
Перелік винятків ЄБРР 
 

Кошти не можуть бути надані будь-якій фізичній або юридичній особі з метою фінансування таких 
галузей:  
 

1. виробництво та/або торгівля зброєю або військовою технікою;  

2. фінансові установи або компанії з надання фінансових послуг;  

3. страховий бізнес;  

4. виробництво тютюну або міцних алкогольних напоїв;  

5. продаж тютюну або міцних алкогольних напоїв (крім випадків, коли продаж тютюну або міцних 
алкогольних напоїв є додатковою діяльністю до основної господарської діяльності підприємства);  

6. казино та інші гральні заклади;  

7. спекулятивні інвестиції у майно або валюти, або будь-яка інша спекулятивна інвестиційна 
діяльність;  

8. інвестиції в цінні папери будь-якого типу, в тому числі інвестиції в акціонерний капітал інших 
компаній;  

9. будь-які види діяльності, що входять в Список екологічних і соціальних винятків ЄБРР (як 

зазначено у Додатку 1 відповідної Екологічної та соціальної політики ЄБРР від 25 квітня 2019 року) 

10. без попередньої письмової згоди ЄБРР будь-яка діяльність, що міститься у списку проектів ЄБРР 
категорії A, як зазначено у Додатку 2 до відповідної Екологічної та соціальної політики ЄБРР, а також 
будь-яка діяльність, яка фігурує у документі ЄБРР FI Referral List, як зазначено у Додатку А до 
Екологічної та соціальної політики ЄБРР, такі проєкти повинні відповідати вимогам PR 1 – 8 та 10; 

11. технології, що включають спалювання, транспортування або видобуток викопного палива з високим 
вмістом вуглецю, такого як вугілля, мазут або сланцева нафта 

 
Крім того, кошти не можуть бути надані будь-якій фізичній або юридичній особі з метою фінансування :  
 

1. оборотний капітал, за винятком випадків, коли вимога щодо фінансування оборотного капіталу є 
невід'ємною частиною інвестиційної вартості прийнятного проєкту (наприклад, додатковий 
оборотний капітал, необхідний для сприяння здійсненню інвестицій в модернізацію);  

2. спекуляції з майном (які є інвестиціями в нерухомість виключно з метою отримання прибутків від 
продажів у короткостроковій або середньостроковій перспективі);  

3. придбання землі;  

4. спекуляції з акціями, облігаціями та будь-якими іншими типами фінансових інструментів, 
деривативів або цінних паперів;  

5. банківське, страхове чи фінансове посередництво; 

6. рефінансування (або інші види заміни/консолідації) будь-якого існуючого строкового кредиту або 
кредитних операцій потенційних позичальників.  

7. будівництво доріг та залізниць; 
8. видобуток сировини та видобуток корисних копалин; 
9. виготовлення виробів з бетону, цементу та штукатурки. 
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