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ЄБРР 
Резюме проекту (РП) 

Назва проекту: Програма USEFF 

Країна: Україна 

Номер проекту: 43660 

Галузь: Фінансові установи 

Державний/приватний: Приватний сектор 

Дата засідання Ради директорів: 4 вересня 2012 р. 

Статус: Пройшов остаточний розгляд, очікується ухвалення Радою 
директорів 

Дата оприлюднення РП: 
Дата оновлення РП 

8 червня 2012 р. 

Опис та цілі проекту: ЄБРР розглядає можливість реалізації рамкової програми 
фінансування обсягом $200 млн. з метою задоволення 
потреби в інвестиціях у проекти сталої та альтернативної 
енергетики в енергомісткій економіці України. Програма 
включатиме у себе кредитні лінії для місцевих банків та 
лізингових компаній, які братимуть у ній участь. Ці фінансові 
установи, у свою чергу, надаватимуть з цих коштів кредити 
приватним компаніям на впровадження проектів сталої та 
альтернативної енергетики. 

Для підтримки програми Міністерство фінансів Австрії 
виділить грантові кошти на технічну допомогу фінансовим 
установам, субпозичальникам і місцевим експертам, які 
братимуть участь у програмі. 

Вплив проекту на перехідні процеси 
в економіці: 

Проект матиме наступні позитивні впливи на перехідні 
процеси в економіці: 

Демонстраційний ефект 

Проект продемонструє переваги енергозбереження і 
сприятиме розширенню кредитування та лізингу у сфері 
сталої та альтернативної енергетики в економіці України, що 
характеризується низькою енергоефективністю. Він також 
продемонструє, яким чином раціональне 
енергокористування сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності промисловості. 

Переконавшись у фінансовій доцільності інвестицій у 
проекти підвищення енергоефективності та відновлюваної 
енергетики, банки та лізингові компанії, що беруть участь у 
Програмі, а також інші учасники ринку продовжать 
фінансувати подібні проекти на сталій основі у майбутньому. 

Проект розширить ринок фінансування проектів 
енергоефективності в Україні, оскільки передбачає надання 
цільового середньострокового фінансування, обсяги якого 
наразі є обмеженими в Україні. 

Передача навичок 

Проект забезпечить передачу і накопичення досвіду 
здійснення інвестицій у сталу та альтернативну енергетику у 
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фінансових установ, кінцевих користувачів та місцевих 
експертів, які братимуть у ньому участь. 

Нові та вже існуючі фінансові установи отримають досвід 
визначення можливостей для інвестицій в 
енергоефективність, маркетингу відповідних продуктів, а 
також оцінки кредитних заявок, що мають відношення до 
інвестицій в енергоефективність. Субпозичальники 
навчаться готувати кредитні заявки для проектів 
енергоефективності, а місцеві інженери навчаться 
допомагати фінансовим установам і субпозичальникам, що в 
результаті призведе до накопичення місцевого досвіду і 
навичок. 

Клієнт: Банки та лізингові компанії в Україні. 

Фінансування ЄБРР: $200 млн. 

Загальна вартість проекту: $200 млн. 

Екологічні впливи: Проект віднесено до категорії «FI». Фінансові установи, які 
братимуть у ньому участь, повинні відповідати Вимозі до 
реалізації проектів (ВРП) ЄБРР №2. Усі субкредити, що 
фінансуватимуться в рамках Програми USEFF, повинні 
будуть відповідати ВРП №9. Фінансові установи-учасники 
повинні будуть подавати до ЄБРР річні екологічні та 
соціальні звіти. 

Технічне співробітництво: Технічне співробітництво буде фінансувати Міністерство 
фінансів Австрії. ЄБРР найматиме консультантів для 
надання підтримки фінансовим установам-учасникам, 
субпозичальникам і місцевим експертам, у тому числі для: 
проведення інформаційної кампанії для українських 
компаній, визначення проектів для реалізації, проведення 
енергетичних аудитів промислових підприємств, надання 
субпозичальникам допомоги в реалізації проектів та 
перевірки придатності для участі у Програмі. 

Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу, 
зв’яжіться з компанією-клієнтом.  

Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Політика публічного інформування 
(ППІ): 

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та 
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою 
покращення обізнаності та розуміння його стратегій, 
принципів та діяльності. 

Текст ППІ можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Орган з розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (ОРС): 

ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість 
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або 
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на 
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур ОРС 
можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  

Російськомовну версію правил подання скарг та опису 
відповідних процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення 
періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста 
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ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного 
Представництва ЄБРР. 
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