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Опис проекту
Європейський банк реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) запускає нову програму
кредитування (далі - USELF-III), що замінить первісну Програму фінансування
альтернативної енергетики в Україні (USELF), термін дії якої завершується 30
червня 2018 р. ЄБРР почав реалізацію програми USELF у 2009 р. з метою
підтримки та фінансування перших проектів малої гідрогенерації в Україні. За час
існування цієї програми в її рамках було інвестовано понад 100 млн. євро в об’єкти
загальною потужністю понад 150 МВт з використанням усього спектру технологій
відновлюваної енергетики.
З огляду на розвиток сектору альтернативної енергетики наразі зростає інтерес
великих міжнародних девелоперів до реалізації в ньому більш масштабних
проектів. Для подальшої підтримки розвитку цього сектору в Україні ЄБРР має
намір виділити 250 млн. євро з власних ресурсів на фінансування нових приватних
проектів відновлюваної енергетики в країні.
Цілі проекту
Мета нової програми – допомогти Україні в досягненні її мети забезпечення до
2020 р. 11% 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 1,5% від річного обсягу
генерації.
Вплив на процес економічного переходу
Вплив програми на процес економічного переходу забезпечується у двох
наступних аспектах:
«Зеленість»: програма передбачає створення та фінансування
енергогенерації з ВДЕ, а отже сприятиме скороченню викидів CO2.

об’єктів

Конкурентоспроможність: програма сприяє збільшенню кількості приватних
проектів енергогенерації з ВДЕ в енергетичному секторі, в якому наразі домінують
контрольовані державою АЕС, ТЕС та великі ГЕС, на які разом припадає майже
80% встановленої потужності у країні.
На додаток до цієї програми ЄБРР продовжить надавати Україні допомогу в
розробці та реалізації наступного етапу її програми підтримки відновлюваної
енергетики, що передбачає запровадження механізму аукціонів.
Інформація про клієнта
Програма буде доступною для малих, середніх та великих девелоперів проектів
відновлюваної енергетики в усіх технологічних сегментах цієї галузі (сонце, вітер,
біомаса, біогаз і малі ГЕС). Вона буде використовуватися для фінансування проектів
відновлюваної енергетики, що реалізовуватимуться місцевими та міжнародними
девелоперами.
Фінансування ЄБРР
250 млн. євро
Загальна вартість проекту
250 млн. євро
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. Оскільки програма
передбачає підтримку проектів генерації енергії з ВДЕ, у тому числі в сегментах
малої гідрогенерації, вітряної, геотермальної, біомасової та біогазової, а також

сонячної генерації, відповідні екологічні та соціальні впливи будуть
локалізованими на об’єктах, і їх можна буде мінімізувати або усунути за
допомогою спеціальних заходів. На додаток до ВРП та загальних вимог щодо
найкращої галузевої практики в рамках програми залежно від специфіки
конкретних проектів використовуватимуться Екологічні та соціальні рекомендації
ЄБРР для проектів гідроенергетики, а також інші наявні на веб-сайті ЄБРР
матеріали стосовно оцінки екологічних та соціальних аспектів.
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
У даний час відшукуються кошти технічного співробітництва для надання
допомоги малим місцевим девелоперам у підготовці проектів в Україні.
Передбачається,
що
команда
консультантів
допомагатиме
невеликим
девелоперам в отриманні необхідних для реалізації проектів дозволів та ліцензій,
проведенні комерційних переговорів, виконанні передінвестиційних екологічних і
соціальних досліджень, а також управлінні проектами. Це допоможе забезпечити
відповідність проектів вимогам ЄБРР, міжнародним стандартам і найкращій
практиці корпоративного управління.
Можливості для бізнесу
Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу чи участі у закупівлях,
зв’яжіться з компанією-клієнтом.
Якщо йдеться про проект у державному секторі, відвідайте сторінку Закупівлі
ЄБРР:
Тел.: +44 20 7338 6794,
Електронна пошта: procurement@ebrd.com
Загальні питання
Запитання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
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 із зацікавленими сторонами 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 є механізмом підзвітності ЄБРР. Він забезпечує можливість
незалежного розгляду скарг від осіб або організацій стосовно проектів, які
фінансуються Банком і які, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати
екологічну та/або соціальну шкоду.
Інформацію про подання скарг ви можете знайти на сторінці Орган розгляду скарг.
З будь-якими запитаннями щодо подання скарг та критеріїв їх реєстрації та
подання згідно з Регламентом ОРС ви можете звернутися до Посадової особи ОРС
(pcm@ebrd.com).

