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Перелік соціальних та екологічних винятків ЄБРР 

ЄБРР не буде свідомо фінансувати чи прямо, чи опосередковано проекти, що мають 

відношення до таких галузей: 

 Виробництво будь-якої продукції, торгівля будь-якою продукцією або діяльність, 

яка вважається незаконною згідно з законодавством або нормативними 

документами країни, у якій здійснюється проект (тобто національного 

законодавства), або міжнародних конвенцій та договорів, або підлягає 

поступовому припиненню або забороні на міжнародному рівні, зокрема: 

- виробництво продукції або торгівля продукцією, яка містять ПХБ
1
; 

- виробництво медичних препаратів,  пестицидів/гербіцидів та інших 

небезпечних речовин, використання/виробництво яких підлягає 

поступовому припиненню або заборонені на міжнародному рівні
2
; 

- виробництво речовин, що зменшують озоновий шар, або торгівля такими 

речовинами, використання/виробництво яких підлягає поступовому 

припиненню на міжнародному рівні
3
; 

- торгівля дикими тваринами та рослинами або виробництво продукції з 

диких тварин та рослин, або торгівля такою продукцією, яка увійшла у 

перелік Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 

що перебувають під загрозою зникнення
4
; 

- транскордонне переміщення відходів, заборонене згідно з міжнародним 

законодавством
5
; 

                                                           
1
  ПХБ: поліхлорбіфеніли – група високотоксичних хімічних речовин. ПХБ можуть міститись у 

маслонаповнених електричних трансформаторах, трансформаторах та розподільчих пристроях, 

вироблених у 1950-1985 роках. 
2
 Базовими документами є Нормативний документ ЄС (EEC) №2455/92 щодо експорту та імпорту певних 

небезпечних хімічних речовин, зі змінами; Консолідований перелік ООН продуктів, споживання та/або 

продаж яких мають бути 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. 
3
  Речовини, які зменшують озоновий шар: хімічні речовини, які взаємодіють зі стратосферним озоном та 

зменшують його кількість, що призводить до появи широко відомих "озонових дір". У Монреальському 

протоколі перелічені речовини, які зменшують озоновий шар, а також цільові показники та дати 

зменшення їх 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, може бути отриманий у Програмі ООН з 

навколишнього середовища. 
4
  Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення (CITES).  Перелік  видів можна отримати у секретаріаті CITES. 
5
 Базовими документами є наступні: Нормативний документ ЄС (ЄС) №1013/2006 від 14 червня 2006 р. 

про транспортування відходів; Рішення С(2001)107/Final Ради ОЕСР щодо перегляду Рішення 

С(92)39/Final про контроль транскордонного переміщення відходів, призначених для вторинної 

переробки; Базельська конвенція від 22 березня 1989 р. про контроль транскордонного переміщення 

шкідливих відходів та їх утилізацію. 
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 виробництво, використання або торгівля незв’язаними азбестовими волокнами 

або продуктами, що містять азбест; 

 види діяльності, заборонена законодавством країни, у якій здійснюється проект, 

або міжнародними конвенціями, які стосуються захисту ресурсів біорізноманіття 

або культурної спадщини
6
; 

 дрифтерне риболовство у морському середовищі з використанням сіток, 

довжина яких перевищує 2,5 км; 

 транспортування нафти або інших небезпечних речовин у танкерах, які не 

відповідають вимогам Міжнародної морської організації
7
; 

 торгівля товарами без наявності відповідних експортних або імпортних ліцензій 

або інших свідоцтв щодо надання дозволу на транзит від відповідних країн 

експорту, імпорту та якщо це стосується відповідної ситуації, транзиту. 

 

 

 

                                                           
6
 Відповідні міжнародні конвенції включають, зокрема, наступні: Конвенція про збереження мігруючих 

видів диких тварин (Боннська конвенція); Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародного 

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 біорізноманіття 

та протоколи. 
7
  Це включає: танкери, які не мають всіх відповідних сертифікатів MARPOL SOLAS (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) та танкери, які 

підлягають поступовому припиненню експлуатації згідно документу MARPOL №13G. Не має 

використовуватись жоден однокорпусний танкер, вік якого перевищує 25 років. 


