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USELF III - поповнення 

Країна: Україна 

 

Номер проекту: 51307 

 

Сектор: Енергетика 

 

Тип повідомлення: Приватний 

 

Екологічна категорія: FW 

 

Дата розгляду Радою директорів:  30 жовтня 2019 р. 

 

Статус: Розглянуто концепцію 

 

Дата оприлюднення РП (англійська): 26 вересня 2019 р. 

Опис проекту 

Надання €200 млн. на поповнення коштів за існуючою ІІІ Програмою фінансування 

альтернативної енергетики в Україні (USELF-III). Існуюча програма обсягом €250 млн. 

була затверджена 18 липня 2018 р. Наразі очікується, що кошти за цією програмою будуть 

повністю розподілені у 2019 р. 

ЄБРР має намір виділити додаткові кошти на фінансування приватних проектів 

відновлюваної енергетики, які реалізуються на базі поточної системи «зелених» тарифів. 

Пропоноване поповнення програми дозволить Банку продовжити успіх і темп реалізації 

USELF-III у процесі переходу від існуючого механізму «зелених» тарифів до схеми 

підтримки на основі конкурентних аукціонів. 

Цілі проекту 

Мета нової програми – допомогти Україні в досягненні її мети забезпечення до 2020 р. 

11% (у тому числі 6% за рахунок великих ГЕС) частки енергії з відновлюваних джерел у 

сукупному кінцевому споживанні енергоресурсів згідно з Національним планом дій з 

відновлюваної енергетики, затвердженим у жовтні 2014 р. Незважаючи на значне 

зростання обсягу енергії з ВДЕ протягом останніх років, її частка без урахування великих 

ГЕС залишається низькою і наразі становить лише близько 3% від річного обсягу 

генерації. 

Вплив на процес переходу 

Вплив проекту на процес переходу забезпечується у наступній якості: 

«Зеленість»: програма передбачає створення та фінансування об’єктів енергогенерації з 

ВДЕ, а отже сприятиме скороченню викидів CO2. 

Інформація про клієнта 
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Програмою зможуть скористатися місцеві та міжнародні приватні девелопери, які 

реалізують в Україні проекти генерації енергії з відновлюваних джерел. 

Фінансування ЄБРР 

200 млн. євро 

Загальна вартість проекту 

200 млн. євро 

Залежно від вартості капітальних витрат та плану фінансування кожного окремого 

проекту. 

Екологічні та соціальні впливи 

Згідно з Екологічною та соціальною політикою Банку 2014 р. програма в цілому не 

відноситься до жодної категорії. Незалежний консультант, залучений для цієї програми 

згідно з технічним завданням, узгодженим з Банком, визначатиме екологічну та соціальну 

категорію для кожного окремого проекту в рамках програми, виконуватиме для кожного 

проекту та спонсора передінвестиційне екологічне та соціальне дослідження (ПЕСД), а 

також забезпечуватиме оприлюднення інформації згідно з Вимогами до реалізації 

проектів (ВРП) Банку. Очікується, що за відсутності будь-яких особливих проблемних 

аспектів, пов’язаних з конкретними об’єктами та проектами, проекти у рамках програми 

відноситимуться до категорії «B», але це визначатиметься за результатами попередньої 

оцінки кожного окремого проекту. Програма передбачає підтримку проектів генерації 

енергії з ВДЕ з приділенням основної уваги проектам вітряної та сонячної генерації, в 

яких відповідні екологічні та соціальні впливи будуть локалізованими на об’єктах, а отже 

їх можна буде мінімізувати або усунути за допомогою спеціальних заходів. 

Для кожного проекту в рамках програми консультант розроблятиме нетехнічне резюме 

(НТР), План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС), а також План екологічних і 

соціальних заходів (ПЕСЗ) у разі необхідності та з урахуванням результатів ПЕСД. 

Резюме проекту (РП) для цієї програми міститиме стислу інформацію про кожний 

підпроект та посилання на основні проектні документи, які будуть розміщуватися на веб-

сайті USELF в рамках дотримання вимог щодо оприлюднення інформації та громадських 

консультацій. 

Технічне співробітництво 

Технічне співробітництво продовжиться в рамках програми USELF-III. 

Можливості для бізнесу 

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або закупівлі, зв’яжіться з 

компанією-клієнтом. 

Для отримання інформації про проекти у державному секторі відвідайте сторінку 

Закупівлі ЄБРР. Тел.: +44 20 7338 6794 

Електронна пошта: procurement@ebrd.com 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Загальна інформація 

Отримання інформації про проекти ЄБРР, не пов’язаної з закупівлями: 

Тел.: +44 20 7338 7168 

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципи інформування громадськості (ПІГ) 

У ПІГ визначено, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить консультації зі 

стейкхолдерами з метою покращення обізнаності та розуміння його стратегій, принципів 

та діяльності. 

Текст ПІГ 

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

Орган розгляду скарг (ОРС) є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість 

незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які фінансуються 

Банком та щодо яких є припущення, що вони вже завдали або можуть завдати екологічну 

та/або соціальну шкоду. 

Інформацію про те, як подати скаргу, можна знайти на сторінці Орган розгляду скарг. З 

будь-якими запитаннями щодо подання скарг і критеріїв їх реєстрації та прийняття до 

розгляду згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС 

(pcm@ebrd.com). 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
mailto:Регламентом%20ОРС
mailto:pcm@ebrd.com

