
 
 

 
 
Стандарти групи ПроКредит з управління впливом кредитування на навколишнє 
середовище 
 
Додаток № 1: Перелік видів діяльності, які не підлягають фінансуванню 
 
Клієнтам, які займаються нижченаведеними видами діяльності, буде 
відмовлено у фінансуванні: 
 
а)  виробництво або діяльність, пов'язана з використанням шкідливих або експлуатаційних форм 
примусової праці/шкідливої дитячої праці

1, дискримінаційні практики або практики, які 
перешкоджають законному здійсненню працівниками своїх прав на формування об'єднань та 
укладання колективних договорів; 
б) виробництво, торгівля будь-якою продукцією або діяльність, заборонена законодавством країни 
ведення діяльності (тобто національними законодавством) або міжнародними угодами і 
договорами, в тому числі законодавчими актами і конвенціями, які стосуються захисту 
біорізноманітності

2 або культурної спадщини; 
в) виробництво зброї та боєприпасів або торгівля ними; 
г) виробництво алкогольних напоїв або торгівля ними (за винятком пива і вина)3; 
ґ) масштабне виробництво тютюнових виробів або торгівля ними³; 
д) експлуатація азартних ігор, казино та аналогічних підприємств³; 
е) торгівля регульованими Конвенцією СІТЕС

4 видами дикої фауни і флори або продукцією з видів 
дикої фауни і флори; 
є) виробництво радіоактивних матеріалів або торгівля ними (у тому числі зберігання та переробка 
радіоактивних відходів); діяльність, пов'язана з ядерною промисловістю або ядерними 
матеріалами

5; 
ж) виробництво, використання незв'язаного азбестового волокна, продукції, що містить азбест

6 або 
виробів, що містять поліхлоровані біфеноли

7, або торгівля ними; 
з) виробництво фармацевтичної продукції, пестицидів/гербіцидів, хімікатів, озоноруйнівних

8 та 
інших шкідливих речовин, що підлягають виведенню з міжнародного обігу або підпадають під дію 
міжнародних заборон

9, або торгівля ними; 
и) комерційні лісозаготівлі або придбання лісозаготівельного устаткування для використання в 
незайманих тропічних дощових лісах; виробництво деревини та інших лісопродуктів в районах, які 
не є районами сталого лісовпорядкування, і торгівля ними; 
і) дрифтерне риболовство у морському середовищі з використанням сіток, довжина яких 
перевищує 2,5 км; 
й) транспортування нафти та інших небезпечних речовин у танкерах, які не відповідають вимогам 
Міжнародної морської організації (ІМО)10; 
к) діяльність, що передбачає внесення в навколишнє природне середовище генетично 
модифікованих організмів без дозволу компетентних органів або там, де відповідний орган влади 
оголосив про заборону використання ГМО на своїй території

11; 
л) діяльність на землях, в районах, прилеглих до земель або розташованих у верхів'ях річок на 
землях, населених корінними народами та/або групами населення, які знаходяться в уразливому 
становищі, наприклад землях і водотоках, що використовуються для підтримки засобів до 
існування – випасу худоби, полювання або лову риби; 
м) діяльність на територіях, які є охоронюваними природними територіями відповідно до 
національного законодавства та міжнародних конвенцій, в районах, прилеглих до таких територій 
або розташованих у верхів'ях річок на таких територіях, діяльність на ділянках, що представляють 
науковий інтерес, є ареалами проживання рідкісних/зникаючих видів і лісами екологічного 
значення

12; 
н) діяльність, яка може мати несприятливий вплив на місця культурної або археологічної 
спадщини; 
о) діяльність, яка може призвести до примусового переселення; 
п) транскордонне переміщення відходів, заборонене згідно міжнародного законодавства

13; 
р) будівництво каскадів міні-ГЕС без відповідної екологічної експертизи; 
с) проституція та будь-яка інша діяльність, безпосередньо пов'язана з порнографією; 



т) розробка алмазних родовищ і комерціалізація алмазів в країні, яка не є підписантом 
Кімберлійської угоди (учасником сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу) або інших 
аналогічних міжнародних угод з видобутку ресурсів. 
 
 
 
 
                                                 
1 Це стосується будь-якої діяльності, яка має відношення до торгівлі людьми. Примусова праця означає будь-яку роботу або 
послуги, що виконуються або надаються проти волі особи під загрозою фізичної розправи над ним або покарання. Шкідлива 
дитяча праця означає працю дітей, яка з економічної точки зору є експлуатацією, або працю, яка ставить під загрозу або 
заважає дитині отримати освіту, або становить небезпеку для здоров'я дитини та її фізичного, інтелектуального, духовного, 
морального і соціального розвитку. Для подальшого керівництва дивіться МФК (Спільну програмну заяву Міжнародної 
фінансової корпорації та Багатостороннього агентства з питань гарантій інвестицій про примусову працю і шкідливий дитячу 
працю); Декларацію МОП про основоположні принципи і права у сфері праці, а також принципи, закріплені в наступних 
конвенціях: Конвенції МОП № 29 і 105 (примусова та обов'язкова праця), 87 (свобода асоціацій), 98 (право на організацію та 
ведення колективних договорів), 100 і 111 (дискримінація), 138 (мінімальний вік), 182 (найгірші форми дитячої праці); 
Всесвітню декларацію прав людини. 
2 До таких міжнародних конвенцій про біорізноманітність, зокрема, відносяться: Конвенція про збереження мігруючих видів 
диких тварин (Боннська конвенція); Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення, зокрема у якості 
життєвого середовища водоплавних птахів (Рамсарська конвенція); Конвенція про збереження європейської дикої флори та 
фауни та природних середовищ життєдіяльності (Бернська конвенція); Конвенція про світову спадщину; Конвенція про 
біорізноманітність. 
3 Не поширюється на клієнтів/підприємства, для яких така діяльність не є основною. «Не є основною» означає, що така 
діяльність є додатковою до основної діяльності клієнта. За погодженням з МФК можуть бути зроблені винятки. 
4 СІТЕС: Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Перелік 
видів, які захищаються згідно цієї конвенції, можна отримати в МФК або ЄБРР. 
5 Не поширюється на придбання медичного обладнання, апаратури для контролю якості (вимірювальної техніки) і будь-
якого іншого обладнання з незначним радіоактивним випромінюванням та/або адекватним захистом. 
6 Не стосується купівлі та використання цементних листів, що містять зв'язаний азбест, з вмістом азбесту менше 20%. 
7 Поліхлоровані біфеноли (ПХБ) – група високотоксичних хімічних речовин. ПХБ можуть міститися у маслонаповнених 
трансформаторах, конденсаторах та розподільчих пристроях, вироблених у 1950-1985 роках. 
8 Озоноруйнівні речовини: хімічні речовини, які взаємодіють з стратосферним озоном, та зменшують його кількість, що 
призводить до появи широко відомих "озонових дір". У Монреальському протоколі наведено перелік речовин, які зменшують 
озоновий шар, а також цільові показники та дати зменшення їхнього використання. Перелік хімічних речовин, які 
регулюються Монреальським протоколом, який включає аерозолі, хладагенти, піноутворюючі речовини, розчинники та 
речовини, що використовуються для пожежогасіння, а також дані про країни, що підписали цей протокол та цільові дати 
поступового припинення використання цих речовин, можна отримати у МФК або ЄБРР. 
9 Перелік заборонених речовин або речовин, які підлягають виведенню з обігу, можна отримати в МФК або ЄБРР. Базовими 
документами є Нормативний документ ЄС (ЄЕС) № 2455/92 щодо експорту та імпорту певних небезпечних хімічних 
речовин, зі змінами; Консолідований перелік ООН продуктів, споживання та/або продаж яких заборонені, припинені, суворо 
обмежені або не схвалені урядами; Конвенція про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих 
небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі (Роттердамська конвенція); Стокгольмська конвенція про 
стійкі органічні забруднювачі; Класифікація пестицидів ВОЗ за шкідливістю. 
10 До них відносяться танкери, які не мають всіх відповідних сертифікатів MАРПОЛ і СОЛАС (включаючи, зокрема, 
дотримання Міжнародного кодексу промислової безпеки); танкери, внесені до списку заборонених Європейським Союзом 
або заборонені згідно Паризького меморандуму про взаєморозуміння щодо державного контролю портів (Паризький 
меморандум), а також танкери, які підлягають поетапному виведенню з експлуатації згідно Правил 13G і 13H Додатка I до 
МАРПОЛ. Не має використовуватись жоден однокорпусний танкер, вік якого перевищує 25 років 
11 Для країн, в яких здійснює свою діяльність ЄБРР: щодо діяльності, яка передбачає внесення у навколишнє природне 
середовище генетично модифікованих організмів, дивіться діючі Вимоги ЄБРР до реалізації проектів. 
12 Базовим документом є Керівництво МСОП щодо охоронюваних територій. 
13 Базовими документами є наступні: Нормативний документ (ЄС) № 1013/2006 від 14 червня 2006 року про 
транспортування відходів; Рішення C(2001)107/Final Ради ОЕСР щодо перегляду Рішення C(92)39/Final про контроль 
транскордонного переміщення відходів, призначених для вторинної переробки; Базельська конвенція від 22 березня 1989 
року про контроль за транскордонним переміщенням шкідливих відходів та їх утилізацією. 


