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• 340 проектів на 10 млрд. євро 
(щорічно 1 млрд. євро) 

• Стала енергетика – 30% щорічно   

ЄБРР в Україні 

Кількість 
Сума 

(млн.євро) 

Корпоративний сектор 55 723 

Кредитні лінії (UKEEP) 11 232 

Чиста енергія 9 389 

Відновлювана енергія 12 234 

Муніципальний сектор 22 384 

РАЗОМ 109 1962 

Фінансування сталої енергетики ЄБРР в Україні, 

2006-2014 р  



Енергоефективність в житлових 
будівлях: технічна допомога 

• Технічна допомога Мінрегіонбуду з 2009 року: 

• Інформаційний портал http://www.teplydim.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Дослідження сектору та основних бар'єрів 
• Розробка та затвердження трьох технічних стандартів EPBD 
• Типовий контракт щодо управління житловим будинком 
• Програмне забезпечення для розрахунку енергетичної 

ефективності будівель 

http://www.teplydim.com.ua/


Програма фінансування енерго-
ефективності в житлових будівлях UREEFF    

• 80 млн.євро за принципом єдиного 
вікна – консультації, кредитування, 
гранти, технічна підтримка  

• Позичальники: 

• ОСББ/ЖБК, власники квартир, власники 
будинків  

• Витрати на: 

• Енергоефективні матеріали і обладнання та 
роботи відповідно до Списку 

 • Група управління проектом (на 5 років):  

• Маркетинг та інформування 

• Підтримка власників житла (технічна, юридична, фінансова) 

• Підтримка банків (пошук проектів, оцінка ризиків, тренінги) 

• Моніторинг та верифікація 



Досвід ЄБРР 

 Болгарія       Словаччина        Грузія   Косово 

 90 млн. євро 150 млн. євро        20 млн. євро  12 млн. євро 

www.reecl.org   www.slovseff.eu              www.energocredit.ge   www.kosep.org  

(житловий  (житловий  

   сектор та МСП)    сектор та МСП) 

         Туреччина          Молдова           Росія      Киргизстан 

         300 млн. дол. США      35 млн. євро  100 млн. дол. США      15 млн. євро 

                   www.moreeff.info       www.ruseff-r.ru          www.kyrseff.kg  

                        (житловий 

        сектор та МСП) 

http://www.reecl.org/
http://www.slovseff.eu/
http://www.energocredit.ge/
http://www.kosep.org/
http://www.moreeff.info/
http://www.ruseff-r.ru/
http://www.ruseff-r.ru/
http://www.ruseff-r.ru/
http://www.kyrseff.kg/


• Допомога з підготовки законодавства 
щодо запровадження енергосервісних 
контрактів (2 роки!) 

• закони 1313 та 1409 прийнято, але ще багато 
роботи попереду 

• Пілотний проект у Дніпропетровську –  
10 млн. євро на термомодернізацію 80 
шкіл та дитсадків  

• Перший тендер на 39 будівель для ЕСКО 
компаній завершено, другий – очікується 
найближчим часом 

 

 

 

Енергоефективність в бюджетних 
будівлях: технічна допомога 

• Нова програма фінансування енергоефективності в бюджетній 
сфері та покращення інституційної спроможності муніципалітетів 



ФАЗА 1: 

• Оцінка ринку (збір відходів, 
сортування, утилізація, повторне 
використання і переробка);  

• Аналіз законодавчого, регуляторного і 
фіскального середовища, 
рекомендації для Уряду 

ФАЗА 2: 

• Визначення 5 інвестиційних проектів з 
управління та/або переробки твердих 
комунально-побутових відходів та 
розробка попередніх ТЕО 

• Цільові політичні заходи, направлені 
на усунення критичних політичних 
бар’єрів на шляху інвестицій в 
управління відходами в Україні 

Управління відходами та переробка:  
Підтримка інвестицій в Україні 



Дякую за увагу!  
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Сергій Масліченко 

Старший менеджер, к.е.н. 

Департамент з енергоефективності 
та зміни клімату 

ЄБРР 

 

Тел: +38 (044) 277 11 00 

м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 16 

Пошта: MaslichS@ebrd.com   
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