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Будь ласка, представтеся,
як довго Ви працюєте на
даній посаді та що Вам
найбільше довподоби у
Вашій професії?

Доброго дня. Мене звати Олексій Савін і я
сталий активіст, шуткую:) Можливо, ви
зазначили своїм читачам вище, я директор еко-
департаменту АБ “УКРГАЗБАНК”. У
департаменту є багато назв: і “зелений”, і “еко”, і
департамент “сталого розвитку”, хоча офіційно
він звучить “Департамент екологічного
реінжинірингу та впровадження проектів
ресурсозбереження”. У цьому, унікальному для
українського ринку підрозділі, працюю від його
започаткування з 2016 року, а останні 2+ роки я
його очолюю. Робота незвична та значно
відрізняється від усього того, що я робив раніше
у банківському секторі. Та з іншого боку так
навіть цікавіше, працювати у сфері, де ти є
першопроходцем в Україні.  

Я пишаюсь, що знаходжуся тут і зараз, що ми
розвиваємо напрям сталого розвитку у такі
жахливі часи, бо впевнений, що наша діяльність
відіграє стратегічно важливу роль задля розвитку
України. Кожна гривня, вкладена Банком у
фінансування проектів відновлювальної
енергетики, впровадження найкращих сучасних
енергоефективних рішень та принципів
циркулярної економіки, забезпечення вітчизняної
медицини кращим світовим обладнанням, тощо -
це осяжний реальний внесок у побудову кращого
майбутнього для наступних поколінь українців. 

Наш внесок допомагає зберігати ресурси планети,
в тому числі біологічне різноманіття навколо нас,
впроваджувати інноваційні технології, будувати
здорове та справедливе суспільство. І розуміння
того, що ми робимо надважливу роль для України-
та, власне і для усього світу в цілому,
популяризуємо в Україні провідні ESG тренди -
надихає мене продовжувати активно займатися
тим, що ми робимо. 

Більше того, зазначу, що наш досвід є
затребуваним як в Україні, так і на міжнародному
рівні, наш Департамент бере активну участь у
підготовці звітності для міжнародних організацій
за напрямом сталого банкінгу, а у 2020 році наш
Департамент, спільно з нашим стратегічним
партнером - IFC (Міжнародна фінансова
корпорація, група Світового банку) брав участь у
розробці стратегії “зеленого” переходу для
банківського сегменту країн Центральної Азії.

Інтерв'юер: ЄУЕА
Респондент: Олексій Савін,  директор еко-
департаменту АБ “УКРГАЗБАНК”
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Окремим неочікуванням для банку став Наказ
Міненерго № 140, який встановлює суттєві
обмеження щодо оплат за “зеленим” тарифом (до
15% для сонячної та 16% вітрової генерації), він
був прийнятим через місяць від початку війни,
коли ми вже від’єдналися від енергосистем росії
та білорусі, але ще не приєдналися до
європейської енергомережі ENTSO-E на постійній
основі. На той момент це дозволило уникнути
повного відключення більшої кількості станцій
ВДЕ, але викликало неможливість деяких з них
вести свою операційну діяльність чи виплачувати
заборгованість банкам.

Перемога буде за Україною, можливо, не відразу,
потрібен буде деякий час. Інше питання - якими (в
якому стані) ми отримаємо назад профінансовані
об'єкти ВДЕ, чи зможуть вони потім працювати,
чи їм буде потрібна реконструкція чи капітальний
ремонт?

Попри зазначені виклики, Укргазбанк робить все
можливе для усунення або мінімізації ризиків,
викликаних війною. Тому зараз ми переглядаємо
наш портфель профінансованих проектів, та,
йдучи на зустріч клієнтам, здійснюємо розумну
реструктуризацію частини наших проектів. 

Наразі Укргазбанк - провідний банк у
фінансуванні проекті сталого розвитку,
включаючи відновлювальну енергетику,
ресурсо- та енергоефективні проекти. З 2016
року Банк профінансував таких проектів в
Україні на 1,1 млрд доларів США. 

Найголовніша проблема для всіх українців зараз
одна - російська агресія. Але ми зараз маємо
здоровий банківський сектор в Україні, який за
допомогою НБУ був неодноразово перевірений
стресс-тестами, докапіталізований, з
рівномірним розподілом ризиків. Маю
відзначити блискавичне реагування НБУ 24
лютого - вже зранку було прийнято постанову
№ 18, яка чітко регламентувала алгоритм
першочергових кроків учасників банківського
ринку. Тому буквально у перші дні у нас
почалася релокація працівників, фізичних носіїв,
баз даних. Проте я не говорю, що в секторі все
стабільно, ні, знищені чи пошкоджені
торговельні та офісні центри, зупинене
виробництво, вкрадені та пошкоджені автівки,
під загрозою зриву цієї весни опинилася посівна
кампанія, в окремих регіонах знищено
інфраструктуру та житловий фонд, тощо - усі ці
фактори призводять до певного зростання
простроченої заборгованості. Ці проблеми
однакові для всього кредитного портфелю
банку, у т.ч. для його “зеленої” частини. Деякі з
об'єктів ВДЕ знаходяться на тимчасово
окупованих територіях чи в безпосередній
близькості до зони, де ведуться активні бойові
дії, а отже зберігається значний ризик їх
пошкодження.
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Наскільки ми розуміємо,
Укргазбанк є одним із
провідних банків, який
фінансує сектор ВДЕ та ЕЕ в
Україні, з якими поточними
проблемами стикається банк
під час активної війни в
рамках уже профінансованих
проектів у секторі ВДЕ та ЕЕ?
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Що ж до найближчої перспективи - ми з розумінням
ставимося до проблем наших клієнтів, постійно
знаходимося з ними на контакті, та йдучи на зустріч
надаємо відстрочку по сплаті тіла кредиту.
Сподіваємось, що через кілька місяців, за умови
встановлення нових правил гри, сегмент ВДЕ стане
прогнозованим, облікова ставка знизиться та ми
зможемо впровадити дієві механізми
реструктуризації.

Додатково ми працюємо з нашими міжнародними
партнерами, у тому числі для залучення дешевих
ресурсів, завдяки яким ми могли б знизити кредитне
навантаження на наших клієнтів.

Як Банк з найбільшим портфелем “зеленої”
енергетики в країні (АБ “Укргазбанк”
профінансував трохи більше 13% всіх
потужностей ВДЕ в Україні), ми постійно
тримаємо руку на пульсі наших проектів ВДЕ.
Наприклад, ми постійно моніторимо ситуацію
по станціях наших клієнтів - як тих, що
знаходяться на окупованій ворогом території,
так і тих, що знаходяться в червоній зоні біля
лінії фронту. Хотів би зазначити, що попри
загрози, наші станції продовжують генерувати
електроенергію, не працюють наразі лише два
наших проекти - один з них був
законсервований власником, а другий
знаходився у ремонті на початок війни і поки
залишається у такому стані.

Одночасно ми розуміємо, що навіть ті станції,
що безпосередньо не знаходяться в зоні
бойових дій перебувають у проблемному
становищі - в першу чергу через невизначеність
та нестійкість оплат за “зеленим” тарифом.
Війна поглибила та посилила усі ті негативні
явища з виплатами відновлювальній генерації,
що існували раніше. Зараз уряд, профільні
державні органи, профільні асоціації та активні
гравці на ринку “зеленої” генерації, у т.ч. і ми,
повинні, на мою думку, рухатись в сторону
розробки та погодження нової стабільної
моделі для сегменту ВДЕ, що замінить собою
“зелений” тариф на довгостроковий термін.
Наприклад, одним з вірогідних рішень може
бути можливість для виробників ВДЕ продавати
електроенергію на ринку, а різницю між
ринковою ціною та “зеленим” тарифом
сплачувати у вигляді feed-in premium. 

Незалежно від того, яка модель буде прийнята
та в результаті впроваджена, наш Банк виступає
за чесні, прозорі, взаємовигідні та головне -
прогнозовані умови на енергоринку. 
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Банк ставиться дуже обережно до всіх
інвестиційних проектів без виключення, ми
зустрічаємося з клієнтами, проводимо перемовини,
консультуємо. Зараз на розгляді перебувають
декілька різних проектів ВДЕ: і сонячні станції і
вітрові, і є навіть проекти по біогазу та біомасі,
проте одна з головних умов для них - це мають
бути проекти під власне споживання клієнтів, або з
заключеними контрактами на викуп цієї енергії по
двосторонніх договорах зі споживачем, щоб банк
міг перевірити фінансову модель, її прогнозованість.
Я гадаю, що кредитні угоди по цим проектам
будуть підписані. Звичайно зараз виникла пауза у
зв'язку з прийняттям нової облікової ставки, деякий
час банки та клієнти опрацьовували цю новину,
звикали до неї, проте зараз вже повернулися до
процесу перемовин з новими фінансовими
моделями. Через значні ризики говорити про
повноцінне відновлення фінансування проектів ВДЕ
ще зарано. Гадаю, що активна фаза почнеться після
війни, коли в України буде значний шанс
одномоментно запустити сучасну енергетику - і це
не тільки класичні СЕС та ВЕС, ми аналізуємо
пропозиції водневої енергетики, уважно слідкуємо
за “зеленою” таксономією ЄС у плані прийняття
атомних електростанцій та вивчаємо різні
можливості систем накопичення енергії. Впевнений,
що разом з міжнародними партнерами ми
запропонуємо дійсно цікаві та можливо унікальні
продукти кредитування.
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Чи пропонує Укргазбанк
інвесторам ВДЕ будь-яку
реструктуризацію існуючих
кредитів у воєнний час, та чи
використовували Ви цікаві 
 механізми щоб допомогти
своїм клієнтам?

Як банк ставиться до
кредитування нових проектів
ВДЕ у період активної війни?
Яка Ваша особиста думка з
цього приводу?
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Через війну країна опинилась на межі енергетичної кризи. Ворогом було захоплено та
знищено об'єкти енергетичної інфраструктури. Після війни потрібно буде не тільки
відновлювати те що було, а й, як казав у попередньому питанні, інвестувати в новітні
технології, за рахунок яких країна може швидко відновитись та забезпечити сталий
розвиток. Крім зазначених мною водневої та атомної енергетики, у пріоритеті
залишаються проекти з впровадження енергоефективних технологій. Заміна освітлення,
утеплення стін, заміна вікон, встановлення обладнання з більшим КПД та меншим
споживанням енергії. Електричний транспорт (приватний та комунальний), маю надію, що
відразу з водневими паливними елементами. Це ті питання, які виникають вже зараз, а
після війни їх кількість і якість тільки збільшиться. Тож Укргазбанк, як банк сталого
розвитку, дивиться на проблему більш широко, ми бачимо своїм обов'язком допомогти у
відбудові країни, в усіх сферах, а не тільки ВДЕ. Спочатку пріоритетним фінансуванням
буде відновлення постраждалих від війни регіонів України, в тому числі з метою
забезпечення мінімально прийнятного рівня життєдіяльності та соціального забезпечення
громадян, відновлення економічної активності та усунення негативних екологічних
наслідків військових дій (в межах завдань, визначених Цілями Сталого Розвитку ООН).

Щодо інвесторів. Інвестор завжди обирає безпечні кейси. Фінансово, політично і фізично.
Це ризики, які вони враховують перед початком інвестування в той чи інший проект. І ми
ведемо переговори з ними вже зараз, пропонуючи себе як центр акумулювання
міжнародних ресурсів, забираючи на себе ризик за проектами, а за це отримуючи дешевші
гроші. Чи є така схема небезпечною? - для нас ні, ми працювали по схожим моделям з
міжнародними партнерами і до війни. Зменшити ризик нам допомагають не тільки
високопрофесійні банкіри, а й технічний офіс у штаті банку з експертами-інженерами у
напрямах енергетики, енергоефективності, екології, які перевіряють проекти з технічного
зору, консультують клієнтів, допомогають обрати оптимальні рішення.

Мені подобається розуміння того, що я працюю у
крутому, по своїй структурі європейському
безпечному банку з прозорими процесами прийняття
рішень, з комплаєнсом який захищає інтереси банку,
що у свою чергу приводить до нас сучасних та
адекватних клієнтів.

Тим часом, дуже багато людей зараз проходять через
жернова війни, очищаються, починають дивитися на
світ не тільки через кальку власної вигоди,
задумуються над майбутнім не тільки себе, а й своїх
дітей, країни, нації. Я впевнений, що після перемоги,
багато хто з цих достойних людей будуть допомагати
викорінювати проблеми корупції та маніпуляцій.

Щодо банку, ми на 100% готові, як раніше, так і зараз
робити країну більш енергоефективною та менш
залежною від викопних джерел палива. Ми робимо
це вже понад 6 років, та не збираємось зупинятись на
досягнутому. 

Вважаю, що питання корупції і боротьби з нею
більше відносяться до антикорупційних органів:
НАБУ та САП, вони, мабуть, будуть більш
компетентними, відповідаючи на це питання. Мені
пощастило, я у своїй роботі ніколи не стикався з
елементами корупції чи упередженого ставлення
до клієнтів.

Європейсько-українське енергетичне агентство
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Як Ви вважаєте, що станеться в секторі ВДЕ та ЕЕ в
Україні після закінчення війни? Як банки та їхні партнери
дивляться на Україну, чи буде інтерес?

Ми розуміємо, що Україна має бути
ще кращою, ніж до війни. Для
цього ми маємо обмежити
масштаби корупції та маніпуляцій у
різних секторах. Що Ви думаєте
про це, чи зможемо ми викорінити
такі проблеми після війни, щоб
зробити нашу країну більш
розвиненою та більш
енергоефективною?
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Українська банківська система і так є доволі
ефективною, ми з цього починали нашу бесіду.
Підтвердженням цьому є те, як стійко вона
витримує воєнні часи. Банківська система зараз
втратила дуже багато, але продовжує стабільно
працювати. Це свідчить, що реформи банківського
сектору, які проводилися з 2014 року були
ефективними. Іншим свідченням є те, що країни
Прибалтики починають запозичувати наш досвід в
реформуванні і підготовці банківської системи до
різних викликів. А щодо ще більшої ефективності
банківської системи - про це можна говорити після
перемоги у війні, бо, на жаль, від окупантів можна
очікувати чого завгодно. У такі часи стабільніше
переживають більш консервативні системи, тому
говорити про якісь революційні зміни зараз не
варто, та і взагалі - революційні зміни, то не про
фінансовий сектор, все має бути поступово та
прогнозовано, щоб не було зайвих втрат, оскільки в
українській банківській системі ми здебільшого
оперуємо коштами наших клієнтів, ми не можемо
ними занадто ризикувати.

А вже після війни… треба повернутися до стратегії
розвитку банківського сектору який впроваджувало
НБУ. Так, наприкінці цього року всі банки мали
впровадити підрозділи екологічної та соціальної
оцінки ризиків, звичайно зараз це впровадження на
паузі, але це правильний напрям і згодом, після
перемоги, до нього слід повернутися.

Після закінчення війни буде значний стрибок у
банківському секторі, оскільки доведеться
займатися післявоєнною відбудовою, працювати в
напрямку економічного зростання, надавати
пільгове кредитування для критично важливих
галузей, створювати нові програми кредитування,
переглядати вимоги до оцінки кредитних ризиків,
надалі розвивати цифровізацію в банківському
секторі, оскільки певна частина відділень перейде у
віртуальний світ та розширювати ідеї фінансового
супермаркету.

Нашому банківському сектору треба просто не
заважати впроваджувати найкращі рішення і ми
будемо вже до 2030 році року у десятці світових
лідерів. Це все буде, але трохи згодом.

Хотів би підкреслити, що ми працюємо з повним
спектром технологій у “зеленій” енергетиці, від більш
традиційних СЕС та ВЕС до проектів з дегазації
полігонів ТПВ та малих ГЕС. Кожен з профінансованих
Банком проектів ВДЕ проходив через комплексний
аналіз та консультаційну підтримку технічним офісом
нашого Департаменту, тому, можна сказати, що ми
вболіваємо за кожен з запущених нами проектів, та
можу зазначити, що кожен з наших проектів по-своєму
цікавий та унікальний. Так, за останні 6 років реалізації
“зеленого” банкінгу нами було профінансовано понад
170 великих проектів ВДЕ.

Тому на перший погляд важко виділити якийсь
конкретний проект з відновлюваної енергетики. Але
можу згадати один досить цікавий та в свою чергу
показовий проект який був профінансований
Укргазбанком. Це одна з найбільших в Україні
електростанцій на біомасі в місті Дніпро, потужністю
16 МВт яка стабільно щороку генерує понад 110
МВт*годин чистої енергії. Головною особливістю даної
електростанції є те, що вона формує замкнений цикл
разом із розташованим поруч маслоекстраційним
заводом. Відходи процесу виробництва олії - лушпиння
соняшника - з заводу передаються на розташовану
поруч ТЕС на біомасі та використовуються у якості
екологічного біопалива. Даний проект демонструє
розумний підхід до управління відходами, та більш
того, дозволяє отримувати заводу додатковий
прибуток за рахунок виключно тих ресурсів, які були
витрачені на основне виробництво олії. З екологічного
погляду робота цієї станції щорічно зменшує викиди
парникових газів приблизно на 70 тисяч тонн CO2
щорічно, а це 4,6% від усього щорічного ефекту
декарбонізації за рахунок роботи усіх профінансованих
Банком “зелених” проектів.  Також зазначу, що на
відміну від більшості вітчизняних ТЕС на біомасі, дана
станція немає проблем із забезпеченням біопаливом
для своєї роботи.

Варто зазначити, що такі проекти стають все більш
популярними у світі, та відносяться до напряму
циркулярної економіки, або економіки “замкненого
циклу виробництва”, де відходи одного з виробничих
вузлів стають сировиною для іншого, а не забруднюють
навколишнє середовище. Такі проекти на перетині
екології, управління відходами та відновлювальної
енергетики знаходяться у фокусі Банку, та з нашої
точки зору мають значні перспективи.

Європейсько-українське енергетичне агентство
23 червня, 2022

На вашу думку, що б Ви змінили
в банківській системі, щоб
зробити її ефективнішою?

Наостанок, з усіх проектів із
відновлюваних джерел енергії, які
фінансував Ваш банк, який 
 найцікавіший та чому?
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