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‣ Найбільший у світі багатосторонній 
кредитор

‣ ЄІБ базується в Люксембурзі та 
належить 27 державам-членам ЄС

‣ ЄІБ є державним банком, цілі якого 
визначаються політикою ЄС

‣ 4 ключові сфери: клімат / 
навколишнє середовище, 
інфраструктура, інновації, МСП
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Енергоефективність громадських будівель в Україні (UPBEE)

Кредит від ЄІБ: 300 млн євро

Географічний фокус: усі регіони України

Мета: модернізація енергоефективності дитячих садків, шкіл, 
закладів охорони здоров’я тощо.

Кредит: орієнтовно 1%, погашення 20 років, пільговий період: 5 років

Грантова підтримка: Технічна допомога від E5P та Інвестиційної 
платформи сусідства ЄС (NIP)

Procurement: 
- міжнародні процедури закупівель для субпроєктів вартістю понад 

5 млн євро
- Чи будуть міста використовувати ProZorro?
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"Які у вас перешкоди для інвестицій?"

фінансові

юридичні

відсутність технічної 
допомоги



"Пріоритетні інвестиції у довгостроковій стратегії
вашого муніципалітету?"



Енергоефективність громадських будівель в Україні (UPBEE)

Кінцеві бенефіціари
Місцеві органи державної влади
 Органи місцевого самоврядування
 Комунальні заклади (окрім приватних) 

Терміни
 Перший відбір заявок: грудень 

2021 року
 Дві групи учасників:

1. “Early Adopters”, бенефіціари, що вже провели енергоаудити, огляди 
технічного стану будівель та підготовили технічні проєкти. Для таких 
учасників тендери і ремонтні роботи можна буде розпочати швидше. 

2. Кінцеві бенефіціари, що потребують підтримки для проведення аудитів, 
огляду об’єктів і підготовки проєктів.
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Програма відновлення в Україні (URP)
Кредит загальною сумою у 340 млн євро для інвестицій у відновлення регіонів на сході 
України, постраждалих від конфлікту, та забезпечення базових потреб внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО).

Кредит від ЄІБ: 340 млн євро
Отримувач кредиту:  Уряд України
Промоутер:  Міністерство розвитку громад та територій України
Географічний фокус: території Донецької та Луганської областей
(підконтрольні Уряду), Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та 
Запорізька області, а також інші населені пункти, що приймають значну 
кількість ВПО
Сектори, на які поширюється дія Програми: 
• Розселення та житло: переселення / надання житла ВПО;
• Громадські будівлі (охорона здоров’я, заклади освіти, культури, спорту, 
громадські центри, центри надання адміністративних послуг);
• Водопостачання та водовідведення: мережі, насосні станції, очисні споруди 
на регіональному і муніципальному рівні;
• Транспорт: міська інфраструктура, міські дороги та мости, а також заміна
обладнання міського транспорту.
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Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP)
Кредит загальною сумою у 400 млн євро. Нині відібрано 15 проєктів вартістю 252 млн євро (з ПДВ). 
Фінансування муніципальних інфраструктурних проєктів в 5 секторах, які сприяють енергоефективному і 
зеленому майбутньому України:

Сектор
Мінімальна вартість 

проєкту Умови кредиту

Централізоване теплопостачання 10 млн євро період погашення 22 р.
з пільговим періодом 5 р.

Енергоефективність громадських будівель 5 млн євро

Зовнішнє освітлення населених пунктів 5 млн євро період погашення 15 р.
з пільговим періодом 3 р.

Поводження з побутовими відходами 10 млн євро

Водопостачання та водовідведення 10 млн євро період погашення 30 р.
з пільговим періодом 8 р.

Кінцевими бенефіціарами можуть бути:
 центральні або місцеві органи державної влади
 органи місцевого самоврядування
 державні та комунальні підприємства.

У підготовці та реалізації
проєктів допомагає - Група 

управління і підтримки 
Програми (ГУПП)

Модернізація
системи
теплопостачання
м. Кривий Ріг

Комплексний проєкт з 
термомодернізації
громадських будівель
м. Запоріжжя

Докладніше: http://umip.org.ua/ 8
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A few questions to you, please…

http://bit.ly/EE-Questions
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