aval LLP – RLAV). Ця гарантія захищає від ризиків 

обмежень на переказ коштів за кордон та експропріації коштів і надана на період до шести років.  

Передбачається, що кредит акціонерів RZB дасть RLAV змогу відреагувати на швидке зростання попиту 

на лізингові продукти в Україні. RLAV використає надходження кредиту акціонерів для розширення 

можливостей довгострокового лізингу обладнання, техніки та транспортних засобів українським 

підприємствам у різних секторах. Очікується, що велику частину цього кредиту буде використано для 

підтримки малих і середніх підприємств, а також для інвестицій у сільське господарство, – як показало 

обстеження підприємств, виконане МФК, нині обидва ці сегменти українського ринку мають 

недостатній доступ до послуг лізингу. 

Це перша гарантія БАГІ, надана в підтримку лізингових операцій RZB в Україні. Надаючи підтримку 

новій лізинговій філії глобальної фінансової установи, БАГІ таким чином сприятиме також розвитку 

сектору лізингу в Україні. БАГІ відіграє важливу роль в цій операції, оскільки пом’якшення політичних 

ризиків є основною вимогою кредитора для здійснення таких інвестицій. 

У стратегії Групи Світового банку щодо допомоги Україні сильний наголос ставиться на поліпшенні 

середовища для розвитку приватного сектора і пріоритетною сферою визначається посилення 

потенціалу фінансових установ. Очікується, що цей проект допоможе приватному сектору в Україні 

отримати легший доступ до фінансових продуктів і сприятиме досягненню Україною стабільного 

розвитку. Отож, він відповідає завданням стратегії партнерства Світового банку з Україною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Назва проекту: ТОВ Кен-Пак (Україна) (Can-Pack Ukraine Ltd). 

Фінансовий рік: 2006 
Тримач гарантії: Pol-Am-Pack,  Can-Pack S.A. 
Країна-інвестор: Польща 
Загальна сума гарантій:  33,7 млн. дол. США 
 

БАГІ надало дві гарантії на загальну суму 33,7 млн. дол. США компанії Can-Pack S.A. та її дочірній 

компанії Pol-Am-Pack (обидві компанії – з Польщі), на покриття їхніх інвестицій у дочірню компанію в 

Україні, ТОВ Кен-Пак (Україна) (Can-Pack Ukraine Ltd). Відповідними контрактами було замінено 

попередній контракт про гарантію, що був укладений для Can-Pack S.A. у 2003 році; ця заміна 

відображає передачу компанією Can-Pack 47% контролю ТОВ Кен-Пак (Україна) компанії Pol-Am-Pack. 

Ці гарантії покривають інвестиції, вкладені інвесторами в основний капітал у рамках проекту. Контракт 

про надання гарантій захищає від ризиків, пов’язаних з експропріацією, війною та громадянськими 

заворушеннями, а також з обмеженнями, які стосуються переказів валюти за кордон.  

Цей проект стосується роботи заводу з виробництва алюмінієвих банок для напоїв. БАГІ надає також 

покриття кредиту акціонерів та контракту про управління і технічну допомогу для цього проекту за 

гарантією, наданою в 2003 році.   

 

 

 

 


