Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»
05.02.2016

23.07.2015
Проект затверджено
Радою директорів ЄІБ

Оголошено про початок
прийому заявок на
участь у Проекті

ВРУ ратифікувала
Фінансову угоду

Підписано фінансову
угоду між Україною і ЄІБ

2) Хто може брати участь?
3) Які проекти фінансуються?
4) Які умови кредитування?

03.02.2016

19.05.2015

1) Що це за програма?

5) Методична допомога?
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Резюме проекту:

 Назва: проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (Європейський інвестиційний банк);
 Вартість: € 800 млн. (€ 400 млн. – позика ЄІБ;

€ 400 млн. – кошти учасників (власні кошти, гранти, інші позики);

 Мета: сприяння залученню коштів у регіони України для модернізації житлово-комунального господарства;
 Географія реалізації: території підконтрольні Уряду України.
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Портфель проектів Банку – 273 млн.€

Можливі учасники / Кінцеві бенефіціари:
 Центральні органи державної влади;

 Теплопостачання – 100 млн. €

 Місцеві державні адміністрації;

 Водопостачання і водовідведення – 78 млн. €

 Органи місцевого самоврядування;

 Енергоефективність будівель – 23 млн. €

 Державні та комунальні підприємства

 Тверді побутові відходи – 72 млн. €

(у т.ч. підприємства державна /комунальна частка в яких >50%).
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Прийнятні субпроекти:

Сектор
Можливі роботи

Водопостачання і
водовідведення

Теплопостачання

Нове будівництво, реконструкція,

Енергоефективність будівель

капітальний ремонт,

 Системи
централізованого
водопостачання та
водовідведення
 Станції очищення та
доочищення води
 Мережі
 Насосні станції

модернізація,

заміна,

 Державні або комунальні
адміністративні будівлі
 Об’єкти соціальної
інфраструктури
 Зовнішня ізоляція будинків
 Системи освітлення та
опалення
 Вентиляція та кондиціонування
 Сучасні інструменти із
забезпечення опалення

Зовнішнє освітлення
населених пунктів
заміщення/реабілітація,
 Міське (зовнішнє) і
дорожнє освітлення
 Лампи
 Допоміжні споруди
 Кабелі, проводки
 Системи
електропостачання та
автоматизованого
регулювання

Тверді побутові відходи
виведення з експлуатації

Прийнятні
об'єкти
(можливий але
не виключний
перелік)

 Системи централізованого
теплопостачання
 Теплоелектроцентралі
 Теплові котли
 Розподільчі мережі
 Трубопроводи, підстанції
 Теплообмінники
 Системи автоматизованого
контролю
 Засоби вимірювання

 Контейнери та інші безпечні
побутові, комерційні та
промислові системи збору сміття
 Системи роздільного збору
матеріалів для повторної
переробки і біосміття
 Станції сортування сміття
 Утилізаційні установки
 Санітарні полігони сміття
 Старі полігони і смітники

Очікується:

 Підвищення енергетичної ефективності реконструйованих об’єктів

 Раціональне використання та зменшення втрат природних ресурсів

 Суттєвий внесок у забезпечення енергетичної безпеки України

 Підвищення безпеки та поліпшення якості житлово-комунальних послуг

 Захист навколишнього середовища та поліпшення здоров'я людей

 Впровадження найкращих технологій та практик для зміцнення середовища міст

Об'єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України»
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського,1, каб. 608; телефон: +38 044 500 28 84, е-mail: office.bud@ukr.net
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Умови кредитування:

 Проект відповідає регіональній чи муніципальній програмі з розвитку відповідного сектору.
 Проект є технічно доцільним та фінансово життєздатним.
 Проект прийнятний з точки зору впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу.
 Наявність ТЕО, технічних досліджень, бізнес-планів, проектної документації – є перевагою.

Сектор

Теплопостачання

Водопостачання і
водовідведення

Енергоефективність
будівель

Зовнішнє освітлення
населених пунктів

Тверді побутові
відходи

Загальний період погашення позики

22 роки

30 років

22 роки

15 років

15 років

5 років

8 років

5 років

3 роки

3 роки

До 5 років

До 8 років

До 5 років

До 3 років

До 3 років

у т.ч. пільговий період
Строки будівництва за субпроектами

Мінімальна вартість проекту

5

10 млн. €

10 млн. €

5 млн. €

5 млн. €

10 млн. €

Методична допомога Всеукраїнської конфедерації роботодавців житлово-комунальної галузі України:
1. Оцінка доцільності участі в Проекті:
 субпроекти повинні бути виправдані за принципом витратно-дохідного аналізу (вартість проекту < вартості зекономлених витрат)
2. Допомога в підготовці предпроектної документації:

 техніко-економічне обґрунтування субпроекту, технічні дослідження, бізнес-плани, проектна документація
3. Підготовка субпроекту для участі у конкурсі:
 розроблення / оновлення / доповнення / доопрацювання та супровід субпроекту
4. Допомога в реалізації субпроекту:
 консультації з питань технічного впровадження (реалізації) субпроекту, міжнародних закупівель тощо.

Подальші дії:
Заповнити Анкети на
участь у Проекті та
надіслати до Мінрегіону

Розгляд Анкет
Експертною робочою
групою Мінрегіону

Перевірка субпроекту
Європейським
інвестиційним банком

Виділення коштів ЄІБ за
субпроектом

Реалізація субпроекту

Звітування про стан
реалізації субпроекту

Об'єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України»
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського,1, каб. 608; телефон: +38 044 500 28 84, е-mail: office.bud@ukr.net

