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Столиця: Київ
Населення: 45,250 мільйонів
Мова: українська –державна,
російська, татарська –
поширені в окремих регіонах
ВВП (за ПКС ) загальний/
на душу населення: 319,376
млрд. доларів / 7057 доларів
ВВП (номінальний) загальний/
на душу населення: 135,474
млрд. доларів / 2,993 долари
Валюта: українська гривня
(UAH)
Джерело: МВФ (за оцінками
2011 р.)

Україна
Про країну
Енергетична стратегія
України на період до
2030 року
Енергетична стратегія України на період до 2030
року спрямована на: збільшення виробництва
і споживання електроенергії, виробленої із
альтернативних джерел, з метою зменшення
залежності України від імпорту традиційних
паливно-енергетичних ресурсів, зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище
завдяки споживанню електроенергії, виробленої
із альтернативних джерел енергії, залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка
підприємництва у сфері альтернативних джерел
енергії, в тому числі шляхом розробки і здійснення
загальнодержавних і місцевих програм розвитку
альтернативної енергетики. Згідно стратегії,
Україна збільшить використання відновлюваних та
нетрадиційних джерел енергії з 10,9 млн. тон у.п. у
2005 році до 40,4 млн. тон у.п. (18,3% від загального
обсягу споживання енергії, в тому числі, 9,2%
енергії з біомаси) у 2030 році. Це потребуватиме
інвестицій у цей сектор у розмірі близько 60,4
млрд. грн. Найбільше зростання очікується у сфері
використання сонячної енергії, газу метану з
вугільних шахт та теплових насосів для передачі
теплової енергії від джерел низького потенціалу.
Стратегія передбачає збільшення виробництва
електроенергії з поновлюваних джерел енергії до
1,6 млрд. кВт/год у 2020 році та до 2,1 млрд. кВт/год
у 2030 році.
Джерело: http://www.enercee.net/ukraine/energypolicy.html

Підписанти Угоди: 91
Бердянськ, Бердичів, Білозерське, Біляївка, Білицьке, Бобринець,

Богодухів, Черкаси, Чернівці, Червоноград, Чугуїв, Дашава,
Дніпродзерджинськ, Добропілля, Долина, Дрогобич, Дубляни, Дубно,
Глиняни, Гнівань, Гола Пристань, Іршава, Івано-Франківськ, Калинівка,
Кам'янка-Бузька, Кам'янець-Подільський, Карлівка, Херсон, Хмільник,
Кіровоград, Коломия, Комсомольськ, Конотоп, Короп, Ковель, Кременчук,
Кривий Ріг, Куп'янськ, Кузнецовськ, Лозова, Луганськ, Луцьк, Львів,
Маріуполь, Мелітополь Мена, Музиківка, Миргород, Нікополь, НовоградВолинський, Новопокровка, Нововолинськ, Новояворівськ, Новий Розділ,
Омельник, Павлоград, Першотравенськ, Первомайськ, Пісочин, Полтава,
Прилуки, Пирятин, Рівне, Рогатин, Самбір, Щорс, Сєвєродонецьк, Славута,
Славутич, Сватове, Свердловськ, Тернопіль, Тростянець, Трускавець,
Тульчин, Тячів, Українка, Варва, Великів Мости, Верхньодніпровськ,
Вінниця, Вознесенськ, Вишневе, Євпаторія, Запоріжжя, Збараж, Здолбунів,
Зеленодольськ, Жмеринка, Жовква, Житомир.
Джерело (липень2012):http://www.eumayors.eu/
about/signatories_en.html?q=Search+for+a+Signa
tory...&country_search=ua&population=&date_of_
adhesion=&status=
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Україна
Про країну

Структура підтримки
Угоди Мерів: 1
Асоціація Енергоефективні міста України
Джерело (липень2012):http://www.eumayors.eu/about/
covenantsupporters_en.html?q=Search+for+a+Covenant
+Supporter...&country_search=ua&signatories=

Підтримувані технології:
Енергоефективність: централізоване
теплопостачання, модернізація регіональних систем
опалення, встановлення термостатичних клапанів,
ізоляція вікон та дверей, ремонт котелень, контроль
вуличного освітлення, теплоізоляція зовнішніх
стін, встановлення лічильників електричної енергії,
електричних котлів, котлів центрального опалення та
постачання гарячої води, ремонт труб та обладнання
внутрішніх водопровідних мереж, модернізація
промислових підприємств та енергетичних компаній.
Поновлювані джерела енергії: біопалива; біогаз та
газ з органічних відходів, енергія геотермальна,
гідроелектрична, сонячна, з твердої біомаси та
енергія вітру. Транспорт: міський громадський
транспорт, раціональне використання транспорту.
Чисте виробництво: збір та очищення стічних вод,
управління твердими відходами, збір та переробка
твердих відходів, очищення стічних вод, перехід на
альтернативні види палива; вироблення енергії з
відходів.

Зведений перелік
можливих
фінансових установ
в Україні
1

Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР)

2.

Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ)

3.

Глобальний екологічний фонд (ГЕФ)
(у тому числі, ЄБРР, ПРООН, ЮНЕП,
ЮНІДО, МБРР)

4.

Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО)

5.

Північний інвестиційний банк (ПІБ)

6.

Глобальний фонд кліматичного
партнерства (GCPF)

7.

Фонд «Голландські міжнародні
гарантії для житлового фонду» (DIGH)

8.

Світовий банк – Субнаціональні
фінанси від  МФК

9.

Агентство США з міжнародного
розвитку (АМР США)

10. Світовий банк
11. Східноєвропейське Партнерство у
сфері енергоефективності та екології
(Е5Р)
12. DemoUkrainaDH
13. Німецький державний банк розвитку
KfW
14. Корисні посилання та національні
фонди
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1. Європейський банк реконструкції
та розвитку (ЄБРР)
www.uhodameriv.eu

Характеристика донора
ЄБРР є міжнародною фінансовою установою, яка фінансує проекти у 29 країнах від Центральної
Європи до Центральної Азії, і є найбільшим одноосібним інвестором у цьому регіоні. Основними
формами прямого фінансування, які можуть надаватися ЄБРР, є кредити, фінансування шляхом
випуску акцій та надання гарантій. Діяльність ЄБРР у рамках Східного партнерства здійснюється в
тісному співробітництві з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та у співпраці з Європейською
комісією. Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в Україні становить близько 750 млн. євро, з яких до 2030% вкладено у проекти, спрямовані на підвищення енергоефективності. ЄБРР здійснює Програму
фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF) та реалізує Українську програму
підвищення енергоефективності 2 (UKEEP-2).

Сектори, які підлягають фінансуванню
Агробізнес, енергоефективність, муніципальна та екологічна інфраструктура, природні ресурси та
енергетика. Фінансуванню підлягають як державний, так і приватний сектор.

Підтримувані технології
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Водопостачання, збір та очищення стічних вод, управління твердими відходами, централізоване
теплопостачання, розподіл природного газу, міський громадський транспорт, біопалива, біогаз та
звалищ ний газ, геотермальна, гідроелектрична, сонячна енергія, енергія з твердої біомаси, енергія
з відходів, енергія вітру.

Інформація щодо фінансування
Мінімальна сума кредиту

5 млн. євро, однак у деяких випадках сума
може бути меншою

Максимальна сума кредиту

250 мільйонів євро

Максимальний відсоток покриття витрат

35% для проектів приватного сектору та
70% від сукупного капіталу для проектів
державного сектору

Відсоткова ставка

На основі поточних ринкових ставок, таких
як, наприклад, EURIBOR. До базової ставки
додається маржа, що відображає ризик
співпраці з певною країною та ризики
конкретних проектів.

Строк погашення

До 15 років

Погашення кредиту

Зазвичай, рівними щопіврічними платежами.

ЄБРР вимагає від компаній-учасниць проектів страхування ризиків, які звичайно підлягають
страхуванню. Банк не вимагає страхування політичних ризиків або ризиків неконвертованості
національної валюти. ЄБРР зазвичай вимагає від фінансованих ним компаній забезпечення кредиту
активами проекту (наприклад, іпотека нерухомого або рухомого майна).

Інформація, необхідна для подання заявки
Для визначення прийнятності проекту ЄБРР вимагає таку інформацію: 1) короткий опис проекту з
докладним зазначенням того, як буде використовуватися надане банком фінансування; 2) коротка
характеристика спонсора; 3) детальні дані про продукт; 4) огляд ринку; 5) точний розподіл витрат;
6) визначення додаткових джерел; 7) огляд очікуваних фінансових результатів проекту; 8) стислий
виклад будь-яких екологічних проблем; 9) дані про необхідні державні ліцензії або дозволи, наявні
субсидії та обмеження імпорту / експорту.
З детальнішим описом просимо ознайомитися на веб-сайті: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/
projects/apply.shtml

Приклад проекту
У 2009 році ЄБРР надав кредит у розмірі 11,7 млн. євро міському комунальному підприємству ІваноФранківська на підтримку його програми зменшення енерговитрат і зниження споживання газу та
електроенергії. Модернізація теплової мережі передбачає заміну старих котлів, встановлення котлів,
що працюють на біомасі, та впровадження теплоелектроцентралей на газовому паливі. Важливим
елементом загальної програми є підтримка нової тарифної системи, нещодавно впровадженої у
місті. Очікується, що завдяки заходам із підвищення енергоефективності, за період з 2008 до 2012
рр. викиди CO2 буде знижено орієнтовно на 90 000 тонн.
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Якщо ви зацікавлені в отриманні фінансування від ЄБРР, заповніть онлайн форму на сторінці http://
www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/apply/form.shtml

Контактна інформація
Контактна особа: Террі МакКалліон (Terry McCallion), Директор з питань енергоефективності
та змін клімату)
Тел.: +44 20 7338 6000
Факс: +44 20 7338 6100
Веб-сайт: www.ebrd.com

УГОДА
МЕРІВ
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2. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)
Характеристика донора
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є фінансовою установою Європейського Союзу. Його
акціонерами є 27 держав-членів Європейського Союзу. За останні 5 років банк інвестував в
Україну понад 5 мільярдів євро. Діяльність ЄІБ у рамках Східного партнерства здійснюється в
тісному співробітництві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і у співпраці з
Європейською комісією. Інвестиції в Україну здійснюватимуться через інструмент фінансування
проектів у рамках Східного партнерства (Eastern Partners Facility) та іншими засобами (http://www.
eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/index.htm).

Сектори, які підлягають фінансуванню
Більшість секторів мають право на фінансування. Фінансуванню підлягають проекти як державного,
так і приватного сектору.

Технології
Енергоефективність (наприклад, централізоване теплопостачання, модернізація енергетичних
компаній), поновлювані джерела енергії (наприклад, сонячна енергія, вітрова енергія та енергія
з біомаси), водопостачання та збір і очищення стічних вод, збір та переробка твердих відходів,
об’єкти захисту від забруднення промисловими відходами, міський громадський транспорт.

Інформація щодо фінансування
Мінімальна сума кредиту

5-15 мільйонів євро, залежно від комплексу
заходів у рамках проекту

Максимальна сума кредиту

200 мільйонів євро

Максимальний відсоток покриття витрат

До 50% затрат на реалізацію проекту

Відсоткова ставка

Кредити ЄІБ під плаваючу відсоткову ставку
звичайно надаються зі спредом нижче ставки
LIBOR, фіксованим на весь строк погашення
кредиту під час кожної вибірки кредитних
коштів.

Строк погашення

До 25 років, в залежності від типу проекту

Погашення кредиту

Погашення звичайно здійснюється на
щопіврічний основі або один раз на рік.

ЄІБ надає або прямі кредити, або глобальні займи через фінансових посередників (банки). ЄІБ
працює в Україні через інструмент фінансування проектів у рамках Східного партнерства (Eastern
Partners Facility).
Банк розгляне власні докладні техніко-економічні обґрунтування ініціатора і здійснить попередню
оцінку деяких аспектів проекту, включаючи: 1) технічний; 2) екологічний; 3) економічний; 4)
фінансовий; 5) юридичний аспекти.
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Приклад проекту
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У 2010 році ЄІБ схвалив кредит на суму 200 млн. євро для реалізації проекту з оновлення
устаткування та модернізації 21 енергоблоків звичайних та гідроакумулюючих електростанцій на
шести електростанціях на річці Дніпро в Центральній Україні, що дозволить підвищити їх надійність
та зменшити експлуатаційні витрати. Проект фінансується спільно зі Світовим банком і ЄБРР.

Критерії подання заявки
Ініціаторам проекту необхідно просто надати операційному керівництву Банку докладний опис
їхніх капітальних вкладень та передбачуваних фінансових умов.
З детальнішим описом просимо
application_documents_en.pdf

ознайомитися

на

веб-сайті:

http://www.eib.org/attachments/

Порядок подання заявок
Із заявками на надання кредитів для реалізації проектів на суму понад 25 мільйонів євро можна
звертатися безпосередньо до ЄІБ. Враховуючи спектр і різноманітність потенційних проектів,
стандартизованих вимог до документації не існує. Відповідальність за структуру та зміст документів,
що подаються до ЄІБ, лежить на ініціаторі проекту. Для отримання більш детальної інформації про
порядок подання заявок просимо звертатися до служби підтримки (див. контактну інформацію)
УГОДА
МЕРІВ
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Контактна інформація
Довідкова служба ЄІБ
Тел.: (+352) 4379 22000
Факс: (+352) 4379 62000
E-mail: info@eib.org
Веб-сайт: www.eib.org

3. Глобальний екологічний фонд (ГЕФ)
Характеристика донора
Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) об’єднує зусилля урядів 182 держав-членів у партнерстві з
міжнародними організаціями і приватним сектором для вирішення глобальних екологічних проблем.
ГЕФ у даний час виділяє найбільші кошти на фінансування проектів з глобального покращення
стану навколишнього середовища. Партнерство ГЕФ складається з 10 установ, у тому числі,
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Програми розвитку ООН (ПРООН), Програми
Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Організації Об’єднаних Націй з
промислового розвитку (ЮНІДО), Африканського банку розвитку (АфБР) та Світового банку.

Типи проектів, які підлягають фінансуванню
Концепції проектів можуть розроблятися урядами, громадами, приватним сектором чи іншими
одиницями громадянського суспільства. Фінансуванню підлягають такі види діяльності:
збереження біорізноманіття, боротьба зі зміною клімату (пом’якшення наслідків та адаптація),
зменшення викидів хімічних речовин, захист міжнародних вод, боротьба з деградацією земель та
стале управління лісами.

Технології, що підлягають фінансуванню
Технології, що сприяють зменшенню або попередженню викидів парникових газів у сферах
поновлюваних джерел енергії, енергоефективність, сталий розвиток транспорту, а також
управління використанням земельних ресурсів, зміна характеру землекористування та ведення
лісового господарства.
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ГЕФ надає гранти для різних типів проектів, починаючи від кількох тисяч до кількох мільйонів
доларів.
Мінімальна сума кредиту

Певної мінімальної суми не встановлено

Максимальна сума кредиту

Максимальної суми не встановлено. Найбільша
на сьогоднішній день сума гранту, виділеного
ГЕФ для реалізації проекту в Україні,
складає 23 мільйони доларів. Найбільший
обсяг фінансування, включаючи спільне
фінансування в Україні, на даний момент
становить 115 млн. доларів.

Максимальний відсоток покриття витрат

Не вказано

Відсоткова ставка

Не вказано

Строк погашення

Не вказано

Критерії подання заявки
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Щоб бути взятою до уваги, проектна пропозиція має відповідати таким критеріям: 1) вона повинна
спрямовуватися на вирішення проблем у рамках одного чи більше основних напрямків діяльності
ГЕФ з покращення стану навколишнього середовища у світовому масштабі; 2) відповідати діючій
стратегії ГЕФ; 3) звертатися за фінансуванням ГЕФ лише для покриття узгоджених додаткових
витрат на заходи з глобального покращення стану навколишнього середовища; 4) залучати
громадськість до розробки та реалізації проекту; 5) отримати схвалення урядом(и) країн(и), в якій
вона буде реалізовуватися. Для отримання більш докладної інформації про фінансування просимо
звертатися до Координаційного центру в Україні (див. контактну інформацію).

Приклад проекту
На даний момент в Україні за сприяння ГЕФ було реалізовано велику кількість проектів, спрямованих
на боротьбу зі змінами клімату та збереження біорізноманіття, наприклад, проект на суму 2
млн. доларів зі зменшення викидів парникових газів завдяки великомасштабному підвищенню
енергоефективності комунального теплопостачання в місті Рівне.

Порядок подання заявок
Перш ніж розробляти проектну пропозицію, претендент повинен звернутися до Національного
операційного координаційного центру (див. контактну інформацію) й переконатися, що пропозиція
відповідає зазначеним вище критеріям. Якщо проект підлягає фінансуванню, заявник має
заповнити Форму ідентифікації проекту (ФІП) в тісній співпраці з агентством ГЕФ та відповідно до
внутрішніх процедур проектного циклу. Встановлення черговості подання ФІП пропозицій до ГЕФ
для фінансування та використання наявних ресурсів з метою реалізації конкретного кола завдань
здійснюється на рівні країни – в кінцевому рахунку, Операційним координаційним центром ГЕФ.
Проекти, зазвичай, розглядаються у порядку черговості.
Форму ідентифікації проекту (ФІП) можна знайти на сторінці http://www.thegef.org/gef/guidelines

Національний координаційний центр ГЕФ в Україні
Контактна особа: Вадим Пожарський
Тел.: + 380 44 206 3110
Факс: + 38 044 206 31 11
E-mail: pozhar@menr.gov.ua
Веб-сайт: www.thegef.org
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4. Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО)
Характеристика донора
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова установа, заснована у
1990 році п’ятьма країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. На
сьогоднішній день корпорація НЕФКО профінансувала широке коло екологічних проектів в країнах
Центральної та Східної Європи, включаючи Україну, зосереджуючись на проектах, що забезпечують
економічно-ефективне покращення стану навколишнього середовища у регіоні. Корпорація НЕФКО
фінансує проекти через цілий ряд різних фондів для різних цілей. Через Північний фонд екологічного
розвитку (NMF) вона також пропонує Кредити для заходів з енергозбереження (ESC) та Кредити на
організацію більш чистого виробництва (CPC).

Сектори, які підлягають фінансуванню

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Програма Кредитів для заходів з енергозбереження пропонує заходи з економії електроенергії
невеликих масштабів для лікарень, спортивних об’єктів та урядових будівель міст України.
Програма кредитів на організацію більш чистого виробництва призначена як для муніципальних,
так і для приватних підприємств. Типи інвестиційних проектів, які мають право на фінансування:
водопостачання та збір і очищення стічних вод, більш чисті технології у промисловості, підвищення
енергоефективності та поновлювані джерела енергії, екологічні послуги, консультаційні послуги у
сфері енергоефективності.

Технології, які підлягають фінансуванню
Модернізація регіональних систем опалення, встановлення термостатичних клапанів, ізоляція вікон
та дверей, ремонт котелень, централізоване теплопостачання, контроль вуличного освітлення,
очищення стічних вод, модернізація промислових підприємств та енергетичних компаній.
Фінансування проектів зі зменшення викидів вуглецю: поновлювані джерела енергії, перехід
на альтернативні види палива, енергоефективність джерел енергопостачання та комбіноване
виробництво електричної та теплової енергії, а також ефективність енергоспоживання та економія
енергії.

Інформація щодо фінансування
Мінімальна сума кредиту

Певної мінімальної суми не встановлено

Максимальна сума кредиту

До 5 млн. євро, залежно від проекту. Для
проектів на організацію більш чистого
виробництва максимальна сума кредиту
складає 350 тисяч євро.

Максимальний відсоток покриття витрат

49%, для проектів на організацію більш
чистого виробництва сума кредиту може
становити до 90% затрат на реалізацію
проекту

Відсоткова ставка

Згідно з ринковою кон'юнктурою, від кредитів
для заходів з енергозбереження до пільгових
кредитів для соціальних проектів

Погашення кредиту

До 7 років. У програмах для кредитів з метою
енергозбереження та кредитів на організацію
більш чистого виробництва погашення
кредиту безпосередньо пов’язане з економією
інвестицій

НЕФКО вимагає забезпечення у розмірі 125% від суми кредиту. У якості застави приймаються:
майно, обладнання, банківські або муніципальні гарантії. Проектам, які призводять до скорочення
викидів парникових газів або зменшення викиду токсичних речовин у навколишнє середовище,
віддається перевага.
Просимо також ознайомитися з брошурами за цими посиланнями:
http://www.nefco.org/sites/nefco.viestinta.org/files/NEFCO_IF12_0205.pdf
http://www.nefco.org/sites/nefco.viestinta.org/files/NEFCO_CP115X210_lores_09092010.pdf
http://www.nefco.org/sites/nefco.viestinta.org/files/NEFCO_ESC12_screen_final_0.pdf
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Asiya İnkişaf Bankından yardım olmaq üçün standart ərizə forması yoxdur. Bununla belə, AİB layihənin У
Львові (Україна) НЕФКО профінансувала проект переходу від низьковольтної мережі до електричної
мережі високої напруги з метою скорочення втрат електроенергії і зменшення споживання вугілля
на заводі «Іскра». В результаті зниження втрат напруги на 240 МВт/год та зменшення споживання
вугілля, щорічні викиди вуглекислого газу знизилися на 106 тонн. Це забезпечило компанії
заощадження, що оцінюються в 190 000 євро на рік.

Критерії подання заявки
Для визначення прийнятності проекту НЕФКО вимагає на початку з’ясування деяких аспектів для
початкової перевірки проекту, в тому числі: 1) підґрунтя та мета проекту; 2) очікувані екологічні
вигоди та / або поліпшення в результаті реалізації проекту; 3) приблизні інвестиційні витрати; 4)
приблизний план фінансування; 5) розрахунок рентабельності і періоду окупності. Ці вимоги можна
знайти за веб-адресою: http://www.nefco.org/how_to_work

Порядок подання заявок

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

НЕФКО рекомендує зв’язатися з ними по телефону або через контактну форму, щоб дізнатися, чи
ваш проект відповідає критеріям на отримання фінансування від НЕФКО. НЕФКО не вивчає бланки
заявок, а вимагає описання проекту. Інформацію про загальний порядок подання заявок можна
знайти тут: http://www.nefco.org/how_to_work

Контактна інформація (офіс НЕФКО в Україні)
Тел.: +380 44 287 0106
E-mail: info@nefco.org.ua
Ви можете залишити повідомлення через контактну форму на сторінці: http://www.nefco.org/
contact
Веб-сайт: www.nefco.org

5. Північний інвестиційний банк (ПІБ)
Характеристика донора
Північний інвестиційний банк (ПІБ) є міжнародною фінансовою установою, яка перебуває у власності
Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Банк здійснює кредитування як
у своїх країнах-членах, так і на ринках, що розвиваються, таких як Україна. Екологічні кредити
надаються, зокрема, через спеціальні засоби кредитування: Фонд для фінансування проектів,
пов’язаних зі зміною клімату, енергозбереженням і використанням відновлюваних джерел енергії
(CLEERE) та Природоохоронний кредит, орієнтовані на країни Східної Європи.
ПІБ тісно співпрацює з іншими фінансовими установами, такими як ЄБРР та ЄІБ.

Сектори, які підлягають фінансуванню
Чотири основні сектори діяльності ПІБ: енергетика; охорона навколишнього середовища; транспорт,
логістика і комунікації; та інноваційні технології. Ці види діяльності пов’язані з поновлюваними
джерелами енергії, енергоефективністю, використанням більш чистих виробничих технологій,
які скорочують викиди парникових газів у промисловості, а також з адаптацією в енергетичній
сфері. Кредити й гарантії можуть надаватися приватним і державним компаніям, урядам, місцевим
органам влади та фінансовим установам.

Технології, які підлягають фінансуванню
Більш чисте виробництво та раціональне використання природних ресурсів, природоохоронні
технології, скорочення викидів та відновлювані джерела енергії.
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Кредити муніципалітетам надаються або під муніципальну гарантію, або у формі прямого
кредиту муніципальній установі. Екологічні кредити надаються, зокрема, через спеціальні засоби
кредитування: Фонд для фінансування проектів, пов’язаних зі зміною клімату, енергозбереженням
і використанням відновлюваних джерел енергії (CLEERE) та Природоохоронний кредит, орієнтовані
на сусідні для держав-учасниць території у Східній Європі.
Мінімальна сума кредиту

Зазвичай, більше 50 млн. євро

Максимальна сума кредиту

Певної максимальної суми не встановлено

Максимальний відсоток покриття витрат

Зазвичай, не більше 50% затрат на реалізацію
проекту

Відсоткова ставка

На основі поточних ринкових ставок

Строк погашення

Довгостроковий

Кредити ПІБ надаються для реалізації проектів, спрямованих на зміцнення конкурентоспроможності
та поліпшення стану навколишнього середовища. ПІБ вимагає належного забезпечення надаваних
кредитів. Особливих вимог щодо видів забезпечення, які може приймати ПІБ, не існує.

Інформація, необхідна для подання заявки
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Для того, щоб проект вважався прийнятним, він повинен відповідати таким критеріям: в результаті
його реалізації повинні бути досягнуті значні чисті екологічні вигоди; він повинен знаходитися в
рамках екологічних секторів діяльності ПІБ (більш чисте виробництво, природоохоронні технології,
скорочення викидів та відновлювані джерела енергії): він повинен включати науково-дослідні
роботи, що забезпечують екологічні вигоди, а також підвищувати галузеві стандарти завдяки
застосуванню інноваційних рішень.

Приклад проекту
У 2008 році ПІБ надав кредит у розмірі 28 млн. євро Алчевському металургійному комбінатові
(Україна) для забезпечення його самостійності в електропостачанні та скорочення його викидів
парникових газів у об’ємах, що порівнюються з великим європейським містом.

Порядок подання заявок
Заявки на отримання кредитів необхідно направляти до Кредитного відділу ПІБ (див. контактні
дані). Стандартні форми для подання заявок на отримання кредиту відсутні.

Контактна інформація
Кредитний відділ ПІБ
Харро Пітканен (Harro Pitkänen), Виконуючий обов’язки начальника кредитного відділу
Тел.: +358 10 618 0246
E-mail: harro.pitkanen@nib.int
Веб-сайт: www.nib.int

6. Глобальний фонд кліматичного партнерства
Характеристика донора
Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF) – це інвестиційний фонд з головним офісом
у Люксембурзі, який забезпечує фінансування проектів зі сталого енергетичного розвитку на
ринках, що формуються і розвиваються. Він може надавати комерційне фінансування місцевим
фінансовим установам або здійснювати спільне інвестування безпосередньо в проекти з підвищення
енергоефективності або використання поновлюваних джерел енергії в державному та приватному
секторах.
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Сектори, які підлягають фінансуванню
Енергоефективність (мінімальна економія 20%), поновлювані джерела енергії.
www.uhodameriv.eu

Технології, які підлягають фінансуванню
Фонд буде розглядати тільки технології, придатність яких доведена з комерційної точки зору
(наприклад, енергія сонця, вітру). Інші технології потребують схвалення кваліфікованою третьою
особою.

Інформація щодо фінансування

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Мінімальна сума кредиту

У більшості випадків, 5 млн. доларів

Максимальна сума кредиту

30 мільйонів доларів

Максимальний відсоток покриття витрат

Не зазначено

Відсоткова ставка

Не зазначена

Строк погашення

До 15 років

Інформація, необхідна для подання заявки
В залежності від конкретного проекту, зазвичай необхідна інформація про проект включає опис
залучених сторін / спонсорів, поточний статус розробки, укладені контракти (наприклад, на випуск
продукції, на проектування, матеріально-технічне забезпечення та будівництво, на експлуатацію
та технічне обслуговування, на земельні права...), очікувану економію енергії / виробництво енергії,
аналіз економічних показників проекту, дотримання чинних соціальних та екологічних стандартів.
Для отримання більш докладної інформації просимо звертатися до Глобального фонду кліматичного
партнерства (див. контактні дані).

Порядок подання заявок
Якщо ви зацікавлені в отриманні фінансування від Глобального фонду кліматичного партнерства,
просимо звернутися до Фонду по електронній пошті.

Контактна інформація
Електронна адреса: info@gcpf.lu
Веб-сайт: www.gcpf.lu

7. Фонд «Голландські міжнародні гарантії
для житлового фонду» (DIGH)
Характеристика донора
DIGH є голландською організацією, яка надає можливість людям з низькими доходами придбавати
житло згідно з їхніми статками в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою,
таких як Україна. В Україні фонд «Голландські міжнародні гарантії для житлового фонду» також
фінансує будівництво енергоефективних будівель та модернізацію звичайних споруд для їх
перетворення в енергоефективні будівлі.

Сектори, які підлягають фінансуванню
Сектор житлового будівництва

Технології, які підлягають фінансуванню
Будівництво енергоефективних будівель та енергоефективна модернізація: теплоізоляція зовнішніх
стін, встановлення лічильників електроенергії, електричних котлів, водогрійних котлів та котлів
центрального опалення, ремонт труб та обладнання внутрішніх водопровідних мереж.
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DIGH може виступати в якості посередника між вашою організацією, банком і голландським
гарантом, готовим гарантувати ваш кредит.
Мінімальна сума кредиту

Певної мінімальної суми не встановлено

Максимальна сума кредиту

Понад 2 млн. євро

Максимальний відсоток покриття витрат

75% затрат на реалізацію проекту

Відсоткова ставка

Дорівнює відсоткам по необхідному
банківському кредиту, плюс доплата за
послуги DIGH

Строк погашення

До 30 років

В залежності від суми кредиту, фонд «Голландські міжнародні гарантії для житлового фонду»
стягує комісію від 3% до 5% від суми кредиту. Для отримання більш докладної інформації просимо
відвідати веб-сайт: http://www.digh.nl/content/provisie.
DIGH оцінює заявку, використовуючи свою власну математичну модель і дані, надані заявником.
DIGH оцінює, чи має організація достатній досвід у галузі управління нерухомістю, а також вивчає
досягнуті результати.
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Інформація, необхідна для подання заявки
Для того, щоб проект вважався прийнятним, він повинен відповідати таким критеріям: 1) кредит
повинен використовуватися для будівництва нової нерухомості або вдосконалення існуючої
нерухомості для цілей державного житлового фонду; 2) проект має бути спрямовано на групу
населення з певними розмірами прибутків. Як орієнтир, на початку щомісячна орендна плата не
може перевищувати 1/3 щомісячного доходу передбачуваних мешканців; 3) проект повинен мати
позитивне значення чистого грошового потоку протягом всього терміну кредиту. З більш докладною
інформацією просимо ознайомитися на веб-сайті Фонду «Голландські міжнародні гарантії для
житлового фонду».

Приклад проекту
Фонд «Голландські міжнародні гарантії для житлового фонду» прийняв участь у спільному
фінансуванні проекту в Ніжині (Україна) з модернізації двох багатоповерхових будинків із загальною
кількістю 294 квартири, з особливою увагою на заходи з енергозбереження.

Порядок подання заявок
Для подання заявки на отримання кредиту просимо заповнити бланк заявки, відвідавши вебсторінку:
http://www.digh.nl/content/aanmeldingsformulier_financiering

Контактна інформація
Тел.: +31 (0)35 - 6268383
Електронна адреса: info@digh.nl
Веб-сайт: www.digh.nl

8. Світовий банк – Субнаціональні фінанси від МФК
Характеристика донора
Субнаціональні фінанси є спільною ініціативою Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації
(МФК). Він забезпечує держави, області, муніципалітети та їхні підприємства фінансуванням і
доступом до ринків позичкового капіталу без суверенних гарантій.
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Енергоефективність, енергетика, розподіл природного газу, централізоване теплопостачання,
використання водних ресурсів і очищення стічних вод, організація транспортної системи,
управління твердими відходами, інші важливі комунальні послуги. На фінансування мають право
уряди міського, обласного, регіонального чи місцевого самоврядування та їхні установи.

Технології, які підлягають фінансуванню
Не вказані

Інформація щодо фінансування

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Мінімальна сума кредиту

Не вказано

Максимальна сума кредиту

Не вказано

Максимальний відсоток покриття витрат

Не вказано

Відсоткова ставка

Не вказано

Строк погашення

Не вказано

Відділ субнаціонального фінансування оцінює ризик відповідно до ряду критеріїв, які застосовуються
у його власній моделі оцінки. Вони включають в себе такі критерії: 1) фінансовий (передбачуваність
руху готівки для обслуговування боргу без суверенної гарантії, здатність погасити борг; 2)
соціально-економічний (міцна економічна база); 3) інституційний (експлуатаційна ефективність);
4) нормативний (рівень розвитку ринку, ступінь децентралізації). 5) вплив на розвиток (значимість
інвестицій, значні економічні вигоди та переваги у сфері боротьби з бідністю).

Інформація, необхідна для подання заявки
При поданні заявки на фінансування просимо обов’язково включити такі основні відомості про
проект: 1) назва та місцезнаходження суб’єкту; 2) підтвердження того, що суб’єкт має право брати
в борг кошти на комерційних умовах, без суверенної гарантії; 3) опис пропонованого використання
грошових коштів / інвестицій; 4) загальна вартість інвестицій; 5) обсяг фінансування, на який
подається заявка; 6) передбачувані строки початку й завершення проекту; 7) назви будь-яких
інших вже залучених сторін, таких, як фінансові установи або будівельні фірми.

Порядок подання заявок
Якщо ви зацікавлені у субнаціональному фінансуванні, ви можете надіслати ваші заявки
електронною поштою або факсом. Просимо обов’язково включити слова «Заявка на фінансування»
у тему вашого електронного листа або ж подати цю фразу у верхній частині факсу, і вказати вашу
контактну інформацію.

Контактна інформація
Факс: +1 (202) 974-4310
Електронна адреса: subnationalfinance@ifc.org
Веб-сайт: http://www.ifc.org/subnationalfinance

9. Агентство США з міжнародного
розвитку (АМР США)
Характеристика донора
Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) є незалежною організацією, яка надає
економічну, гуманітарну підтримку та сприяння в розвитку по всьому світі в рамках цілей зовнішньої
політики Сполучених Штатів.

Сектори, які підлягають фінансуванню
Бенефіціарами є місцеві органи влади та неурядові організації
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Технології: енергоефективні технології, технології зі скорочення викидів CO2, технології в рамках
муніципального опалення.

Інформація щодо фінансування
АМР США більше не публікує пропозиції щодо можливостей укладення контрактів на веб-сайті
АМР США. Натомість, ці повідомлення будуть з’являтися на веб-сайті www.grants.gov. Запрошуємо
відвідати веб-сайт grants.gov і підписатися на розсилку по електронній пошті.

Приклад проекту
На даний час АМР США фінансує трирічну програму «Реформа міського теплозабезпечення (РМТ) в
Україні». Цей проект АМР США, бюджет якого становить 16 млн. доларів, спрямований на створення
життєздатного муніципального сектору теплопостачання, що забезпечує надійне та ефективне
обслуговування мешканців, державних установ і місцевої промисловості. Проект сприяє створенню
фінансово рентабельного та стабільного сектору централізованого теплопостачання, який надає
надійні і якісні послуги населенню, державним установам та місцевій промисловості.

Порядок подання заявок
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Для того, щоб подати заявку на фінансування АМР США, просимо переглянути наявні оголошення.
Їх можна знайти на веб-сайті www.grants.gov

Контактна інформація АМР США в Україні
Офіс з питань розвитку, допомоги незаможним та комунікацій (Development Outreach &
communications)
Тел.: + 38 (044) 596 596 0
Український веб-сайт: http://ukraine.usaid.gov
Міжнародний веб-сайт: www.usaid.gov
Оголошення щодо грантів АМР США можна знайти на веб-сайті www.grants.gov

10. Світовий банк
Характеристика донора
Світовий банк є одним із найважливіших джерел фінансової і технічної допомоги країнам, що
розвиваються, по всьому світу. Банк складається з двох установ розвитку, що належать 187 країнамчленам: Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку
(МАР). МБРР прагне скоротити бідність в країнах з середнім рівнем доходу і в кредитоспроможних
бідніших країнах, тоді як діяльність МАР зосереджена на найбідніших країнах світу.
Кредит через Укрексімбанк іншим банкам та фінансовим установам профінансує інвестиції в заходи
з енергозбереження в промисловості, на муніципальних і державних підприємствах, а також
корпорації ESCO.

Сектори, які підлягають фінансуванню
Майже всі сектори мають право на фінансове забезпечення.
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Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародна асоціація розвитку (МАР) надають
середньорічні зобов’язання з кредитування інвестиційних проектів. Ці кошти використовуються
країнами-одержувачами для придбання товарів та обладнання, цивільного будівництва, а також
отримання консультаційних послуг, необхідних для реалізації цих проектів. Кожен проект може
включати в себе багато окремих договорів та ділових можливостей для постачальників, підрядників
і консультантів по всьому світі. При використанні ділових можливостей в рамках проектів,
фінансованих Світовим банком, важливо розуміти, що організація-виконавець в країні-одержувачі
несе відповідальність за закупівлі. Всі контракти укладаються між позичальником (зазвичай,
це урядове відомство, яке є його організацією-виконавцем) і постачальником, підрядником або
консультантом. Роль банку полягає в тому, щоб переконатися, що роботи позичальника виконано
правильно, що узгоджені процедури закупівель виконуються, і що весь процес здійснюється
ефективно, справедливо, прозоро та неупереджено.

Приклад проекту
В травні 2011 року Світовий банк схвалив фінансування Програми підвищення енергоефективності
в сумі 200 млн. доларів для сприяння підвищенню енергоефективності промисловими і
торговельними компаніями, місцевими органами влади, підприємствами муніципального сектору
та енергозбутовими компаніями шляхом надання допомоги сталому фінансовому посередництву у
фінансуванні інвестицій з метою підвищення енергоефективності.
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Порядок подання заявок
За додатковою інформацією просимо звертатися до місцевого офісу.

Контактна інформація
Офіс Світового банку у Києві
Тел.: (380 44) 490-6671
Факс: (380 44) 490-6670
Електронна адреса: ukraine@worldbank.org

11. Східноєвропейське Партнерство у сфері
енергоефективності та екології (Е5Р)
Характеристика донора
E5P – це багатосторонній донорський фонд під керівництвом ЄБРР, який було створено з ініціативи
уряду Швеції під час головування цієї країни у Європейському Союзі у 2009 році E5P почав свою
діяльність в 2011 році (угода про створення E5P була ратифікована українським парламентом у
липні 2011 року). Фонд покликаний сприяти інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших
та інших енергоємних таких країнах, як Вірменія, Азербайджан і Молдова. В даний час донорами
E5P виступають Європейська комісія Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія,
Польща, Швеція, США та Україна (див.також:http://www.ebrd.com/pages/news/ press/2011/110224a.
shtml ;)

Сектори, які підлягають фінансуванню
Гранти в рамках E5P виділяються на чотири пріоритетні напрями: енергоефективне централізоване
теплопостачання в Україні, інші проекти з енергоефективності в Україні, екологічні проекти в
Україні, а також, додаткові проекти в інших країнах Східної Європи. В доповнення до просування
енергоефективності в проектах теплопостачання, фінансування також буде підтримувати інші
інвестиції, спрямовані на створення суттєвих заощаджень енергії. Природоохоронні проекти,
наприклад, які стосуються стічних вод або поновлюваних джерел енергії, також потрапляють під
грантове фінансування.
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E5P виділяє кошти на природоохоронні проекти на додаток до кредитів з боку міжнародних
фінансових інститутів. Фонд буде доповнювати позики на проекти з енергоефективності, які
надаються фінансовими інститутами, включаючи ЄБРР, Європейський Інвестиційний Банк, НЕФКО,
Північний Інвестиційний Банк і Група Світового банку. (див. також: http://www.ebrd.com/pages/news/
press/2012/120223.shtml)
Порядок подачі заявок
Зв’яжіться з місцевим відділенням для отримання додаткової інформації

Приклад проекту
Приклади проектів
У 2011 році 10-річний кредит був продовжений ЄБРР муніципального теплопостачання
Zhytomyrteplokomunenergo компанії, яка поставляє тепло-і гарячого водопостачання близько 75
000 житлових квартир в Житомирі. Це був перший муніципальний проект в Україну, щоб отримати
грант у Східній Європі з енергоефективності та навколишнього середовища партнерства (E5P). €
5 млн. гранту з Фонду E5P доповнять кредит ЄБРР і буде фінансувати установку біомаси рослини
використовують в основному локально доступних деревних відходів, а також фінансування
установки додаткових окремих підстанцій опалення і подальшого перетворення з 4 - 2 - мережі
труб розподілу.
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Порядок подання заявок
Якщо потрібно більше інформації зв’яжіться з представником фонду

Контактна інформація
Менеджер Програми E5P: Андерс Лунд (Anders Lund)
Тел.: +44 20 73387031
Електронна адреса: lunda@ebrd.com

12. DemoUkrainaDH
Характеристика донора
Ця установа фінансування була створена Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) і
Шведською агенцією з міжнародного розвитку та співробітництва (Sida), у співпраці з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Програма діє також
за підтримки Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та екології (Е5Р).
Установа існуватиме впродовж трьох років до кінця 2014 року.
Див.також:http://www.nefco.org/en/news/the_multilateral_programme_on_energy_efficiency_begins_
operation_in_ukraine

Сектори, які підлягають фінансуванню
Власник проекту має бути державною організацією, що знаходиться у власності держави, регіону
або муніципалітету, і повинен здійснювати свою діяльність у місті з населенням, щонайменше, 100
000 мешканців.
Фінансова підтримка інвестицій може надаватися лише власникам проектів – районним комунальним
теплопостачальним підприємствам України, які перебувають у державній власності. Грошові кошти,
отримані від E5P, будуть використовуватися для вирішення довгострокових проблем, таких як
неефективність ринкового механізму, регулювання та поведінкові й мотиваційні бар’єри. Зусилля
будуть спрямовуватися на фактори попиту, такі як структура тарифів і встановлення систем
вимірювання й контролю. Гранти також можуть бути спрямовані на інвестиції в муніципальну
інфраструктуру, якщо вони зосереджені на вирішенні проблем неефективності ринкового механізму
та дають можливість підприємствам дотримуватися високих енергетичних та екологічних
стандартів, при цьому не порушуючи обмежень доступності.
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Метою програми фінансування DemoUkrainaDH є підтримка розробки та фінансування екологічно
раціональних та енергоефективних демонстраційних проектів в секторі централізованого
теплопостачання в Україні. Програма може надавати такі види підтримки:
- Грантове фінансування капітальних витрат у розмірі не більше 50% від загальної суми позикових
та залучених коштів, що не перевищує 0,3 млн. євро на один проект.
- Кредитне фінансування в розмірі не більше 0,4 млн. євро на один проект, під, наприклад,
муніципальну гарантію з відсотковою ставкою 6% та терміном окупності 4 роки. Будуть
застосовуватися додаткові умови.
- Технічна допомога (ТД) як важливий інструмент, що уможливлює проекти
Демонстраційні проекти повинні реалізовуватися із використанням добре відомих й перевірених
технологій і мають бути рентабельні. Проект повинен призводити до підвищення енергоефективності
зі зниженням споживання енергії не менше ніж на 30%, і має бути екологічно стійким. Проект
повинен бути практично застосовний і залучати споживачів до процесу планування та підготовки.

Приклад проекту

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Типові демонстраційні проекти спрямовані на те, щоб продемонструвати, як вирішити найбільш
серйозні проблеми централізованого теплопостачання в Україні (технічна неефективність і
недостатня фінансова доцільність централізованого теплопостачання району) в малих або
середніх масштабах з можливістю реалізації в більш широкому масштабі. Типові проекти можуть
продемонструвати поліпшення ефективності виробництва, передачі й розподілу централізованого
опалення, а також здатні показати потенціал енергозбереження з боку споживача.
Фінансуванню можуть підлягати такі типові інвестиції в системи централізованого опалення:
- встановлення індивідуальних підстанцій з лічильниками тепла та регулюючим обладнанням;
- заміна 4 трубних систем;
- впровадження відновлюваних видів палива;
- заміна трубопроводів системи централізованого опалення;
- невеликі ТЕЦ для заміни водогрійних котлів.

Порядок подання заявок
Районні комунальні теплопостачальні підприємства України, які перебувають у державній
власності, можуть подавати Форми висловлення зацікавленості Координаторові по Україні в
Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
За додатковою інформацією просимо звертатися на веб-сайт http://demo-dh.org.ua

Контактна інформація
Енергоефективні демо-проекти в секторі теплопостачання України
вул. Димирова 24, офіс 611
Київ, 03150
Тел.: +38 (044) 207 17 27

13. Німецький державний банк розвитку KfW
Характеристика донора
Банк KfW є провідним німецьким банком розвитку і невід’ємною частиною Банківської групи KfW.
Нашим головним клієнтом є Міністерства Німеччини, однак Європейська комісія та уряди інших країн
також доручають нам реалізовувати їхні програми й проекти в галузі розвитку й співробітництва.
Банк KfW Entwicklungsbank здійснює активну діяльність в Україні з 1992 року в рамках програми
ТРАНСФОРМ (TRANSFORM). З 2003 року Банк KfW Entwicklungsbank реалізує проекти фінансового
співробітництва (FC) у фінансовому та енергетичному секторах, а також у соціальній та громадській
інфраструктурі. До кінця 2010 року Федеральне міністерство з економічного співробітництва та
розвитку Німеччини (BMZ) спрямувало понад 120 мільйонів євро на реалізацію цих інвестиційних
проектів. Банк KfW Entwicklungsbank також здійснює діяльність від імені Федерального міністерства
охорони навколишнього середовища (BMU) в області енергоефективності та охорони навколишнього
середовища.

16

Сектори, які підлягають фінансуванню
www.uhodameriv.eu

Сьогодні Банк KfW Entwicklungsbank, головним чином, фінансує інвестиції у сфері передачі
електроенергії регіонального значення, а також інвестиції в об’єкти житлово-комунального
господарства в Україні.

Інформація щодо фінансування
Банк є універсальним джерелом фінансування для вашого проекту. В деяких випадках кредит
банку KfW може покрити тільки частину ваших потреб у фінансуванні.

Приклад проекту
Об’єкти житлово-комунального господарства в Україні, особливо, водопостачання, очистки стічних
вод та системи централізованого теплопостачання, перебувають у вкрай небезпечному стані. З
моменту здобуття незалежності 20 років тому інвестиції у відновлення цих об’єктів практично
не здійснювалися. Від імені уряду Німеччини, Банк KfW Entwicklungsbank надає 23 млн. євро для
інвестицій в комунальне господарство.

Порядок подання заявок
УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Заявка завжди повинна подаватися до початку реалізації проекту (наприклад, до укладення першої
юридично обов’язкової угоди / розміщення замовлення або підписання договору купівлі-продажу),
оскільки реструктуризація боргів та фактичне фінансування не здійснюються. Зверніться за
адресою e-mail, вказаною нижче.

Контактна інформація
Email: kfw.kiew@kfw.de
Веб-сайт:

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/
Europe/Ukraine/

14. Корисні посилання та національні фонди
1. INOGATE
Програма INOGATE – це міжнародна програма співробітництва в енергетичній галузі між Європейським
Союзом та країнами-партнерами, у тому числі, Україною. Вони домовились про спільну роботу з
метою досягнення чотирьох основних цілей: 1) зближення енергетичних ринків на основі принципів
внутрішнього енергетичного ринку ЄС з урахуванням особливостей залучених країн; 2) зміцнення
енергетичної безпеки шляхом вирішення питань експорту / імпорту енергоресурсів, диверсифікації
постачання, транзиту енергоносіїв та попиту на них; 3) підтримка сталого енергетичного розвитку,
включаючи розвиток енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та управління попитом; 4)
залучення інвестицій в енергетичні проекти загальної та регіональної зацікавленості.
Веб-сайт: www.inogate.org

2. ЄІСП
Європейський інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП) є фінансовим інструментом, який підтримує
ЄПС (Європейську політику сусідства) через конкретні дії. ЄІСП є широкою політичною стратегією,
яка ставить за мету зміцнення процвітання, стабільності та безпеки в європейському регіоні задля
уникнення будь-яких кордонів між розширеним ЄС та його безпосередніми сусідами.
Веб-сайт: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

3. GIZ
Німецьке товариство технічного співробітництва (GIZ), що діє від імені Федерального уряду
Німеччини та інших клієнтів, підтримує країни-партнери в реалізації Рамкової конвенції зі зміни
клімату, яка спрямована на зменшення викидів парникових газів та адаптації до наслідків зміни
клімату. Крім того, GTZ реалізує принципи політики в області запобігання змінам клімату за
допомогою широкого кола практичних заходів в країнах-партнерах.
Веб-сайт: www.giz.de
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Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) є неурядовою організацією у формі Асоціації,
що об’єднує досвід своїх членів з ряду питань, пов’язаних з секторами енергоефективності та
поновлюваних джерел енергії. Члени ЄУЕА включають представників комерційних підприємств
(виробників обладнання, консультантів, технічних спеціалістів, тощо), а також почесних членів,
в тому числі, представників українських органів державної влади та науково-дослідних установ.
Їхня широка мережа дозволяє їм отримувати доступ до інформації на ринку в ефективний спосіб,
а також встановлювати необхідні контакти. Загалом, мета ЄУЕА – стати платформою для діалогу
між органами державної влади та комерційною спільнотою, як в Україні, так і на рівні Україна – ЄС.
Веб-сайт: www.euea-energyagency.org

5. Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України
(Держенергоефективності України)

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності
України)є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Його основними
завданнями є: реалізація державної політики у сфері ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження; здійснення державного контролю у сфері ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в
енергетичному балансі України. .
Європейський Союз та Україна продовжують співробітництво з виконання заходів, визначених у
Порядку денному асоціації Україна - ЄС у галузі енергоефективності та відновлюваних джерел
енергії, включаючи впровадження дорожньої карти відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння
в цих галузях. На сьогодні, одним з головних завдань порядку денного є визначення належної
організаційної структури з метою підтримки втілення таких заходів у довготривалій перспективі.
Прагнучи створити таку організаційну структуру, ЄС розпочав у 2012 році новий проект
технічної допомоги «Розбудова спроможності Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України» (http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/
news/2012/2012_02_03_uk.htm)
Веб-сайт: www.saee.gov.ua

6. АЕМУ
Асоціація «Енергоефективні міста України» є добровільною неурядовою організацією, створеною
для сприяння просуванню принципів заощадження енергії серед міст-учасників. Їх діяльність
зосереджена на перетворенні існуючих місцевих економік в сталі спільноти з акцентом на
інформації, обміні корисними ідеями та досвідом, новими технологіями та управлінськими ноу-хау
у сфері розподілу ресурсів. Вони працюють з ключовими зацікавленими сторонами на місцевому
рівні, щоб допомогти громадам у досягненні енергетичної безпеки, збереженні навколишнього
середовища, поліпшенні якості місцевого життя та продовженні діяльності зі сталого розвитку.
Веб-сайт: http://www.enefcities.org.ua/

7. Шведська агенція з міжнародного розвитку та співробітництва (Sida)
Шведська агенція з міжнародного розвитку та співробітництва (Sida) є державною організацією, що
знаходиться під керівництвом шведського Міністерства закордонних справ. Шведська допомога в
цілях розвитку дотримується трьох тематичних пріоритетів: демократія і права людини, навколишнє
середовище і зміна клімату, а також гендерна рівність та роль жінки в суспільстві.
Веб-сайт: http://www.sida.se/English
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8. Державний фонд сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні
www.uhodameriv.eu

Це конкурс проектів і програм, що розробляються й подаються місцевими органами влади щорічно,
з 1 лютого по 15 червня. Конкурс фінансується з державного бюджету та з інших джерел, не
заборонених законодавством України. Він орієнтований на розв’язання актуальних проблем
місцевих урядів та поширення передового досвіду, накопиченого в ході їхньої реалізації.
Конкурс було започатковано у 2002 році Указом Президента України від 28 жовтня 2002 р. №
952/2002 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»
та Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64 «Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування». Підставою
для оголошення конкурсного відбору у 2012 році є рішення засідання ради Конкурсу від 17 січня
2012 року.
Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку
зареєстрували проект або заявку адміністративно-територіальної одиниці.
Органи місцевого самоврядування – претенденти на участь у конкурсі – подають на адресу Дирекції
конкурсу (Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні,01133, м. Київ, бульвар
Лесі Українки 26, корпус «А», кімн.709):
- заяву на участь у Конкурсі;
- оригінал проекту (програми), дві його копії та електронну версію проекту (програми);

УГОДА
МЕРІВ

Прихильники місцевого сталого
енергетичного розвитку

- копію рішення відповідного місцевого органу влади щодо затвердження проекту (програми).
Реєстрація проектів та програм здійснюється щоденно, з 09-00 до 18-00.
Телефон дирекції конкурсу: (044) 285-77-58, e-mail: fond713@ukr.net
Веб-сайт: http://municipal.gov.ua/

9. Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України (Мінрегіон України)
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(Мінрегіон України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України. Основними завданнями Мінрегіону України є
формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах:
- удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою,
розвитку місцевого самоврядування;
- будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження
традиційного характеру середовища населених пунктів;
- житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітководекоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання,
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
- архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;
- забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості
будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства.
Робоча група з координації проектів та програм міжнародної технічної допомоги
9 лютого 2012 року в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України відбулося установче засідання Робочої Групи з координації проектів
та програм міжнародної технічної допомоги. У зустрічі під головуванням Міністра Анатолія
Близнюка взяли участь близько 40 представників міжнародних організацій та проектів. Під час
зустрічі обговорювалися шляхи співпраці Міністерства з донорськими організаціями у сферах
енергозбереження, водопостачання та в інших секторах житлово-комунального господарства. За
результатами засідання було видано наказ Міністерства щодо створення постійно діючої робочої
групи з координації проектів та програм міжнародної технічної допомоги в галузі будівництва та
житлово-комунального господарства в муніципалітетах
Веб-сайт: http://minregionbud.gov.ua/
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Повну відповідальність за зміст даного документу несе Офіс Угоди мерів-Схід. Він не обов’язково відображає думку
Європейського Союзу. Незважаючи на зусилля, докладені до підготовки даного документу, Європейська комісія не несе
відповідальність за будь-яке використання цієї інформації або за будь-яку помилку у текстах. Офіс Угоди мерів-Схід був
відкритий за фінансової підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань розвитку та співробітництва
(DG DEVCO). Він управляється консорціумом під керівництвом Асоціації «Energy Cities», до складу якого входять Асоціації
«Climate Alliance» та «Energy Efficient Cities of Ukraine», Державне агентство Міністерства економіки Нідерландів «NL Agency»
та Регіональний екологічний центр Центральної Азії.

