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Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля: співпраця з Україною
Під час свого головування в Європейському Союзі, у 2009 році, влада Швеції запропонувала
розпочати програму Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля,
фінансова підтримка якого буде надходити з Фонду.
Рішення про заснування Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та
довкілля (далі – Фонд E5P) прийнято 28.04.2009 спільно Європейським банком реконструкції та
розвитку, Європейською Комісією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним
банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Міжнародним банком реконструкції та
розвитку та Міжнародною Фінансовою Корпорацією.
Фонд Е5Р створено шляхом об’єднання внесків Вкладників для здійснення фінансової підтримки у
вигляді грантів та технічної допомоги в реалізації проектів з підвищення енергоефективності та
поліпшення екології, результатом яких має стати значне скорочення споживання електроенергії,
зменшення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів в першу чергу, в Україні.
Типовими проектами в цій сфері є проекти з теплопостачання, водопостачання та водовідведення,
управління твердими відходами, ізоляція або енергоефективність в громадських чи житлових
будинках.
26.11.2009 в Стокгольмі відбулося Установче засідання Асамблеї Вкладників.
10.11.2010 Радою Директорів ЄБРР було ухвалено Правила Фонду Е5Р, що дозволило офіційно
розпочати діяльність. Розпорядником Фонду Е5Р є ЄБРР, який надає адміністративну підтримку
діяльності Фонду.
Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі
України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ратифікована
06.07.2011. Угодою передбачається внесок України в розмірі 10 млн. євро на рахунок Фонду, який
сплачуватиметься щороку протягом 5 років внесками по 2 млн. євро. Протягом 2011 – 2013 років
Україна сплатила три перших внески у розмірі 6 млн. євро.
На початок 2014 року вкладниками Фонду є 12 країн та організацій, що висловили намір брати
участь у Фонді із внесками:
1.

ЄК– 40 млн. євро;

2.

Швеція – 24 млн. євро;

3.

Україна – 10 млн. євро;

4.

Данія – 5 млн. євро;

5.

Естонія – 160 тис. євро;

6.

Латвія – 50 тис. євро;
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7.

Литва – 28 тис. євро,

8.

Норвегія –5 млн. євро;

9.

USAID (США) – 5,325 млн. євро;

10.

Фінляндія – 2 млн. євро;

11.

Польща – 915 тис. євро;

12.

Ісландія – 56 тис. євро.

Станом на 01.03.2014 вкладниками було оголошено про виділення 92,5 млн. євро, з яких вже
сплачено 89,2 млн. євро.
Вкладники Фонду E5P
№

Вкладник

Схвалення

Внесок

Сплачено

1.

Данія



5,000,000

5,238,428

2.

Естонія



160,000

128,000

3.

Європейська Комісія



40,000,000

40,000,000

4.

Фінляндія



2,000,000

2,000,000

5.

Ісландія



56,842

56,842

6.

Латвія



50,000

30,000

7.

Литва



28,962

28,962

8.

Норвегія



5,000,000

5,897,917

9.

Польща



915,106

915,106

10.

Швеція



24,000,000

25,466,750

11.

Україна



10,000,000

6,000,000

12.

США (USAID)



5,325,000

3,431,707

92,535,910

89,193,712

Разом, євро

Рішеннями Асамблеї Вкладників Фонду Е5Р було затверджено 1 грантовий та 15 інвестиційних
енергоефективних проектів у сфері розвитку відновлення та модернізації тепло- та
водопостачання міста Миколаїв, Житомир, Рівне, Тернопіль, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя,
Кам'янець-Подільський, Івано-Франківськ, Олександрія, Кривий Ріг, Вінниця, Полтава,
Сєверодонецьк, Луганськ, Донецьк та Київ. Загальна оціночна вартість проектів складає 234,915
млн. євро, з яких позики МФО – 146,29 млн. євро, гранти технічної допомоги, що надаватимуться з
коштів Фонду Е5Р – 51,01 млн. євро (у співвідношенні: на 2,8 євро позики - 1 євро гранту).
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За результатами шести засідань Координаційної Групи Фонду Е5Р Українською стороною спільно з
МФО було презентовано, а учасниками засідання заслухано та розглянуто ще ряд нових
інвестиційних проектів в містах Луцьку, Кривому Розі, Києві, Старокостянтинові, Полтаві,
Олександрії, Черкаси, Щолкіне, Вінницькій та Донецькій областях на загальну суму понад
277 млн. євро (сума грантів – близько 65 млн. євро).
Реалізація таких проектів дозволить поліпшити якість послуг населенню з тепло та водопостачання,
значно підвищити рівень енергозбереження шляхом зменшення обсягів споживання
енергоресурсів установами комунальної сфери, які утримуються за рахунок державного та
місцевих бюджетів, сприятиме переходу на використання відновлювальних та альтернативних
джерел енергії.
For more detailed information, please contact:
Victor Maziarchuk, victor.maziarchuk@odfoundation.eu
The Open Dialog Foundation
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