


Актуальні питання 

Для розробника/ ініціатора 
 
• Де знайти гроші? 
• Як підготувати проект до 

фінансування? 
• Де і якої шукати 

підтримки для проекту? 
• Як мінімізувати ризики 

під час комунікації з 
потенційними 
інвесторами? 

 

Для інвестора 
 
• Де знайти якісні проекти, 

готові до фінансування? 
• Як мінімізувати ризики у 

пошуку якісних 
інвестиційних проектів? 

• Як вибрати локальних 
партнерів для 
впровадження проекту? 

• Як оцінити проектні 
ризики?  



Про проект 

UA MAP - це сучасний інформаційний веб-ресурс у відкритому 
доступі який: 

• акумулює інформацію про проекти енергоефективності та 
відновлюваної енергетики; 

• забезпечує комунікацію між ініціаторами таких проектів та 
інвесторами з метою сприяння залученню інвестицій у 
зазначені сфери. 



Підтримка проекту 
Стратегічні партнери 

«Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження» забезпечує організаційну підтримку 
UA MAP 

«Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого 
розвитку» є основним розробником та здійснює 
супроводження UA MAP 

Проект «Створення енергетичних агентств в Україні», 
що реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за 
дорученням Федерального міністерства довкілля, 
охорони природи, будівництва та безпеки ядерних 
реакторів Німеччини, надав технічну підтримку в 
розробці UA MAP 

Партнери  

Партнери залучаються з метою обміну інформацією 
про проекти та ініціативи в сфері енергоефективності 
та у секторі відновлюваної енергетики 



Цілі проекту 

UA MAP створено для користувачів, зацікавлених в проектах сталої 
енергетики: 

• ініціаторів та розробників проектів енергоефективності та 
відновлюваної енергетики, що перебувають у пошуку підтримки із 
залучення інвестицій та реалізації власних проектів; 

• інвесторів, що мають потенційні можливості інвестувати у зазначені 
проекти; 

• споживачів, що розглядають організаційні, фінансові та технічні 
можливості для впровадження проектів енергоефективності та 
відновлюваної енергетики. 

Основна мета UA MAP – забезпечити платформу для комунікації між всіма 
зацікавленими сторонами, а також сприяти у використанні всіх можливих 
інструментів для фінансування та реалізації проектів. 



Види проектів 

Реалізовані проекти: об'єкти завершені будівництвом та прийняті в експлуатацію; успішні історії.  

Діючі проекти: проведені всі необхідні заходи для проведення аудиту проекту з метою отримання фінансування за міжнародними 
стандартами кредиторів.  

Потенційні проекти: визначені потенційні можливості для реалізації  інвестиційного проекту; підготовка до фінансування. 



Робота з проектами 

Від ідеї до успішної історії реалізації проекту 

• Пошук, аналіз, систематизація інформації по проектах 

• Постійне оновлення бази проектів та корисної інформації 

• Забезпечення комунікації між ініціаторами проектів та 
інвесторами 

• Просування інформації про можливості та результати 
проекту на місцевому рівні 

• Надання підтримки ініціаторам проектів у пошуку 
фінансування та підготовки проектів 



Інші ресурси 

Інтерактивна карта для потреб розвитку відновлюваної енергетики 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995%2C32.79034396250006&z=6 
Карту розроблено Держенергоефективності 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6


Вибір земельної ділянки 

Інтерактивна карта для потреб розвитку відновлюваної енергетики 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995%2C32.79034396250006&z=6 
Карту розроблено Держенергоефективності 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6


Вибір електропідстанції 

Інтерактивна карта для потреб розвитку відновлюваної енергетики 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995%2C32.79034396250006&z=6 
Карту розроблено Держенергоефективності 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s-CEXS6ltCny91b3FhUANkYgQIw&ll=50.961906634548995,32.79034396250006&z=6


Приклад успішних проектів 



Контакти 

www.uamap.org.ua 

Олена Плевако,  
головний спеціаліст  Управління  
інвестиційної діяльності  
у відновлювальній енергетиці 
 
Тел.: +38 044 292 70 95 
Email: resinvestua@gmail.com 
 

/UAMAP 

@UAMAP 

Юлія Усенко,  
голова Агенції 
 
 
Тел.: +38 067 536 63 13 
Email: juliia.usenko@gmail.com 

mailto:resinvestua@gmail.com
https://twitter.com/uamaporgua
https://www.facebook.com/UAMAPORGUA/
mailto:juliia.usenko@gmail.com

