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Вступ 

 Даний посібник розроблений в рамках проекту «Підтримка інституційної спроможності  
українських  міст  в  розробці  та  реалізації  політик  сталого  енергетичного  розвитку»,  який  
фінансується Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Здійснення  
проекту  «Підтримка  інституційної  спроможності  українських  міст  в  розробці  та  реалізації  
політик сталого енергетичного розвитку» стало можливим завдяки підтримці американського  
народу, наданій через USAID. 

 Основною  метою  даного  посібника  є  надання  інформаційної  підтримки  містам  та 
 громадам України щодо діючих грантових та кредитних програм у сфері енергоефективності та 
 реалізації політик сталого енергетичного розвитку міст. 
 У посібнику представлено базу активних джерел фінансування енергоефективних 
 проектів, що можуть залучатися органами місцевого самоврядування, неурядовими 
 організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами, діяльність яких направлена на підвищення 
 енергетичної ефективності та охорони навколишнього середовища. 
 Посібник складається із двох частин: 
 Частина  1: База кредитних,  грантових програм та програм міжнародної технічної 
 допомоги в сфері енергоефективності; 
 Частина  2: Огляд основних донорів у сфері енергоефективності.   
 Посібник не претендує на повноту огляду всіх наявних кредитних та донорських ресурсів і 
 включає  в  себе  лише  основні  проекти  та  програми,  що  наразі  реалізовуються  в  Україні,  і 
 посилання  на  джерела,  де  можна  отримати  додаткову  інформацію  чи  контакти  відповідних 
 координаторів проектів. 
 Також  для  отримання  актуальної  інформації  про  початок  нових  програм  і  проектів 
 рекомендується періодично відслідковувати оголошення на сайтах:

 Асоціації енергоаудиторів ЖКГ: www.aea.org.ua;
 Асоціації міст України: www.auc.org.ua;
 Ресурсного центру ГУРТ: www.gurt.org.ua;
 Всеукраїнської мережі конкурсів, грантів, конференцій: www.grantua.com.ua. 

 За додатковою інформацією та консультаціями звертайтеся до Інформаційно- 
 консультативного центру з енергоефективності при Асоціації міст України. 
 Контактна інформація: 
 Асоціація енергоаудиторів ЖКГ

 Керівник Проекту: 
 Менеджер Проекту: 
 Веб-сторінка: 
 Е-mail: 
 Телефон: 
 Асоціація міст України
 Координатор Центру: 
 Експерт Центру: 
 Веб-сторінка: 
 Е-mail: 
 Телефон: 

Гінкул Андрій Георгійович 
Стеценко Олександр Олександрович 
www.aea.org.ua 
projects@aea.org.ua
+38 (044) 279-59-23 

Мазурчак Олександр Володимирович 
Ковинєв Максим Олексійович 
www.auc.org.ua 
kovinev@auc.org.ua
+38 (044) 486-28-41
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Частина 1:  База кредитних, грантових програм та програм 
міжнародної технічної допомоги в сфері енергоефективності 

Чисте 

Виробництво

ЕКО-

Ефективність 

(ДЕМО 

Україна)

Інвестиційний 

фонд

• Максимальний розмір  позики: 
350 тис. євро;
•  Відсоток за користування кре-
дитом: 6%;
•  Частка співфінансування: 10%;
•  Період повернення позики: 
не більше 5 років;
•  Відстрочка погашення креди-
ту: 3-6 місяців;
•  Грантова складова: відсутня
• Забезпечення: 125% (банків-
ська або муніципальна гарантія);
• Критерії фінансування: період 
окупності до 4 років.

• М аксимальний розмір позики: 
400 тис. євро;
• В  ідсоток за користування кре-
дитом: 6%;
• Ч астка співфінансування: 10%;
• П  еріод повернення позики: не 
більше 8 років;
• В ідстрочка погашення креди-
ту: 3-6 місяців;
• Г  рантова складова: 300 тис 
євро;
• З абезпечення: 125% (банків-
ська або муніципальна гарантія);
• К ритерії фінансування: період 
окупності до 8 років.

• М  аксимальний розмір позики: 
5 млн. євро;
• Відсоток за користування кре-
дитом: 6-9%;
• Ч астка співфінансування: 50%;
• Період повернення позики: не 
більше 8 років;
• Відстрочка погашення креди-
ту: 2 роки;
• Грантова складова: 1,5 млн 
євро гранту Фонду Е5Р;
• Забезпечення: 125% (банків-
ська або муніципальна гарантія);
• Критерії фінансування: період 
окупності до  5 років.

№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Умови фінансування /
додаткова інформація  

Веб-сторінка Примітки

Північна 
екологічна 
фінансова 

корпорація 
(НЕФКО)

1

Енерго-
збереження

Збереження 
енергії та 
ресурсів, 

покращення 
екології

Муніципальні 
проекти, що 
пов'язані із

центральним 
опаленням 

або очисткою
стічних вод

Підвищення 
енергетичної 
ефективності 

муніципалітетів

Підвищення 
енергетичної 
ефективності 

муніципалітетів

www.nefco.org

www.nefco.org

www.nefco.org

www.demo-
dh.org.ua

Шаблон заявки 
для участі
 у програмі 

можна отримати 
за посиланням: 
www.nefco.org/ru/

how_to_work/
kak_podat_zayavku

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній веб-

сторінці.

Можливість та 
умови кредитування 

розглядаються 
окремо для 

кожного проекту. 
Першочергово 

необхідно 
підготувати 

офіційний лист 
із вираженням 

зацікавленості в 
участі у програмі.

•Максимальний розмір  позики:   
3 млн. грн;
•  Відсоток за користування 
кредитом: 3%;
•  Частка співфінансування: 10%;
•  Період повернення позики: 
не більше 5 років;
•  Відстрочка погашення креди-
ту: 3-6 місяців;
•  Грантова складова: відсутня
•  Забезпечення: 125% (банків-
ська або муніципальна гаран-
тія);
•  Критерії фінансування: період 
окупності до 4 років.

Кредитні програми
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Умови фінансування /
додаткова інформація  

Веб-сторінка Примітки

Європей-
ський 
банк 

реконструк-
ції та 

розвитку 
(ЄБРР)

2

Пряме 
фінансування

USELF
(кредитування 

приватних 
компаній)

UKEEP 
(кредитування 
приватних та 

ЕСКО-
компаній)

Енергоефективні 
проекти та 
проекти з 

відновлюваної 
енергетики

Енергоефективні 
проекти

Програма 
кредитування 

через
АТ «Укр-

ексімбанк» 
(кредитування 

приватних 
компаній)

Інфраструктура:
муніципальні 

послуги
з акцентом на

центральне 
опалення

Проекти з 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії

www.ebrd.com

www.ukeep.org

www.eximb.com/
ukr/corporate/
loans/energo/

www.uself.com.ua

Можливість та 
умови 

кредитування 
розглядаються 

окремо для 
кожного проекту

Шаблон заявки 
для участі 
у програмі 

можна 
отримати 

за посиланням: 
www.uself.com.ua/

index.php?
id=20&L=2

Фінансування 
здійснюється 

через українські 
банки.

Шаблон заявки 
для участі 
у програмі 

можна 
отримати 

за посиланням:  
www.ukeep.org/
ru/ukeep-dlja-
predprijatij/
kak-podat-

zajavku.html

З питань 
отримання 

кредиту 
необхідно 

звертатися до 
АТ «Укрексімбанк».
Пакет документів 

та їх форми 
наведені за 
посиланням:

www.eximb.com/
rus/corporate/
loans/packdoc/

•  Розмір позики: від 5 млн. євро;
• Відсоток за користування 
кредитом: LIBOR плюс % (біля 
10%);
•  Частка співфінансування: 30%;
• Період повернення позики: 
10-15 років;
•  Відстрочка погашення креди-
ту: 2-3 роки;
• Грантова складова: може 
залучатися грант Фонду Е5Р у 
розмірі 1/3 від вартості кредиту;
• Забезпечення: банківські та 
муніципальні гарантії, страху-
вання ризиків.

• Р озмір позики: 1-15 млн. євро
• В ідсоток за користування кре-
дитом: визначається окремо для 
кожного проекту;
• Частка співфінансування: 30%;
• Період повернення позики: до 
12 років;
• Грантова складова: грант Фон-
ду чистих технологій у розмірі 
20% від вартості проекту;
• Критерії фінансування: креди-
ти надаються приватним компа-
ніям, що працюють у сфері 
енергоефективності та віднов-
люваної енергетики.

•   Розмір позики: 3-10 млн. дол 
США;
• Відсоток за користування 
кредитом: визначається окремо 
для кожного проекту ( в серед-
ньому 7-9%);
• Частка співфінансування: 30%;
• Період повернення позики: до 
5 років;
• Забезпечення: 120-150%.
• Критерії фінансування: креди-
ти надаються приватним та 
ЕСКО-компаніям ,  що пра-
цюють у сфері енергоефектив-
ності та відновлюваної енерге-
тики.

• Р  озмір позики: до 3 млн. дол 
США;
• В ідсоток за користування кре-
дитом: визначається окремо для 
кожного проекту ( в серед-
ньому до 10 %);
• П еріод повернення позики: до 
5 років;
• В  ідстрочка погашення креди-
ту: до 18 місяців;
• К ритерії фінансування: кре-
дити надаються приватним 
компаніям, що працюють у 
сфері енергоефективності з 
річним товарооборотом не 
більше екв  50 млн. євро і кіль-
кістю персоналу не більше 249 
чоловік.
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Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Умови фінансування /
додаткова інформація  

Веб-сторінка Примітки

•   IRR проекту  має бути більшим 
10%.

• Р  озмір позики: до 30 млн. дол 
США;
• Відсоток за користування кре-
дитом: визначається окремо 
(коефіцієнт обслуговування 
боргу не менше 1,3);
• Період повернення позики: до 
10 років;
• Критерії фінансування: реальна 
внутрішня ставка доходності не 
менше 10%, відповідність вимо-
гам щодо охорони довкілля.

• Р  озмір позики: біля 30 млн. дол 
США;
• В ідсоток за користування кре-
дитом: LIBOR плюс %;
• П еріод повернення позики: до 
20 років;
• Г арантії: урядові гарантії;
• К ритерії фінансування: по-
годження проекті з Урядом 
України.

• Р  озмір позики: біля 30 млн. дол 
США;
• В  ідсоток за користування кре-
дитом: LIBOR плюс %
• П еріод повернення позики: до 
15 років;
• Г арантії: урядові гарантії.
• К ритерії фінансування: по-
годження проекті з  Урядом 
України.

• Р  озмір позики: до 400 млн. 
євро;
• В ідсоток за користування 
кредитом: 2,4-4%;
• Період повернення позики: до 
25 років;
• Відстрочка платежів: до 6 
років;
•  Гарантії: урядові гарантії.
• Критерії фінансування: життє-
здатні проекти, направ-лені на 
підвищення енергоефектив-
ності муніципального сектору.

• Р  озмір позики: залежить від 
проекту;
• В ідсоток за користування кре-
дитом: LIBOR плюс %.

Міжнародний 
банк 

реконструкції 
та розвитку 

(МБРР)

Міжнародна 
фінансова 
корпорація 

(IFC)

Європейський 
інвестиційний 

банк (ЄІБ)
4

3

5

Програма 
кредитування 

через 
Укрексімбанк

Розвиток 
міської інфра-
структури-2
(у співпраці 
з Мінрегіон-

будом)

Підвищення  
енергоефекти-
вності у секторі 

централізо-
ваного тепло-
постачання
(у співпраці 
з Мінрегіон-

будом)

Модернізація 
водопостачан-
ня, водовідве-
дення, тепло-
постачання, 

енерго-
ефективності 
громадських 

будівель

Програми 
кредитування 

та фінансування 
в національній 

валюті

www.eximb.com

www.vse
mirnyjbank.org

/projects

www.minregion.
gov.ua/

www.worldbank.
org/projects

www.minregion.
gov.ua/

www.eib.org

www.ifc.org

Підвищення 
ефективності 
використання 
енергоносіїв

Забезпечення 
ефективного 
використання 

енергії та 
переробки 

твердих відходів

Модернізація 
технологічного 

обладнання, 
систем генерації і 
транспортування 
теплової енергії

Розвиток 
енергоефектив-

ності та 
впровадження 

відновлювальної 
енергетики

Енергоефективні 
проекти та 

підтримка ОСББ

З питань отримання 
кредиту необхідно 

звертатися до 
АТ «Укрексімбанк» 
або відповідного 

представника МБРР. 

Інформацію 
про продовження 

програми та 
початок 

конкурсного 
відбору міст  

шукайте на веб-
сторінці.

Інформацію про
актуальні

можливості участі
в програмі
(проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

Для участі у 
програмах 

фінансування 
необхідно 

подати відповідну 
заявку, додаткову 

інформацію 
про її підготовку 

шукайте за 
посиланням:

№ 
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

• Р озмір позики: 100-200 тис. 
євро;
• В ідсоток за користування кре-
дитом: EURIBOR+7,5% річних;
• П еріод повернення позики: до 
5 років;
• К ритерії фінансування: більше 
50% участі у капіталі належить 
особам чи компаніям іншим, ніж 
держава, її орган чи територіаль-
не утворення, або орган місце-
вого самоврядування.

•   Розмір позики: до 3 млн. грн.;
• Відсоток за користування 
кредитом: 17-25%;
• Період повернення позики: до 
5 років;
• Частка співфінансування: 20-
30%.

•  Р озмір гранту: до 5 млн. євро;
• Г рант надається в підтримку 
кредитних проектів партнерів  
Фонду: НЕФКО, ЄБРР, ЄІБ та 
інших.

•  З агальний бюджет програми: 5 
млн. євро;
•  Р  озмір гранту: 300 – 1500 тис. 
євро;
•  Т ривалість проектів: 24-45 
місяців;
•  В ідсоток співфінансування: 10-
50%;
•  У часники програми: непри-
буткові  та недержавні орга-
нізації зі статусом юридичної 
особи.

•  О бсяг фінансування: 70-100% 
вартості проекту технічної 
допомоги;
•  Для окремих проектів не-
обхідно створювати консор-
ціуми з іноземним партнером.

Німецький 
державний 

банк 
розвитку 

(KfW)

Українські 
банки

Фонд 
Східно-

європейського 
партнерства 

з енерго-
ефективності 

(Е5Р)

Представниц-
тво Європей-
ського Союзу

6

7

5

1

2

Програма 
Німецько-

Українського 
Фонду (НУФ)

Кредитування 
ОСББ

Грантова 
підтримка 

підвищення 
енергоефектив-

ності у муні-
ципалітетах

Програма 
підтримки 

громадянського 
суспільства в 

Україні – 2015

Горизонт 2020

У тому числі, 
охорона довкілля 

та енергетика

Технічна 
допомога 

в покращенні 
інвестиційного 

клімату в енерго-
ефективності

Проекти з 
енергоефектив-

ності

www.kfw-entwick
lungsbank.de

Енерго-
ефективність 

та енерго-
збереження

Проекти з 
енергоефектив-

ності

Міжнародна 
фінансова 
корпорація 

(IFC)

www.ifc.org/
wps/wcm/connect/
multilingual_ext_

content/ifc_
external_corporate_

site/wwd_ru/
investment
services_ru/

how_apply_financing

Кредитування 
здійснюється 
через банки-

партнери. 

Кредитування 
здійснюється:

ПАТ АКБ "Львів",
ПАТ "Мегабанк",

ПАТ "ОКСІ БАНК",
ПАТ АБ "Укргазбанк",

ПАТ "Укрінбанк".

Інформацію про
актуальні

можливості участі
в програмі
(проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

Детальну 
інформацію шукайте 

за посиланням:
www.eeas.europa.eu/
delegations/ukraine/

press_corner/
all_news/news/

2015/2015_04_
02_uk.htm

www.eeas.
europa.eu

www.ebrd.com
www.eib.org

www.nefco.org

www.ec.europa.eu

Інформацію про
актуальні

можливості участі
в програмі
(проекті)

уточнюйте на

Умови фінансування /
додаткова інформація  

Грантові програми та програми технічної допомоги
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

Центральна 
Європейська 

Ініціатива

Агентство 
США з 

міжнародного 
розвитку 
(USAІD)

3

4

5

Інформацію про
актуальні

можливості
участі

в програмі
(проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

• З агальний бюджет Проекту: 
4,7 млн. дол. США;
•  Проектом  передбачено : 
створення механізму фінансової 
підтримки (МФП) у фінансових 
установах Мінагропрому; вве-
дення в експлуатацію 18 муні-
ципальних систем тепло- та 
гарячого водопостачання на 
біомасі.

Програма 
розвитку 

Організації 
Об'єднаних 

Націй 
(ПРООН)

Розвиток та 
комерціалізація 

біоенергетичних 
технологій у 

муніципальному 
секторі в Україні

Збільшення 
використання 
енергії біомаси 

як джерела 
палива

Проект активний 
до 2018 року. 

Детальну 
інформацію 
шукайте на 

веб-сторінці.

www.ua.undp.org

• Б юджет Проекту: 13,5 млн. 
доларів США;
• Напрямки проекту: підтримка 
інвестицій у низьковуглецеві 
технології та засоби виробниц-
тва.

Муніципальна 
енергетична 

реформа

Проекти 
підтримки 

сталого 
енергетичного 

розвитку

www.merp.org.ua
www.usaid.gov

• З ацікавленість міст у спів-
фінансуванні заходів;
• Сприяння учасникам проекту у 
реалізації проектів із впро-
вадження альтернативних дже-
рел енергії.

Місцеві 
альтернативні 

джерела енергії 
(Полтавський 

регіон)

Використання 
альтернативних 
джерел енергії

www.usaid.gov

Інформацію про
актуальні

можливості участі
в програмі
(проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

• Б юджет програми: 50 тис. 
євро;
• В  рамках програми надається 
підтримка в аналізі та розробці 
заходів  щодо  підвищення 
енергетичної ефективності 
будівель житлового фонду та 
залученні інвестицій у ці заходи.

Програми 
підтримки 

модернізації 
житлового 

фонду

www.cei.int
Енергетична 
ефективність 

будівель

• Б юджет програми: 100 тис. 
євро;
• В рамках програми надається 
підтримка в оцінці потенціалу 
ЕСКО-ринку, аналізі ризиків та 
визначенні типових проектів 
для ЕСКО-компаній. 

Розвиток 
ЕСКО в 

бюджетному 
секторі 

www.cei.int
Інвестиції в 

енергоефектив-
ність

• Р  озмір гранту: 40-50 тис. євро;
• Ч  астка гранту не може переви-
щувати 50% від вартості проек-
ту;
• З аявки на залучення гранту 
можуть подавати як публічні та 
приватні організації,  так і 
громадські організації. 

Програма 
обміну 

НОУ-ХАУ 
(КЕР)

www.cei.int
Енергетика  і 

довкілля

Детальну 
інформацію 

про програму 
шукайте за 

посиланням: 
www.cei.int/KEP

офіційній
веб-сторінці.

ЕСКОМ – 
фінансова 

підтримка для 
громадських 
організацій

Підвищення 
потенціалу ГО 
у сфері енерго-
ефективності

• П  ершочергово необхідно 
взяти участь у Менторській 
програмі, що включає відвідання 
тренінгів та виконання домаш-
ніх завдань;
• П роекти не можуть бути ви-
користані як інвестиції, а по-
винні фокусуватися на аналітиці, 
співпраці між секторами, тре-
нінгах.

www.grantua.
com.ua/?p=4203

Для участі у 
проектах необхідно 

заповнити та 
надіслати відповідні 

заявки, шаблон 
якої шукайте 

на веб-сторінці. 

Умови фінансування /
додаткова інформація  
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

• В иявлення містами зацікав-
леності в участі у проекті та 
підготовка відповідної заявки.  

Агентство 
ООН з 

Промислового 
Розвитку 
(ЮНІДО)

Німецьке 
товариство 

міжнародного 
співробіт-

ництва (GIZ)

5

6

9
Енергоефектив-
ність у громадах

Посилення 
здатності громад 
у впровадженні 

енергоефективної 
політики 

www.eeib.org.ua

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

• Р озмір гранту: від 500 до 10 
000 тис. дол. в залежності від 
проекту;
• Для залучення фінансової 
підтримки необхідно підго-
тувати відповідну заявку на 
фінансування та пакет інших 
супроводжуючих документів.  

Канадське 
Агентство 

міжнародного 
розвитку 
(CIDA)

8

Програми 
підтримки 
розвитку 
України 

Сталий 
розвиток регіонів 

www.interna
tional.gc.ca

Шаблон заявки 
та іншу додаткову 

інформацію шукайте 
за посиланням:

www.international.
gc.ca/development-

developpement/
funding-financement/

apply-demande.
aspx?lang=eng

• Г рант надається в підтримку 
кредитних та інших проектів в 
Україні, розглядаються також 
інші ініціативні проекти, у тому 
числі програми стажування. 

Шведське 
агентство 

міжнародного 
розвитку 
(SIDA)

7
Програми 
підтримки

Енерго-
ефективність www.sida.se

Інформацію про
нові програми

(проекти)
уточнюйте на

офіційній
веб-сторінці.

• З агальний бюджет Проекту: 
12,5 млн. євро на 48 місяців 
протягом 2013-2016 років.

Екологізація 
економіки в 

країнах 
Східного 

партнерства

Підвищення 
інституційного 
потенціалу у 

чистого 
виробництва

www.green-eco
nomies-eap.org/

home

ЮНІДО буде 
сприяти суб'єктам 

приватного сектора 
у впровадженні 

технологій. 
Слідкуйте за 
новинами на 

офіційній 
веб-сторінці.

• Р еалізація пілотних проектів 
на підприємствах агропро-
мисловості вартістю понад 150 
тис. дол. США.

Підвищення 
енергетичної 

ефективності та 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії

Розширення 
використання 

технологій 
відновлюваних 
джерел енергії 
в енергоємних 
виробничих 

підприємствах

www.reee.org.ua

• З агальний бюджет програми: 
17,1 млн. євро;
• Учасники програми: 25 ре-
гіонів України, районні і місцеві 
ради, відібрані на умовах відкри-
того конкурсу.

Місцевий 
розвиток, 

орієнтований 
на громаду

Підвищення 
енергоефектив-

ності на 
місцевому рівні

www.cba.org.ua

 
Інформацію про 
продовження 
програми та 
можливості 
участі в ній 
шукайте на 

веб-сторінці.

 
Інформацію про 
продовження 
програми та 
можливості 
участі в ній 
шукайте на 

веб-сторінці.

• З агальний бюджет Проекту: 
1,5 млн. дол. США;
• П роектом  передбачено : 
вдосконалення системи за-
безпечення і контролю якості на 
ринку  енергоефективного 
освітлення; реалізація демон-
страційних пілотних проектів з 
енергоефективності у комуналь-
ному секторі.

Трансформація 
ринку в 

напрямку 
енерго-

ефективного 
освітлення

www.ua.undp.org

Проект 
закінчується 
в грудні 2015. 

Інформація щодо 
продовження 

проекту відсутня. 
Слідкуйте за 
новинами на 

офіційній веб-
сторінці. 

Пілотні проекти 
з модернізації 

систем 
освітлення

Програма 
розвитку 

Організації 
Об'єднаних 

Націй 
(ПРООН)

Умови фінансування /
додаткова інформація  
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

Глобаль-
ний фонд 

кліматичного 
партнер-

ства (GCPF)

INOGATE11

12

• Б  юджет проекту: 2 млн. євро;
• П  ідтримка здійснюється через 
Угоду Мерів.

Підтримка 
участі міст 

східної Європи 
та центральної 
Азії в «Угоді 

Мерів»

Інвестиції в 
енергоефектив-

ність
www.inogate.org

• Б  юджет проекту: 19,5 млн. 
євро;
• Т ермін реалізації проекту: до 
квітня 2016 року.

Комплексна 
програма на 
підтримку 

енергетичних 
цілей 

Підвищення 
енергоефектив-

ності
www.inogate.org

Представниц-
тво Фонду 
Конрада 

Аденауера

13

• Ф  онд надає підтримку в орга-
нізації круглих столів, конферен-
цій, дискусій та лекцій з метою 
ґрунтовного обгово-рення та 
політичного аналізу суспільно 
важливих тем.

Програми 
підтримки

У тому числі 
енергетика та 

екологія 

www.kas.de/
ukraine/ukr/

Представниц-
тво Фонду 
ім. Гайнріха 

Бьолля 

14

• Р озмір гранту: до 50 тис. грн.;
• В ласна частка у фінансуванні 
проекту та спільне фінансування 
третіми особами є не обов'язко-
вими, але бажаними.

Конкурс малих 
грантів 2015 (для 

громадських 
організацій)

Боротьба зі 
зміною клімату

та енергоефектив-
ність 

www.ua.boell.org

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

• С  ума коштів, направлена на 
субкретитування:  30 млн. дол. 
США;
• Т ермін кредитування: до 5 
років.

Програма 
підтримки 
фінансових 
інституцій 

АТ «Укрексім-
банк» 

Підтримка 
енергоефектив- 

них проектів 

Підтримка 
енергоефектив- 

них проектів 

www.gcpf.lu/ukr
eximbank.html

• В  сі проекти розглядаються 
окремо відповідним інвести-
ційним комітетом; 
• П  роекти мають бути в галузі 
поновлюваних джерел енергії та 
енергоефективності;
• П  роект має включати комер-
ційно перевірені технології.

Пряме 
фінансування 

ЕСКО-
компаній 
та енерго-

генеруючих 
підприємств

www.gcpf.lu/infor
mation-material.

html

Детальну 
інформацію 
шукайте на 
офіційній 

веб-сторінці.

Детальну 
інформацію 
шукайте на 
офіційній 

веб-сторінці.

Інформацію п ро
актуальні

можливості участі
в програмі
(проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

• В  иявлення містами зацікав-
леності в участі у проекті.

Створення 
енергетичних 

агентств
www.eeib.org.ua

Сприяння у 
створенні в 

муніципальних 
структурах 

енергетичних 
агентств

• В  иявлення містами зацікав-
леності в участі у проекті;
• П  роектом передбачено: роз-
робка енергоефективних бу-
дівельних концепцій; прове-
дення курсових тренінгів і 
виїзних навчань.

Енергоефектив-
на забудова

www.eeib.org.ua

Підвищення 
обізнаності в 

технологіях та 
методах енерго-
ефективниного 

будівництва

Для отримання 
інформації про 

можливість участі у 
проектах необхідно 

звернутися до 
контактних 

представників 
проекту.

Фонд 
Східна 
Європа

10

• Р  озмір фінансової підтримки: 
не існує граничних обсягів гран-
тової підтримки;
• О  бов'язкове співфінансування 
проектів. 

Енергоефектив-
ність та екологія

www.eef.org.ua
Проекти з 

енергоефектив-
ності та екології

Більшість грантів 
ФСЄ надає через 

конкурсні програми, 
можуть також 
розглядатися 
проекти поза 
конкурсами. 

Відповідні форми 
та порядки подання 

заявок шукайте 
на веб-сторінці. 

Умови фінансування /
додаткова інформація  
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

15

• Н апрямки підтримки: сприян-
ня підвищенню функціональної 
ефективності державних орга-
нів і органів місцевого само-
врядування та поліпшення 
професійної підготовки по-
садовців місцевого самовря-
дування.

Програми 
підтримки www.hss.kiev.ua

Розвиток
громадянського 

суспільства

Представниц-
тво Фонду 

Ганнса 
Зайделя

16

17

18

19

20

21

• Р озмір гранту: визначається 
залежно від проекту та сектору 
фінансування.

• Р озмір гранту: до 10-350 тис. 
євро;
• Г ранти надаються регіональ-
ним та національним організа-
ціям, які займаються аналізом 
енергоспоживання та залу-
ченням інвестицій в інфра-
структуру з боку державних і 
приватних установ; посеред-
ницьким організаціям, що за-
безпечують регрантинг. 

• І нструменти Фонду: семінари, 
конференції, воркшопи, круглі 
столи; політичні консультації; 
інформативні подорожі до 
Німеччини та Брюсселя; нала-
годження міжнародних контак-
тів з експертами; тренінги, 
наукові конференції.

• Р озмір гранту: до 8 тис. євро;
• О бов'язкове співфінансування 
проекту; 
• Виконавець проекту має бути 
спроможним самостійно нести 
поточні витрати або заробляти 
кошти в рамках проекту.

• Р озмір гранту: 5-24 тис. дол. 
США;
• Т ривалість проекту: бажано не 
більше 24 місяців;
• Гранти надаються виключно 
українським організаціям, що 
мають статус недержавних та 
неприбуткових, та зареєстро-
вані відповідно до українського 
законодавства.

• Р озмір гранту: до 50 тис. євро;
• Тривалість проекту: бажано не 
більше 2 місяців;
• Обов'язкове співфінансування 
проекту;

Програми 
малих грантів

Програми 
підтримки

Програми 
підтримки

Програми 
мікрогрантів

Фонд 
сприяння 
демократії

Програма 
Фінського 

Фонду 
Місцевого 

Співробітництва

Ініціативи місцевих 
неурядових 
організацій 

у сфері охорони 
навколишнього 

середовища  

У тому числі 
проекти, пов'язані 

з екологією 
та ефективністю

Проекти у 
адміністративних 

будівлях 

www.kiew.
diplo.de

www.ukraine.
usembassy.gov

www.finland.
org.ua

Детальну
інформацію
шукайте на
офіційній

веб-сторінці.

Грантові заявки 
приймаються на 

конкурс протягом 
року. Детальну 
інформацію про 

умови участі, 
форми заявок 

шукайте за 
посиланням:

www.photos.state.
gov/libraries/ukraine/
895/pdf/demgrants-
small-2014-ukr.pdf

Інформацію про 
активні грантові 

програми шукайте 
за посиланням: 

Підтримка 
економічних 

реформ

Охорона 
навколишнього 

середовища 

Проблеми 
зміни клімату www.fes.kiev.ua

www.mott.org

www.ukrajina.fnst.
org/Aktuell/773c/

index.html

Для отримання 
гранту першо-

чергового 
необхідно підготу-

вати лист про 
зацікавленість, 
шаблон якого 

шукайте за 
посиланням: 
www.mott.org/

grantsandguidelines/
ForGrantseekers/

grantseeker/inquiry
letterstep2

Слідкуйте за 
новинами проекту
на офіційній веб-

сторінці.

Представниц-
тво Фонду 
Фрідріха 
Еберта

Фонд Мотта

Фонд 
Фрідріха 
Науманна 

за Свободу

Посольство 
Німеччини

Посольство 
США

Посольство 
Фінляндії

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній

веб-сторінці.

Умови фінансування /
додаткова інформація  

Програми багатосторонньої технічної допомоги 
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№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

• Щорічно Посольство може 
підтримати лише 3-5 проектів.

www.finland.org.
ua/public/default.aspx?
contentid=319042&
nodeid=31711&cult

ure=uk-UA

Програма мікро- 
фінансування 

проектів

Поліпшення 
навколишнього 
середовища та 

підвищення рівня 
екологічної 
свідомості

www.vm.ee/ru22

Анкету для участі 
та іншу інформацію 

можна отримати 
за посиланням 

www.eu.prostir.ua/
competitions/
257778.html

Міністерство 
закордонних 
справ Естонії

Програми 
мікрогрантів 

Matra

Підтримка 
реформ 

України, у тому 
числі у секторі 

захисту 
навколишнього 

середовища

www.ukraine.
nlembassy.org

Повідомлення про 
нові конкурси 
з'являються 

протягом року. 
Слідкуйте за 

оголошеннями 
на веб-сторінці.

23

Міністерство 
закордонних 

справ 
Королівства 
Нідерландів

24
Програма 

грантів 

Енергетика, клімат 
та проблеми 

навколишнього 
середовища

www.regjerin
gen.no/

• Р  озмір гранту: визначається в 
залежності від проекту та 
сектору фінансування;
• Для участі у проектах необхід-
но підготувати відповідну аплі-
каційну форму із зазначенням 
графіку реалізації проекту та 
графіку фінансування.  

Міністерство 
закордонних 

справ 
Королівства 

Норвегії

24

Технічна 
допомога 
від Фонду 

співробітництва 
Японії та ЄБРР 
та проекти JICA

Енергетика www.ua.emb-
japan.go.jp/ukr

• З  агальний бюджет проектів: 
1,5 млрд. дол. США;
• К ошти надаються після до-
слідження та оцінки кожної 
заявки на щорічній проектній 
основі.

Міністерство
Закордонних 
Справ Японії

25
Фонд малих 

грантів

Стале 
використання 

енерго- та 
водних ресурсів; 

екологія

www.eda.admin.ch

• Р  озмір гранту: 100-250 тис. 
грн.;
• Г ранти надаються неурядовим 
організаціям. 

Швейцарське 
бюро 

співробіт-
ництва

26
Програми 
підтримки
регіонів

Інформацію про 
активні грантові 

проекти та аплікаційні 
форми для участі 
у них шукайте 
за посиланням: 

www.gmfus.wpengine.
netdna-cdn.com/

wp-content/uploads/
2014/12/Call-for-

applications_
Ukraine1.pdf

Стабільний 
розвиток регіонів

www.gmfus.org/
bst-grantmaking

• Р озмір гранту: 100-250 тис. грн
• П роекти мають бути націлені 
на екологічно сприятливий 
розвиток;
• Гранти надаються урядовим і 
неурядовим організаціям;
• Грант може становити до 100% 
вартості проекту.

• Р озмір гранту: 1-2 млн. грн.;
• Т ривалість проекту: бажано не 
більше 18 місяців;
•  Обсяг співфінансування: 15%;
• Перевага надається: неурядо-
вим (громадським), неприбутко-
вим ,  належним  чином  за-
реєстрованим організаціям або 
установам.

Інформацію 
про активні 

грантові програми 
шукайте за 

посиланням: 
www.regje

ringen.no/en/dep/
ud/grants/proposals_

calls/id2345174

Додаткова 
інформація 

за посиланням: 
www.ua.emb-

japan.go.jp/ukr/
bi_ua/pressrelease/

2014_1.html

Детальну
інформацію
шукайте на
офіційній

веб-сторінці.

• Р  озмір гранту: 15-25 тис. дол. 
США;
• Т  ривалість проекту: бажано не 
більше 12 місяців;
• Х то може подавати заявку: 
неурядові організації, органи 
державної влади, громадські 
групи, політичні інститути, а 
також інші асоціації;
• П ріоритети: підвищення рівня 
залученості громадян до про-
цесів управління; посилення 
впливу на державну політику; 
сприяння транскордонній спів-
праці.

Чорномор-
ський траст 

регіонального 
співробіт-

ництва 

Умови фінансування /
додаткова інформація  
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27

1

2

• Р озмір гранту: до 60-300 тис. 
євро;
• О бсяг співфінансування: не 
менше 10%;
• У конкурсі можуть взяти 
участь громадські організації, 
громади, місцеві органи влади з 
Вінницької, Одеської та Чер-
нівецької областей.

• Б юджет програми на 2014-
2020 роки: 176 млн. євро;
• Розмір гранту: до 2,5 млн. євро;
• Обсяг співфінансування: не 
менше 10%;
• Учасники програми: неурядові 
організації, установи держав-
ного сектора, місцеві органи 
влади , суб 'єкти цивільного 
права.

• Р озмір гранту: 100-2000 тис. 
євро;
• Обсяг співфінансування: не 
менше 10%;
• Учасники програми: неурядові 
організації, установи держав-
ного сектора, місцеві органи 
влади , суб 'єкти цивільного 
права. 

• З агальний бюджет програми: 
60 млн. євро;
• Р озмір гранту: 100-2000 тис. 
євро;
• О бсяг співфінансування: не 
менше 10%.

• Р озмір гранту: 100-2000 тис. 
євро;
• О  бсяг співфінансування: не 
менше 10%.

• Р озмір гранту: 100-1500 тис. 
грн.;
• О бсяг співфінансування: не 
менше 20%;
• Учасники проекту: органи 
місцевого самоврядування.

• О бсяг коштів програми: за-
тверджується щорічно Зако-
ном про Державний бюджет 
України;
• С півфінансування проектів: 
має бути на рівні 10% від обсягу 
коштів Фонду;

Програма з 
територіального 
співробітництва 
країн Східного 

партнерства 
(EaPTC)

Польща – 
Білорусь – 
Україна 

Угорщина-
Словаччина-

Румунія-Україна

Румунія – 
Молдова – 

Україна

Програма 
прикордонного 
співробітництва 
Чорноморського 

басейну  

Конкурс 
проектів та 

програм 
розвитку  

Конкурс 
проектів 

та програм 
розвитку

У тому числі, 
проекти у сфері 
енергоефектив-

ності

У тому, числі 
проекти у сфері 
енергоефектив-

ності

www.ro-ua-md.
net

www.blacksea-
cbc.net

www.municipal.
gov.ua

www.min
region.gov.ua/re

gional-dev/

Проблемні 
питання 
в сфері 

навколишнього 
середовища та 
попередження 
надзвичайних 

ситуацій

Покращення 
стану 

навколишнього 
середовища

www.huskroua-
cbc.net/ua

Підвищення 
доступності 

регіонів, розвиток 
міцного та 
стійкого до 
кліматичних 

впливів транспорту, 
комунікаційних 
мереж і систем

www.eaptc.eu

www.pl-by-ua.eu

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній веб-

сторінці.

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній веб-

сторінці.

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній веб-

сторінці.

Інформацію про
актуальні можли-

вості участі в 
програмі (проекті)

уточнюйте на
офіційній веб-

сторінці.

На даний час в 
рамках Програми 
немає відкритих 

конкурсів на 
подання заявок. 
Для отримання 

додаткової 
інформації 

завітайте на 
веб-сторінку.

Вирішення 
проблем 
охорони 
довкілля

Програми 
прикордон-
ного спів-

робітництва

Державний 
фонд 

сприяння 
місцевому 
самовряду-

ванню в 
Україні

Фонд 
регіонального 

розвитку

Інформацію про 
умови участі у 

програмі та 
аплікаційні форми 

шукайте за 
посиланням: 
www.eaptc-ma.

eu/ru/page/cat/4/
moldova---ukraine/

Державні програми підтримки

№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка ПриміткиУмови фінансування /
додаткова інформація  



15

№ Організація Програма Пріоритети
фінансування 

Веб-сторінка Примітки

Конкурс 
проектів для 
громадських 

ініціатив 
Західного, 
Східного і 
Південного 

регіонів

Конкурс з 
відбору енерго-

ефективних 
проектів

www.saee.gov.ua

Сприяння у 
реалізації проектів 
з енергоефектив-
ності на місцевих 

рівнях 

Сприяння 
громадським 
ініціативам

www.irf.ua

Детальну 
інформація 

про проект та 
умови участі 

в ньому шукайте 
за посиланням: 

www.irf.ua/
knowledgebase/news/

konkurs_proektiv_
dlya_gromadskikh_
initsiativ_zakhidnogo

_skhidnogo_i_
pivdennogo_regioniv

Слідкуйте за 
оголошеннями 
щодо початку 

конкурсу 
в 2015 році 

на веб-порталі 
Держенерго-
ефективності. 

• К рім того, суб'єкти, які за-
лучають кошти Фонду, повинні 
мати спроможність самостійно 
забезпечувати подальше власне 
фінансування або утримання 
об 'єктів за рахунок коштів 
місцевих бюджетів; 
• Фінансування проектів здій-
снюється відповідно до Поряд-
ку підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проек-
тів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку у 
2015 році ,  затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.03.2015 № 195. 

• З агальний бюджет конкурсу – 
1200 тис. грн.;
• Максимальний розмір гранту – 
120 тис. грн.;
• Оптимальний розмір гранту – 
80-100 тис. грн.;
• Тривалість проекту: не може 
перевищувати 6 місяців;
• Учасники проекту: громадські 
організації, які зареєстровані та 
діють у Львівській, Волинській, 
Івано-Франківській , Терно-
пільській, Чернівецькій, Рівнен-
ській, Закарпатській, Харків-
ськ ій ,  Дніпропетровській , 
Запорізькій, Донецькій, Луган-
ській, Одеській, Миколаївській 
та Херсонській областях.

• О бсяг  коштів  програми : 
затверджується Державною 
цільовою програмою енерго-
ефективності  та  розвитку 
поновлюваних джерел енергії 
на відповідні роки;
• Учасники проекту: об'єкти 
соціальної  та  комунальної 
сфери, які здійснюють модер-
нізацію та заміну котлів; ко-
мунальні підприємства ,  які 
впроваджують когенераційні 
технології з використанням 
альтернативних видів палива.

3

Міжнародний 
фонд 

«Відроджен-
ня»

4

Державне 
агентство з 

енерго-
ефективності 

та енерго-
збереження 

України 

Умови фінансування /
додаткова інформація  
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Частина 2:  Огляд основних донорів у сфері енергоефективності 
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)

Головний офіс:
Північна екологічна фінансова 
корпорація(НЕФКО)
Fabianinkatu 34 - P.O. Box 249, FI - 00171 - 
Гельсінкі, Фінляндія
Тел. 358 10 618 003 | факс 358 9 630 976
info@nefco.fi
www.nefco.org

Офіс в Києві:
вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 
д. 23-Б, секція б, офіс 212.
Київ 01601, Україна
Тел. 380 44 287 0106
info@nefco.org.ua
www.nefco.org

Характеристика фінансової інституції
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова установа, що 
була заснована в 1990 році п'ятьма Північними країнами: Данією, Фінляндією, Ісландією, 
Норвегією та Швецією. Корпорація фінансує широкий спектр екологічних проектів у країнах 
Центральної та Східної Європи, включаючи Росію, Білорусію та Україну. Діяльність НЕФКО, яка 
скеровується її головним офісом з Гельсінкі, спрямована на проекти, що покращують стан 
довкілля і водночас є ефективними з точки зору витрат. 
Корпорація працює з низкою різних фінансових джерел. Найбільш значними з них є 
Інвестиційний фонд, Північний фонд екологічного розвитку, Вуглецевий фонд регіону 
Балтійського моря, Вуглецевий фонд НЕФКО, Фонд виконання проектів захисту довкілля у 
гарячих точках Баренцевого Регіону. НЕФКО також управляє фондами від імені інших 
організацій, що забезпечують ресурсами екологічні проекти, включаючи Європейську Комісію 
та уряди Північних країн. 

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Пріоритетними для корпорації проектами є ті, що знижують викиди парникових газів в 
атмосферу, покращують екологічний стан Балтійського моря або зменшують викиди токсичних 
забруднень.

Умови одержання фінансової допомоги
 • Проекти, що подаються на отримання фінансування зі сторони НЕФКО, повинні 
відповідати наступним критеріям: 
 •  Проект виконується в одній з країн, де працює НЕФКО;
 •  Проект характеризується відповідною екологічною привабливістю в плані отримуваного   
ефекту;
 •  Проект базується на принципах довгострокової співпраці; 
 •  Проект повинен бути економічно, фінансово, інституційно і технічно життєздатним.

Інформація щодо фінансування
Фінансова участь НЕФКО в конкретному проекті, як правило, не перевищує 3-5 млн. євро. 
Процентні ставки встановлюються НЕФКО, виходячи з поточної ринкової ситуації та ризиків 
кредитування.

Процес подання заявки
Для з'ясування можливості фінансування зі сторони НЕФКО, слід зв'язатися з представниками 
НЕФКО по телефону або через заповнення формуляру заявки за наступним лінком: 
http://www.nefco.org/ru/how_to_work/kak_podat_zayavku
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Головний офіс:
One Exchange Square
London
EC2A 2JN
+44 20 7338 6000
http://www.ebrd.com

Офіс в Києві:
Представництво Європейського Банку 
Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)
Адреса: 252001, Київ, вул. Софіївська, 27/23
Тел. (044) 464 01 32
Факс (044) 464 13 

Характеристика фінансової інституції
Європейський банк реконструкції та розвитку (Євробанк, ЄБРР) — міжнародний фінансово-
кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії 
для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні 
господарські зв'язки. Створений в 1991 році (штаб-квартира в Лондоні).
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 20-30% 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).

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Агробізнес, енергоефективність, муніципальна та екологічна інфраструктура, природні ресурси 
та енергетика. Фінансуванню підлягають як державний, так і приватний сектор.

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

Процес подання заявки
Для визначення прийнятності проекту ЄБРР вимагає наступну 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.

Європейський банк реконструкції  та розвитку (ЄБРР)
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Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Головний офіс:
Вашингтон, +1 202-458-2736
будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, 
округ Колумбія, 20433
http://www.worldbank.org

Офіс в Києві:
01010 Україна, Київ ,Дніпровський узвіз, 1, 2 
поверх, 
(380 44) 490-6671
ukraine@worldbank.org
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/pr
ojects

Характеристика фінансової інституції
МБРР заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надає допомогу з 
метою розвитку. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у 
співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. 
Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтримують 
зв'язок з урядом і цивільним суспільством і сприяють більш глибокому розумінню проблем 
розвитку.
Кредит через Укрексімбанк іншим банкам та фінансовим установам – фінансує інвестиції в 
заходи з енергозбереження в промисловості, на муніципальних і державних підприємствах.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Інвестування в розвиток людських ресурсів, зокрема шляхом удосконалювання систем охорони 
здоров'я й освіти; концентрація зусиль на соціальному розвитку, залученні широких верств 
населення до вирішення проблем розвитку, удосконалюванні методів керування й нарощуванні 
інституціонального потенціалу як основних факторах зниження рівня бідності; зміцнення 
здатності урядів надавати якісні послуги, забезпечення ефективності й прозорості їхньої 
діяльності; охорона навколишнього середовища; підтримка й стимулювання розвитку 
приватного підприємництва; підтримка реформ, спрямованих на макроекономічну стабілізацію, 
що забезпечує умови для інвестицій і довгострокового планування.

Умови одержання фінансової допомоги
Визначені проекти можуть варіюватись відносно економічного і соціального спектру від 
інфраструктури до освіти, охорони здоров'я, а також фінансового управління. МБРР оцінює 
роботу, виконану на стадії ідентифікації та підготовки, підтверджує очікувані результати 
проекту, затверджує бенефіціарів, а також засоби оцінки для моніторингу проектів.

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися до місцевого офісу.
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Головний офіс:
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
(+352) 43 79 1
(+352) 43 77 04

Офіс в Києві:
01033, Київ, вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044-390-80-10 
http://www.eib.org

Характеристика фінансової інституції
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — державна фінансово-кредитна установа 
Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі 
довготермінових кредитів. Створений у 1958 році з метою надання кредитів для спорудження 
та реконструкції об'єктів, які становлять інтерес для країн ЄС та асоційованих держав. На 
рентабельні проекти надають звичайні кредити, на малорентабельні — пільгові. До 70% 
припадає на кредити для регіонального розвитку менш розвинутих районів. Позики банку 
покривають частину вартості проекту, доповнюючи власні капітали позичальника (як правило 
менше 50%). Європейський інвестиційний банк надає також пільгові кредити за рахунок засобів 
ЄС як технічний розпорядник. Кредити банку надаються в кількох валютах. Відсоткова ставка 
по «змішаних» кредитах визначається на базі середньозваженої вартості в залучених коштах у 
даних валютах на міжнародних або національних ринках капіталів.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Енергетика, транспорт і телекомунікації. 

Умови одержання фінансової допомоги
ЄІБ фінансує проекти в більшості галузей. Щоб отримати схвальне рішення, проекти повинні 
сприяти досягненню цілей економічної політики ЄС.

Процес подання заявки
Інформацію щодо процедури подання заявок можна отримати за посиланням : 
http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)
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Німецький державний банк розвитку (KfW)

Головний офіс:
Palmengartenstra e 5-9
60325 Frankfurt am Main
Germany
Phone +49 69 7431-0
Fax +49 69 7431-29 44

Офіс в Києві:
Офіс KfW в Україні:
вул. Велика Васильківська, 44
офіс №1
Київ, 01004
Тел.: +38044-581-19-55
https://www.kfw.de/kfw.de.html

Характеристика фінансової інституції
Банк KfW є провідним німецьким банком розвитку і невід'ємною частиною Банківської групи 
KfW. На 80% належить Федеральному уряду. Банк KfW здійснює активну діяльність в Україні з 
1992 року в рамках програми ТРАНСФОРМ (TRANSFORM). З 2003 року Банк KfW 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.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Проекти економічного, соціального та екологічного розвитку в усьому світі, зокрема в області 
малого та середнього підприємництва, охорони навколишнього середовища, житлового 
будівництва, інфраструктури, освіти, проектного та експортного фінансування, а також 
розвиток співробітництва.

Умови одержання фінансової допомоги
Банк проводить економічну оцінку позичальника, розглядає його плани і вирішує, чи слід 
фінансувати проект і схвалювати подану заявку на одержання кредиту від KfW. Гранти KfW 
доступні для інвестицій в енергозберігання в житлових будівлях -  на гранти можна подавати 
заявку безпосередньо до KfW, який видає їх напряму.

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися до місцевого офісу.
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Головний офіс:
One Exchange Square
London
EC2A 2JN
+44 20 7338 6000
http://www.ebrd.com

Офіс в Києві:
Представництво Європейського Банку 
Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)
Адреса: 252001, Київ, вул. Софіївська, 27/23
Тел. (044) 464 01 32
Факс (044) 464 13

Характеристика фінансової інституції
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 країнах, таких 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.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
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 такі, що стосуються стічних вод або поновлюваних 
джерел енергії, також потрапляють під грантове фінансування.

Умови одержання фінансової допомоги
E5P виділяє кошти на природоохоронні проекти в доповнення до кредитів зі сторони 
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.

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися до представника Фонду. 

Фонд Східно-європейського партнерства з енергоефективності (Е5Р)
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAІD)

Головний офіс:
SA-44 Washington, DC 20523, USAPhone: 
(202) 567-4028, Fax (202) 567-4261 
http://usaid.gov

Офіс в Києві:
Україна, 04112, м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, 4 
Тел.: (380 44) 521-5000 Факс: (380 44) 521-5245 
http://ukraine.usaid.gov/ua

Характеристика фінансової інституції
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є незалежною організацією, яка надає 
економічну, гуманітарну підтримку та сприяння в розвитку по всьому світі в рамках цілей 
зовнішньої політики Сполучених Штатів.
У 1992 р. було укладено двосторонню угоду між Україною та USAID про гуманітарне і техніко-
економічне співробітництво, яка мала на меті сприяти країні у реалізації її економічного, 
політичного та суспільного потенціалу. USAID та Уряд України визначили три стратегічні 
завдання: формування ринкової економіки на розлогій суспільній базі, сприяння розбудові 
демократичної політичної системи за широкої участі громадян, а також допомогу у 
реформуванні соціального сектору аби пом'якшити труднощі перехідного періоду, передусім 
для вразливих верств населення.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського 
господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, 
сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії.

Умови одержання фінансової допомоги
Наразі здійснюється діяльність за декількома проектами, детальна інформація про які наведена 
за посиланням: http://ukraine.usaid.gov/ua/programs

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися до представників, що координують 
реалізацію відповідних проектів.
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Головний офіс:
One United Nations Plaza
New York, NY 10017 USA
http://www.undp.org

Офіс в Києві:
Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 1
Тел: +380 44 253 93 63
E-mail: communications@undp.org.ua
http://www.undp.org.ua/ua/home

Характеристика фінансової інституції
ПРООН є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією, яка виступає за позитивні 
зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в 
усьому світі будувати краще життя. ПРООН є найбільшим міжнародним каналом надання 
багатосторонньої технічної та передінвестиційної допомоги країнам. Діяльність ООН в Україні 
розпочалась 6 жовтня 1992 року після укладення Угоди між Урядом України та ООН про 
відкриття Представництва ООН в Києві. 18 червня 1993 року було підписано Угоду між Урядом 
України та Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка регламентує діяльність Представництва 
ПРООН в Україні та обов'язки сторін. 

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Демократичне врядування, подолання бідності, запобігання кризи та її подолання, енергетика 
та навколишнє природне середовище, ВІЛ/СНІД. 

Умови одержання фінансової допомоги
Наразі здійснюється діяльність за декількома проектами, детальна інформація про які наведена 
за посиланням: 
http://www.undp.org.ua/ua/about-undp/country-programme-management-and-operations

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися до представників, що координують 
реалізацію відповідних проектів.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) 
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Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA)

Головний офіс:
Valhallav gen 199 105 25 Stockholm SWEDEN
Phone: +46 8 698 50 00
Fax: + 46 8 20 88 64
E-mail: sida@sida.se
http://www.sida.se/English/Contact-us/Sida-offi ces-in-Sweden

Характеристика фінансової інституції
SIDA – Шведське агентство міжнародного розвитку, є державною установою при Міністерстві 
закордонних справ. З Україною SIDA співпрацює з 1995 року. Серед проектів – підтримка 
вступу України до СТО, проекти в області розвитку ринкової економіки, декоративної культури, 
системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Економічний розвиток, демократизація та розширення прав людини, конфліктологія та 
соціальний розвиток, забезпечення миру та безпеки в світі.

Умови одержання фінансової допомоги
Sida забезпечує два види підтримки: підтримка для громадянського суспільства в країнах- 
партнерах; підтримка комунікації в межах Швеції.

Процес подання заявки
Додаткову інформацію про варіанти участі у проектах SIDA  можна знайти за посиланням: 
http://www.sida.se/English/Partners/Private-sector/Collaboration-opportunities/Challenge-
Funds/Innovations-Against-Poverty/How-to-apply/
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Офіс в Києві:
03680, Київ, вул. Велика Васильківська, 55, 
3 поверх
Тел./факс: (38-044) 200-38-24, 200-38-25, 
200-38-26
E-mail: info@eef.org.ua www.eef.org.ua

Характеристика фінансової інституції
Фонд Східна Європа (ФСЄ) – міжнародна благодійна організація, заснована Фондом Євразія у 
2007 році. Місія Фонду – сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи 
ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Підтримка 
Фонду здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Фонд Євразія та 
іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. Фонд Східна 
Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне майбутнє, мобілізуючи ресурси, 
зміцнюючи громади та сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Місцевий економічний та соціальний розвиток; ефективне управління; корпоративна соціальна 
відповідальність та відповідальна благодійність; якісна вища освіта.

Умови одержання фінансової допомоги
Більшість грантів ФСЄ надає через конкурсні програми, які Фонд регулярно ініціює. Інформація 
про нові конкурсні програми публікується в «Новинах», де до оголошення додаються 
рекомендації та вимоги з підготовки проекту та бюджету.

Процес подання заявки
Інформація щодо вимог та порядку подання заявок наведена за посиланням : 
http://www.eef.org.ua/ua/rekomendatsii/90-dlya-tikh-khto-podae-zayavku-na-otrimannya-
grantu.html

Фонд Східна Європа
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Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві 

Головний офіс:
Josef-Haubrich-Hof 50676 K ln
T 0221 – 2834849
E info@boell.de
T + 49(0) 30 / 285 34 0
F + 49(0) 30 / 285 34 109

Офіс в Києві:
вул. Володимирська, 18/2, оф. 3
01001 Київ, Україна
ua-info[at]ua.boell.org
Тел.: +38 044 279 98 58
Факс: +38 044 270 52 78
http://www.ua.boell.org/

Характеристика фінансової інституції
Фонд імені Гайнріха Бьолля є німецьким політичним ліво-ліберальним фондом Німеччини і являє 
собою частину європейського зеленого руху. Фонд має самостійний юридичний статус і є 
неприбутковою, незалежною, громадською організацією. Діяльність Фонду фінансується 
здебільшого за рахунок Федерального уряду Німеччини. Він проводить свою діяльність як в 
Німеччині, так і за її межами. Його організаційна структура включає 16 земельних фондів в самій 
Німеччині та 28 закордонних представництв, які ведуть діяльність в 60 країнах на 4 континентах. 
Головні цінності фонду наступні: екологія та сталий розвиток, демократія і права людини, право 
на самовизначення і справедливість.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Сприяння демократії та політична освіта для громадян, раціональне використання енергії та 
захист клімату, гендерна політика, захист прав людини. 

Умови одержання фінансової допомоги
Надає грантову допомогу проектам сприяння підвищенню енергоефективності, захисту клімату, 
підтримки антиатомного руху, екологічної модернізації суспільства. Інформація про проекти 
розміщується на офіційному сайті. Інформація про нові конкурсні програми публікується на сайті 
Фонду, де до оголошення додаються рекомендації та вимоги з підготовки проекту та бюджету.

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися офіційного сайту Фонду. 
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Головний офіс:
Friedrich-Ebert-Allee 40 D-53113 Bonn д-р 
Тел. +49-228–4460-1225
Факс: +49-228–4460-1333
Е-mail: raimut.duering@giz.de

Офіс в Києві:
01004, Київ, вул. Велика Васильківська 
(Червоноармійська), №44, оф. 5.
Тел.: (+38 044) 228 -42 -54, 228-42-53, 531-30-
56 , (+38 050) 310-68-73.

Характеристика фінансової інституції
GIZ є федеральною установою, що підтримується і утримується Урядом Німеччини. 
Глобальною метою GIZ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається, в країнах з 
перехідною економікою, розвинених країнах.
Програми і заходи Товариства GIZ націлені на те, щоб на трьох рівнях розвивати здатності 
приймати правильні рішення в обставинах, що постійно змінюється: тобто підвищувати 
індивідуальну компетентність співробітників, ефективність роботи підприємств, організацій і 
державних установ і покращувати якість рішень, що приймаються на політичному рівні.
Поряд з програмами підвищення кваліфікації і практичного навчання тривалістю від декількох 
тижнів до декількох місяців, Товариство GIZ організовує семінари і семінари-практикуми, 
симпозіуми і міжнародні конференції. Палітра методів і форм цієї роботи вельми широка: від 
організації ознайомлювальних поїздок і короткострокового навчання фахівців, індивідуальних 
стажувань і освітніх проектів по всьому світу до проведення міжнародних діалогів на високому 
політичному рівні.

Ключові напрямки діяльності фінансової інституції
Сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку, енергоефективність, реагування на 
ВІЛ/СНІД.

Умови одержання фінансової допомоги
Проекти і програми, що пропонуються Товариством GIZ, адресовані фахівцям і керівникам, 
особам, вповноваженим ухвалювати рішення в політиці, державних і підприємницьких 
структурах і суспільних організаціях. Окрім того, GIZ підтримує муніципальні проекти, 
направлені на впровадження передових енергоефективних практик. Інформація про діючі 
проекти та варіанти участі в них зазвичай розміщується на офіційному сайті GIZ:
http://www.inwent.org.ua/success/index.html

Процес подання заявки
За додатковою інформацією необхідно звертатися до офіційних представників GIZ.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)
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