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Ми вітаємо створення Робочої Групи при Державному агентстві ененергоефективності та 
енергозбереження (Держенергоефективності), що має на меті впровадження державного 
фонду з фінансування проектів ефективного використання енергії в житлових будівлях в 
Україні. 

Ми ознайомилися із проектами постанови КМУ «Питання Державної спеціалізованої 
фінансової установи Фонд енергоефективності» та  Статуту Державної спеціалізованої 
фінансової установи «Фонд енергоефективності» (далі у тексті – «Статут») та проектом 
«Порядку розрахунку обсягів коштів, які спрямовуються на виконання статутної діяльності 
Державної спеціалізованої установи «Фонд енергоефективності»1. Загалом, ми підтримуємо 
ідею створення фонду з енергоефективності (далі у тексті – «Фонд») як стимулюючого 
механізму для підтримки та впровадження заходів з енергоефективності у відповідних 
секторах. Окрім того, ми вважаємо, що у довгостроковій перспективі можливо розширити  
коло повноважень фонду відносно тематики проектів фінансування на підтримку ВДЕ та 
інших «зелених» проектів.  

З метою напрацювання дієвих рішень  щодо стимулювання енергоефективних заходів у 
житлових будівлях просимо Вас розглянути та врахувати низку пропозицій наших експертів. 
Наші головні коментарі щодо вказаних проектів постанови та статуту наведено нижче та  
висвітлено  у  таких підрозділах:  

 

1) Вступ: наше бачення головних засад Фонду 

2) Мета Фонду 

3) Управління Фонду 

4) Джерела наповнення Фонду 

5) Розпорядження коштами, що надходять до Фонду 

6) Прозорість діяльності, моніторинг проектів та ефективності роботи Фонду 

7) Критерії відбору проектів 

 
Відповідні пропозиції було розроблено у результаті вивчення  міжнародного досвіду з 
організації та функціонування подібних фондів  у Чехії, Польщі, Болгарії, Молдові, Румунії, 
Хорватії та деяких інших.  Основні результати аналізу наведено у таблицях А1 – А6 у  
Додатку.  

  

                                                 
1 Офіційна публікація на сайті Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження: 
http://saee.gov.ua/sites/default/files/EE%20FUND_Draft%20Regulation_20.02.2015%20.doc 

http://saee.gov.ua/sites/default/files/EE%20FUND_Draft%20Regulation_20.02.2015%20.doc
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1. Вступ: наше бачення головних засад Фонду 

1.1. Принципи діяльності Фонду 
У Проекті Статуту зазначено лише мету, завдання та основні функції Фонду. На нашу думку,  
яка ґрунтується на  міжнародному досвіді, документ має чітко визначати головні засади та 
основні принципи діяльності Фонду. Так, Фонд має керуватися такими принципами: 

1) прозорість у розпорядженні фінансовими ресурсами; 

2) забезпечення об'єктивності прийняття рішень та рівних шансів для усіх заявників; 

3) підтримка сталого розвитку держави у галузі енергетики; 

4) співфінансування; 

5) стале фінансування2 та підтримка інвестицій; 

6) партнерство та співробітництво з приватним сектором для співфінансування 
інвестиційних проектів з метою підвищення енергоефективності, зменшення шкідливих 
викидів у атмосферне повітря та реалізації проектів з  використання відновлюваних 
джерел енергії (ВДЕ)). 

Дотримання вказаних принципів, як підґрунтя роботи та розвитку Фонду, надасть змогу 
забезпечити зростання зацікавленості до діяльності Фонду та більш широку довіру 
громадськості, міжнародних донорських й інших організацій.  

1.2. Роль міжнародних донорів  
Згідно Статуту: 

9 Фонд взаємодіє “... з міжнародними фінансовими організаціями, донорськими 
організаціями та міжнародними проектами технічної допомоги [...] щодо розробки та 
реалізації програм (механізмів, інструментів) з підвищення енергоефективності [...]”; 

9 Фонд надає та отримує інформацію “... від органів державної влади, суб’єктів 
господарювання та міжнародних фінансових організацій, донорських організацій та 
міжнародних проектів технічної допомоги необхідну для здійснення розрахунків обсягів 
коштів, які спрямовуються на виконання статутної діяльності Фонду”; 

9 Фонд залучає “... кошти для здійснення фінансової підтримки проектів, спрямованих на 
підвищення енергетичної ефективності у житлових будинках, будівлях бюджетних 
установ і організацій, об’єктах у сфері теплопостачання, в тому числі кошти 
міжнародних фінансових організацій, донорських організацій та міжнародних проектів 
технічної допомоги, українських на іноземних фізичних та юридичних осіб”; 

9 Донорські організації мають право надавати пропозиції Голові 
Держенергоефективності щодо персонального складу Наглядової Ради Фонду; 

9 Представники донорських організацій можуть входити до складу Наглядової Ради.  

                                                 
2 Стале фінансування є практикою створення економічної та соціальної вартості шляхом реалізації та 
використання фінансових моделей, продукції та ринків, що є сталими протягом тривалого часу 
(http://responsiblebusiness.haas.berkeley.edu/programs/sustainablefinance.html).  

http://responsiblebusiness.haas.berkeley.edu/programs/sustainablefinance.html
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Таким чином, міжнародні донори мають певну ступінь впливу на діяльність Фонду (див. 
останні два пункти), хоча їх роль все одно залишається досить обмеженою, оскільки саме 
Фонд та вищі інстанції (ДАЕЕ, Мінрегіон) виступають координаторами зазначеної співпраці. 
У міжнародній практиці ж, донорські організації часто спрямовують значні фінансові 
ресурси на становлення та діяльність подібних фондів, і відіграють значну роль у 
координації роботи фондів. Наприклад, Фонд Енергоефективності Молдови у разі 
необхідності подає щоквартальні та річні звіти щодо своєї діяльності та управління коштами 
до профільних міністерств та донорських організацій відповідно до вимог міжнародних 
донорів. Так само, фонд підлягає аудиту з боку міжнародних донорів у разі такої потреби.  

Таким чином, ми пропонуємо звернути належну увагу на роль міжнародних донорських 
органзацій та окреслити їх функції та механізми впливу на роботу Фонду у його Статуті 
. Завдяки цьому робота Фонду стане більш прозорою, донорські організації матимуть змогу 
надавати поради щодо поліпшення діяльності Фонду та безпосередньо брати участь у його 
роботі. Конкретніші пропозиції  наведено у розділах 3 та 7.   

1.3. Механізми та критерії відбору 
Ми передбачаємо, що механізми відбору проектів з енергоефективності будуть прописані не 
в Статуті, а в окремих постановах, якими керуватиметься Фонд. Слід зазначити, що до 
сьогодні критерії відбору проектів з енергоефективності  були не завжди прозорими та 
зрозумілими для всіх потенційних аплікантів. Відповідно, Фонд має запровадити  прозорий 
підхід відбору проектів, відповідно до якого будь-який проект, що відповідає встановленим 
критеріям, може автоматично отримати фінансування (відшкодування певної частки 
інвестицій) від Фонду. Таким чином, нівелюється корупційний чинник прийняття рішень на 
користь того чи іншого проекту. 

 

2. Мета та завдання Фонду 

2.1. Мета діяльності Фонду  
Згідно Статуту: «Метою діяльності Фонду є фінансова підтримка проектів, спрямованих 
на: 1) заміщення (скорочення) споживання природного газу населенням, бюджетними 
установами і організаціями та об’єктами у сфері теплопостачання; 2) підвищення 
енергетичної ефективності житлових будинків, будівель бюджетних установ і організацій 
та об’єктів у сфері теплопостачання; 3) скорочення парникових газів; 4) досягнення 
показників енергоефективності відповідно до зобов’язань України перед Енергетичним 
Співтовариством, відповідно до Протоколу про Приєднання України до Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства». 

Пояснювальна записка зазначає, що метою прийняття  постанови є “... створення 
стабільного та прозорого економічного механізму стимулювання зменшення споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, зокрема природного газу та оптимізація енергетичного 
балансу України”.  



Коментарі та пропозиції НЕЦУ щодо Статуту ДСУ «Фонд енергоефективності» 

5 

 

Таким чином,  з огляду на зазначену мету діяльності Фонду та мету прийняття  постанови, 
можна зробити висновок, що Фонд буде  створено, головним чином, для зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів,  зокрема, особлива увага надаватиметься 
проектам зі зменшення споживання природного газу.  

Водночас, подібні фонди в інших країнах (наприклад, у Німеччині, Швейцарії, Болгарії, 
Молдові, Хорватії) ставлять за мету фінансування проектів не лише з енергоефективності, 
але й з використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів, збереження енергії 
(energy storage), впровадження технологій, що оптимізують роботу енергетичної системи 
(grid technologies) та інших. У Німеччині подібна установа має назву Енерго-Кліматичний 
Фонд (Energy and Climate Fund), що відповідає загальній політиці як країни, так і Євросоюзу,  
спрямованій, перш за все, на зменшення викидів парникових газів та  попередження зміни 
клімату. 

Оскільки в Україні на даний момент одним із найпріоритетніших питань є досягнення 
якомога вищого рівня енергетичної безпеки, фінансування проектів саме з 
енергоефективності, зокрема тих, що знижують споживання природного газу, безумовно, є 
пріорітетною політикою. Водночас, на нашу думку, Фонд може стати основою для 
подальшого розвитку та успішного впровадження екологічної політики держави, 
забезпечивши механізми підтримки та фінансування різноманітних «зелених» заходів та 
проектів в майбутньому. 

Так, Рада Фонду має приймати рішення щодо стратегічних напрямків діяльності Фонду 
на кожен поточний рік (П.27.3), вирішуючи, яким саме напрямкам з енергозбереження та 
підвищення енергетичної безпеки надавати перевагу відповідно до державної політики з 
енергозбереження, міжнародного досвіду та порад міжнародних донорів, а також беручи до 
уваги наявні/заплановані фінансові ресурси. 

Відповідно, ми пропонуємо  внести такі правки у текст Статуту (П.5) щодо мети діяльності 
Фонду:  

«Метою діяльності Фонду є фінансова підтримка проектів (механізмів, інструментів, 
програм) спрямованих на:  

1) підвищення енергетичної ефективності [...];  
2) скорочення викидів парникових газів;  
3) використання відновлюваних джерел енергії;  
4) досягнення показників енергоефективності відповідно до зобов’язань України 

перед Енергетичним Співтовариством [...];  
5) підвищення енергонезалежності за рахунок використання відновлюваних джерел 

енергії та заміщення/скорочення споживання природного газу населенням, 
бюджетними установами і організаціями та об’єктами у сфері теплопостачання.  

 Запропоноване формулювання мети надасть змогу розширити коло повноважень Фонду  
відповідно до тематики проектів фінансування, залежно від  подальших змін державної 
політики та  пріоритетів у діяльності Фонду. 
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2.2. Завдання Фонду 
Ми радимо чітко зазначити у Статуті, що Фонд має забезпечувати реалізацію державної 
політики з енергоефективності.  Відповідно, пропонуємо  відкорегувати перше завдяння 
Фонду (Статут, П.6.1), додавши виділений текст: «виконання, у межах своїх повноважень, 
державних програм та реалізації державної політики щодо енергозбереження та 
енергоефективності [...]».  

 

3. Управління Фонду 

3.1. Органи управління  
Відповідно до Статуту, «органами управління Фонду є Правління Фонду та Наглядова Рада 
Фонду». Наведена нижче таблиця підсумовує їх діяльність згідно Статуту.  

 Правління Наглядова Рада 
Призначення виконавчий орган  орган управління 

Склад 5 членів:  
Голова, Перший заступник Голови, три 
заступники Голови 

9 членів:  
4 представники Уряду +  
5 представників НГО/ міжнародних 
фінансових організацій/ донорських 
організацій/ міжнародних проектів 
техдопомоги 

Склад 
затверджується 

Кабміном (призначення Голови Правління, 
за поданням Ради), Наглядовою Радою 
Фонду (призначення заступників Голови) 

Кабміном за поданням Голови ДАЕЕ, 
відповідно до пропозицій НГО та інших 
організацій  

Головні 
завдання 

- є розпорядником коштів Фонду, приймає 
рішення про спрямування коштів Фонду на 
підтримку проектів; 
- готує пропозиції Раді щодо стратегічних 
напрямів розвитку Фонду; 
- готує пропозиції щодо переліку програм 
міжнар. фін. та донорських  організацій та 
ін. на подальшу держ. підтримку заходів з 
енергоефективності; 
- здійснює організацію роботи Фонду; 
 
- готує звіт про діяльність Фонду; 
 
- здійснює відбір банків-партнерів; 
 
- готує фінансовий план Фонду. 

- затверджує рішення Правління про 
надання підтримки на суму вище 
500тис.грн;  
- визначає стратегічні напрямки розвитку 
Фонду; 
- затверджує пропозиції щодо переліку 
програм міжнар. фін. та донорських  
організацій та ін. на подальшу держ. 
підтримку заходів з енергоефективності;  
- затверджує організаційну структуру 
Фонду; 
- розглядає та затверджує річні звіти про 
діяльність Фонду; 
- визначає критерії відбору банків-
партнерів для реалізації програм Фонду; 
- затверджує фінансовий план Фонду. 

Строк 
повноважень 

4 роки Не вказано 

Критерії обрання 
членів 

Не вказані Не вказані 

 
Слід зазначити, що управління подібним Фондом у деяких країнах ЄС (наприклад, у 
Болгарії) здійснюється на трьох рівнях: на рівні керуючого органу, виконавчого органу та 
асамблеї донорів. Остання складається з представників донорських організацій, які 
збираються на регулярні сесії (раз на 1-2 роки) з метою перевірки та у разі потреби зміни 
засад щодо організації діяльності Фонду.  
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Таким чином, надання більш широкого кола повноважень міжнародним фінансовим та 
донорським організаціям, що беруть участь у забезпеченні функціонування Фонду, може 
сприяти ефективному  використанню міжнародного досвіду, а також підвищенню прозорості 
його діяльності.  

3.2. Склад Ради Фонду 
Наразі, відповідно до Статуту (П.24), Наглядова Рада складається з дев’яти осіб: четверо з 
Уряду і  п’ятеро - представники донорських організацій та НГО. Рішення приймаються 
простою більшістю. Таким чином,  за наявності малого кворуму (6-7 осіб), є вірогідність, що 
представники Уряду можуть мати перевагу у «протягненні» своїх рішень, незалежно від 
позицій донорів та неурядових некомерційних організацій. 

 Тому, на нашу думку, у Раді має бути більш  рівноважне представництво різних  
зацікавлених сторін, як це практикується  в інших  країнах. Ми пропонуємо розширити та 
змінити склад Ради таким чином. 

До складу Ради має входити 17 осіб: 

9 п’ять представників від Уряду: по одному представнику від Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерства економічного розвитку та торгівлі та від Міністерства 
екології та природних ресурсів; 

9 п’ять депутатів – представників різних політичних сил з Комітету з питань паливно-
енергетичного комплексу, Комітету з питань екологічної політики, Комітету з питань 
державного будівництва, Комітету з питань фінансової політики та Комітету з питань 
економічної політики; 

9 три представники донорських організацій та/або міжнародних фінансових установ; 

9 два представники приватного сектору/бізнесу; 

9 два представники від неурядових некомерційних організацій, що працюють у сфері 
енергоефективності.  

Переваги такого підходу є наступними: 

9 Зменшення корупційних ризиків.  
9 Більший рівень довіри міжнародних донорів до роботи фонду. 
9 Залучення найкращого досвіду  діяльності фондів з енергоефективності інших країн 

світу. 
9 Значне представництво депутатів  забезпечить більш демократичний підхід до прийняття 

рішень та унеможливить голосування переважною більшістю від представників Уряду.  

3.3. Повноваження Ради Фонду  
Відповідно до Статуту (П.27.9): «[Наглядова Рада Фонду] затверджує рішення Правління 
Фонду про надання підтримки у будь-якій формі на суму, що перевищує 500 000,00 грн». У 
Статуті відсутнє будь-яке обгрунтування, чому саме ліміт у 500 тисяч гривень є критичним 
для передачі права затвердження рішень від Правління до Ради. На нашу думку, для 
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забезпечення прозорості прийняття рішень органами управління Фонду, даний ліміт має 
визначатися Наглядовою Радою залежно від прийнятої стратегії фінансування проектів на 
поточний рік. Таким чином, залежно від кількості очікуваних заявок та типів пріоритетних 
проектів, даний ліміт буде варіюватися.   

Окрім того, ми вважаємо, що до повноважень Ради додатково має входити: 

9 Затвердження програм фінансової підтримки заходів  з підвищення енергетичної 
ефективності житлових будинків, будівель бюджетних установ і організацій та об’єктів у 
сфері теплопостачання, заходів з використання ВДЕ та таких, що скорочують 
викиди парникових газів, - що реалізуються Фондом за рахунок небюджетних коштів 
(П.27.3). 

9 Затвердження усіх рішень3 Правління Фонду про надання фінансової підтримки поза 
межами ліміту встановленого Наглядовою радою (П.27.9). 

9 Щорічне затвердження  пріоритетних напрямків діяльності Фонду. 
9 Щорічне затвердження критеріїв оцінки та відбору проектів. 
9 Затвердження інших заходів, необхідних для реалізації мети фонду. 
 
Ми також пропонуємо зазначити у Статуті: 
1) термін повноважень членів Правління Фонду (4 роки); 

2) можливість продовження строку повноважень членів Правління (наприклад: строк 
виконання повноважень членів Правління може подовжуватися один раз на 4-річний 
термін); 

3) механізм обрання або виключення членів Ради та Правління, зокрема процедуру відбору 
представників від громадськості, донорських та інших організацій до Наглядової Ради; 

4) критерії відбору Голови Правління Фонду4,а також критерії відбору представників 
неурядових/некомерційних організацій та бізнесу5.  

 

4. Джерела наповнення Фонду 
Окрім зазначених у Статуті (П.15) можливостей для поповнення фінансових ресурсів Фонду, 
пропонуємо вивчити можливість залучення таких коштів та механізмів: 

9 Екологічний податок (дослідити ефетивність чинних екологічних податків та 
можливість перенепарвлення отриманих доходів у проекти з підвищення 
енергоефективності). 

9 Цільові надбавки до тарифу на теплову та електричну енергію, а також на природний 
газ. 

 
                                                 
3 Тобто, Наглядова Рада, а не Голова Правління, має бути розпорядником коштів Фонду 

4  Наприклад, критерії на основі процедури ГЕФ чи згідно вимог Світового Банку (якщо вони будуть брати 
участь у фінансуванні Фонду) або,як мінімум, критерії щодо професійного досвіду кандидатів, які мають бути 
експертами з гарною репутацією та відповідною професійною підготовкою.   
5 Громадська рада при Держенергоефективності подає пропозиції щодо кандидатур на представників від 
громадськості у Наглядовій Раді Фонду 
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5. Розпорядження коштами 

5.1. Інструменти фінансування 
У Статуті мають бути чітко зазначені (перераховані) інструменти фінансування проектів, 
як то:  

9 позика з невисокою відсотковою ставкою або  безвідсоткова (для окремих, наприклад, 
соціальних проектів); 

9 субсидія на відшкодування відсотків за кредитом; 
9 лізинг; 
9 гарантія; 
9 гранти, зокрема, на технічну допомогу для розробки проектів (наприклад: для об’єктів 

місцевого/регіонального самоврядування   для відшкодування до 70% допустимих 
витрат; якщо ж передбачається 100%  їх відшкодування, то остаточне рішення приймає 
Уряд). 

5.2. Інше 
У зв’язку з можливим конфліктом інтересів та корупційними ризиками, ми пропонуємо у 
Статуті (П.8 та П.9)  видалити, або ж більш детально пояснити наступні тези: 

П.8. “Фонд може провадити окремі види господарської діяльності, перелік яких 
встановлюється законом, після одержання ліцензії та інших документів дозвільного 
характеру” 

П.9. [Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право ....]: 

6) здійснювати в установленому законодавством порядку випуск цінних паперів; 
7) на договірних засадах доручати іншим особам виконувати функції з управління 
та/або обслуговування власних активів; 
 

На нашу думку,  зазначені вище  положення можуть вплинути на прозорість діяльності 
Фонду, який має функціонувати як неприбуткова державна інституція з фінансування 
проектів і дотримуватися принципів зазначених вище (див. Вступ). Зокрема, виконання 
пункту 9.7 має бути можливим лише за погодження Наглядової Ради, а можливість випуску 
цінних паперів Фондом (п.9.6) потребує додаткового юридичного  обґрунтування.  

 

6. Прозорість діяльності, моніторинг проектів та 
ефективності роботи Фонду 

У Статуті наразі відсутня інформація щодо моніторингу впровадження проектів, які 
отримали фінансування  з Фонду. Водночас, така практика є невід’ємною частиною 
діяльності подібних фондів  в інших країнах. Тому ми пропонуємо додати окремий 
підрозділ до Статуту: «Моніторинг проектів, що отримують фінансування з Фонду»,  
який включатиме наступні положення:  
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9 Бенефіціар проекту, у фінансуванні якого бере участь Фонд, готує щоквартальний та 
річний звіти щодо впровадження проекту. Вказані звіти містять інформацію щодо 
фінансових і технічних показників проекту, коментарі щодо виявлених відхилень та 
ускладнень.  

9 Один із заступників Голови Правління Фонду, за допомогою експертів проектів, що 
отримують фінансування з Фонду, несе відповідальність за здійснення моніторингу 
процесу імплементації та результатів кожного проекту окремо, а також за збір 
відповідних даних за показниками скорочення енергоспоживання.  

9 Якщо бенефіціар порушує угоду про фінансування за рахунок коштів Фонду, Фонд 
вживає заходів щодо виправлення ситуації,  зокрема, стягнення боргів відповідно до 
угоди про фінансування з Фонду та чинних законодавчих норм. 

9 Адміністратор/один із заступників Голови Фонду за допомогою експерта проекту, що 
фінансується Фондом, є відповідальними за здійснення моніторингу виконання проектів 
та досягнутих скорочень  викидів парникових газів. Фонд збирає інформацію та надає 
щорічний звіт до ДАЕЕ (скорочення споживання енергії) та Мінприроди (скорочення 
викидів СО2). 

Окрім того, наведені у Статуті положення щодо звітності Фонду , є досить загальними та не 
є запорукою досягнення повної прозорості діяльності Фонду. Тому ми пропонуємо до 
обов’язків Фонду  включити до Статуту такі положення:  

9 Голова Правління готує і подає щоквартальні та річні звіти  з використання коштів, 
включно з інформацією, за якими напрямками вони були розподілені, на розгляд 
Наглядової ради, яка їх затверджує. Після цього звіт надається  Держенергоефективності, 
Мінрегіонбуду, Міністерству економіки, Міністерству фінансів та міжнародним 
донорським організаціям та розміщується на сайті Фонду у відкритому доступі. . 

9 Фінансовий аудит діяльності Фонду має бути публічно доступним на сайті фонду. 

9 Фонд підлягає аудиту з боку Рахункової палати України та, у разі потреби, з боку 
міжнародних донорських організацій згідно   їх власних процедур. 

9 Має бути створений електронний реєстр будівель, в яких були здійснені заходи з 
модернізації. Реєстр має включати наступні пункти: будівля (адреса, тип, інші основні 
технічні характеристики), заявник, кількість отриманих коштів, проміжні результати 
виконання проекту, фінальні результати виконання проекту. 

9 Має бути забезпечене висвітлення та публічний доступ до інформації щодо моніторингу 
та досягнутих результатів6 реалізованих проектів, в яких залучений Фонд. 

 

                                                 
6 Рівень поліпшення технічних характеристик будівель, зменшення споживання енергоресурсів, викидів СО2, 
рівень підтримки населенням проектів (вибіркові соц.опитування), тощо. 
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7. Критерії відбору проектів 
Фонд має забезпечувати прозорість та неупередженість  під час відбору проектів для 
фінансування.  

Необхідно прописати в окремих положеннях критерії для фінансування ОСББ та інших 
бенефіціарів різної форми власності будівель. Критерії відбору мають бути затверджені 
Наглядовою радою та  схвалені  відповідними підзаконними  актами.  

Розробка критеріїв відбору проектів має  здійснюватися співробітниками Фонду, а Наглядова 
рада має щороку затверджувати ці критерії.   
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ДОДАТОК 

Досвід країн ЄС у створенні та функціонуванні фондів енергоефективності та 
подібних фондів 

А1. Фонд енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Болгарії 

Базова інформація: форма власності, управління Наповнення Фонду та фінансування 
проектів 

Відбір проектів, 
енергоаудит 

Моніторинг 
проектів, 

ефективність 
Фонду 

Забезпечення 
прозорості 

Основоположним принципом діяльності Фонду є 
державно-приватне партнерство. Діяльність Фонду 
повністю підтримується Урядом Болгарії, однак, 
Фонд є юридично незалежною установою, 
неприбутковою організацією; ресурси Фонду не є 
частиною консолідованого бюджету Болгарії. Фонд 
здійснює свою діяльність в рамках чинного 
законодавства та угод з основними донорами. 
 
Фонд створено у 2005 в рамках Закону про 
енергоефективність (2004).  
 
Фонд має на меті визначення, розробку та 
фінансування життєздатних проектів з 
енергоефективності, що призводять до суттєвого 
скорочення парникових газів. 
 
Управління Фондом здійснюється на трьох рівнях. 
Асамблея донорів складається з представників 
донорів, яка збирається на регулярні сесії раз на два 
роки з метою перевірки та зміни у разі потреби засад 
щодо організації та діяльності Фонду. 
 
Правління є головним управляючим органом, 
відповідальним за загальне стратегічне планування 
діяльності Фонду згідно декларованих цілей та 
принципів роботи. Правління складається з 9 членів, 
4 з яких представляють уряд (Мінекономіки та 
енергетики, Мін. регіонального розвитку, 
Мінприроди, виконавчий директор Агентства зі 
сталого розвитку енергетики) та  5 представників 
недержавного сектору, які обирає Асамблея донорів 

Доходи Фонду формуються за рахунок: 
1) пожертв від міжнародних фінансових 
установ, міжнародних фондів, болгарських 
та іноземних фізичних або юридичних 
осіб; 
2) відсотків з поточних рахунків і 
депозитів Фонду; 
3) кредитів або інших фінансових 
інструментів отриманих від міжнародних 
організацій та банків, а  також він 
фізичних чи юридичних осіб; 
4) внесків енергопостачальних компаній та 
інших доходів сумісних із діяльністю 
Фонду.  
 
GEF надав 10 млн. дол. з метою (i) 
надання стартового капіталу для Фонду, 
(ii) відшкодування початкових та 
операційних витрат доки Фонд не досягне 
фінансової самодостатності,  (iii) 
часткового відшкодування витрат на 
розвиток потенціалу (розробка проектів та 
ін.).  Додаткове фінансування було надано 
урядами Болгарії – 1.8 млн дол. та Австрії 
– 2 млн дол., а також декількома 
приватними болгарськими компаніями. 
 
Ресурси Фонду мають використовуватися 
на такі цілі: 
1) фінансування проектів з ЕЕ; 
2) фінансування проектів з ВДЕ; 
3) надання гарантій в рамках кредитів 

Один з основних принципів – 
недискримінаційне ставлення 
до всіх претендентів на 
фінансування з Фонду. 
 
Фонд фінансує наступні 
проекти:  
x підвишення  ЕЕ 
промислових процесів; 
x реконструкція 
промислових, комерційних, 
житлових, муніципальних 
будівель, а також закладів 
охорони здоров’я, шкіл, 
лікарень та культурних 
об’єктів; 
x покращення систем 
генерації та постачання тепла, 
включно з ЕЕ освітленням та 
ВДЕ. 
 
Основні фінансові критерії 
відбору проекту: 
x вартість проекту має бути в 
межах від  15 тис. євро до 1,5 
млн євро; 
x внесок розробника проекту 
має бути 10% за умови 
співфінансування Фондом та 
ін. банком та 25% за умови 
фінансування лише Фондом; 

Станом на грудень, 
2013, Фондом 
профінансовано 160 
проектів загальною 
вартістю 64.8 млн 
BGN з яких 43.87 млн 
BGN – внесок Фонду. 
 
Станом на грудень, 
2011, Фондом 
профінансовано 124 
проекти, які 
дозволили заощадити 
130 118 т н.е. 
 
До позитивних 
результатів діяльності 
Фонду також 
належать: 
фінансування ЕЕ 
муніципальних 
органів влади та 
інших державних 
інституцій, які не 
хотіли фінансувати 
комерційні банки; 
сприяння (на рівні з 
іншими ініціативами 
ЄБРР та ін.) 
зростанню кількості 
ЕСКО з 14 до 38 та 

Один з основних 
принципів – 
прозорість 
управління 
фінансовими 
ресурсами. 
 
На сайті наявна 
інформація про всі 
проекти, а також 
звіти та висновки 
фінансового 
аудиту з 2005 по 
2013 рік. 
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(представник ГО зі зміни клімату, 2 експерти з 
фінансування проектів в енергетиці, 1 експерт з 
енергоефективності та 1 експерт з ВДЕ). 
Правління збирається щомісяця з метою виконання 
низки покладених на нього функцій, зокрема:  
x розробка організаційних засад діяльності Фонду; 
x затвердження фінансової політики Фонду; 
x схвалення стратегії діяльності Фонду; 
x схвалення критеріїв з оцінки та відбору проектів; 
x затвердження фінансування проектів; 
x затвердження контрактів з надання гарантій; 
x схвалення звіту з виконання річного бюджету та 

щорічного звіту щодо діяльності Фонду; 
x обрання або зняття з посади Виконавчого 

директора; 
x призначення незалежного фінансового аудитора та 

ін. 
 
Команда з управління Фондом (FM), яка відповідає за 
щоденну діяльність, обирається на конкурсній основі. 
FM є консорціумом з трьох компаній (Econoler-
EnEffect-Elana).  

фінансових чи кредитних установ наданих 
для проектів з ЕЕ чи ВДЕ; 
4) підтримка діяльності Фонду  згідно 
щорічного звіту з доходів та видатків, 
схваленого Правлінням та ін.  
 
Фонд поєднує в собі функції кредитної 
інституції, установи з гарантування 
кредитів, а також консалтингової компанії. 
Він надає технічну допомогу 
підприємствам, муніципалітетам та 
приватним особам у розробці 
інвестиційних проектів з ЕЕ, а потім 
сприяє їх фінансуванню, 
співфінансуванню або виступає у якості 
гаранта для інших фінансових установ. 

x період окупності має бути 5 
років для проектів з ЕЕ та 7 
років для ВДЕ. 
 
Техніко-економічні критерії: 
x має бути досягнуто 
суттєвої економії енергії; 
x принаймні половина 
економічної вигоди проекту 
має бути досягнута внаслідок 
вимірюваної  економії 
енергії; 
x проект має 
використовувати надійну ЕЕ 
технологію.  
 

банків, які надають 
кредити для проектів з 
ЕЕ, з 2 до 13. 
 
 
  
  
  
 

Додаткова інформація:  
http://www.bgeef.com/display.aspx     
http://www.bgeef.com/_private/Energy_Efficiency_Act_11.04.2014.pdf    
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/ECA/revolving.pdf  
 

А2. Фонд енергоефективності Республіки Молдова 
 

Базова інформація: форма 
власності, управління 

Наповнення Фонду та 
фінансування проектів 

Відбір проектів, енергоаудит Моніторинг проектів, 
ефективність Фонду 

Забезпечення 
прозорості 

Основною метою є залучення 
фінансових ресурсів і управління ними 
для фінансування та реалізації проектів 
у сфері ЕЕ і ВДЕ у відповідності зі 
стратегіями і програмами, 
розробленими Урядом. 
 
Фонд є юридичною особою; 
незалежний і автономний з фінансової 
точки зору; має розрахункові рахунки в 
банківських установах. 
Органом управління Фондом є 

Фінансові ресурси Фонду 
формуються за рахунок: 
- фінансових асигнувань з 
державного бюджету не менше 10% 
обсягу Фонду, необхідного для 
досягнення цілей з 
енергоефективності та ВДЕ; 
- пожертвувань фізичних та 
юридичних осіб з Республіки 
Молдова або інших країн, зокрема, 
фінансових інститутів і міжнародних 
фондів; 

До завдань Фонду належить 
розробка низки критеріїв з 
відбору проектів. 
 
Проекти, що підлягають 
фінансуванню, повинні 
відповідати таким критеріям 
відбору: 
- не менше 1/3 доходів проекту 
буде отримано внаслідок 
вимірюваної економії енергії. 
Інші доходи проекту можуть 

Моніторинг впровадження 
проектів є обов’язковим. 
 
Бенефіціар проекту готує 
щоквартальний та річний 
звіти про впровадження 
проекту. 
 
Адміністратор Фонду за 
допомогою експерта проекту 
несе відповідальність за 
здійснення моніторингу 

Один з основних 
принципів – 
забезпечення прозорості 
управління фінансовими 
ресурсами. 
Бухгалтерський і 
статистичний обліки 
коштів Фонду 
здійснюються згідно з 
чинним законодавством 
і, в разі необхідності, 
відповідно до вимог 

http://www.bgeef.com/display.aspx
http://www.bgeef.com/_private/Energy_Efficiency_Act_11.04.2014.pdf
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Адміністративна рада (АР), яка 
складається з 9 членів, що 
представляють державний і приватний 
сектори наступним чином: 
- 1 пр. від Мінекономіки; 
- 1 пр. від Мінфін; 
- 1 пр. від Міністерства навколишнього 
середовища; 
- 1 пр. від Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва; 
- 5пр. приватного сектору та 
міжнародних організацій-донорів, з 
яких не менше двох є фінансовими 
експертами з гарною репутацією і 
професійною підготовкою, які 
призначаються головою 
Адміністративної ради на основі 
пропозицій професійних об'єднань, 
бізнес- середовища та міжнародних 
фінансових установ. 
-  
Строк повноважень членів 
Адміністративної ради становить 4 роки 
і може продовжуватися один раз на 4-
річний період з дотриманням 
процедури, передбаченої для їх 
призначення. 
АР підбирає на конкурсній основі і 
призначає виконавчого директора 
Фонду, адміністратора Фонду, обраного 
згідно з вимогами Світового банку, а 
також призначає членів комітету з 
інвестицій. 

- фінансових надходжень, 
сформованих з відсотків, що 
накопичуються на поточних 
рахунках або банківських депозитах 
Фонду, а також відсотків і 
комісійних з договорів фінансування, 
укладених із клієнтами Фонду; 
- кредитів та інших фінансових 
інструментів банків або інвесторів, 
залучених виключно для реалізації 
цілей Фонду.  

Фінансова підтримка делегації ЄС:  6 
млн євро – 2012, 10 млн євро – 2013, 
10 млн євро – 2014, 6 млн євро – 
2015. 

Фінансові ресурси Фонду 
використовуються для фінансування 
проектів з метою впровадження ВДЕ 
або впровадження заходів з 
енергоефективності на промислових 
об’єктах, у житловому секторі, 
системах генерації та розподілення 
теплової енергії та ін. енергетичні 
проекти. 

Фонд використовує  такі фінансові 
інструменти для фінансування 
проектів: грант, гарантія, позика, 
лізінг. 

бути отримані внаслідок 
покращення інших економічних і 
технічних показників. 
- проект враховує технології 
підвищення ефективності 
енергоспоживання; 
- сума фінансування проекту з 
боку Фонду повинна відповідати 
лімітам фінансування проектів, 
затвердженим Адміністративною 
радою на відповідний рік; 
- внесок власного капіталу 
бенефіціару проекту повинен 
бути не менше 20%; 
-  проекти в галузі 
енергоефективності мають 
максимальний термін окупності 7 
років; 
-  проекти в галузі ВДЕ мають 
максимальний термін окупності 
15 років; 
- бенефіціар проекту не повинен 
мати заборгованостей зі сплати 
податків і має бути 
платоспроможним. 
 
Енергоаудит є обов’язковим для 
проектів з ЕЕ, які реалізуються за 
фінансової допомоги Фонду. 
 
Енергоаудит фінансується за 
рахунок коштів Фонду на основі 
договору, укладеного між 
бенефіціаром і аудитором. 

досягнень кожного проекту 
окремо і збір відповідних 
даних за показниками 
підвищення 
енергоефективності та 
впровадження ВДЕ, а також 
зниження викидів 
вуглекислого газу та ін. 
Експерт проекту готує 
щоквартальний та річний 
звіти з моніторингу для всіх 
проектів, які підписуються 
виконавчим директором та 
адміністратором фонду. Ці 
звіти містять інформацію 
щодо фінансових і технічних 
показників індивідуальних 
проектів, а також коментарі 
щодо виявлених відхилень та 
ускладнень. 
 
В рамках першої хвилі 
відбору проектних заявок у 
соціальній сфері   було 
отримано 303 заявки з яких 
обрано 87 проектів 
загальною вартістю 10 млн 
євро.  

міжнародних донорів. 
Фонд подає 
Міністерству економіки, 
Міністерству фінансів і 
міжнародним 
донорським організаціям 
щоквартальні та річні 
звіти про управління 
коштами Фонду. 
Фонд підлягає річному 
фінансовому аудиту. 
Аудиторські звіти 
надаються 
Мінекономіки і Мінфін. 
Фонд підлягає аудиту і з 
боку Рахункової палати, 
а також аудиту з боку 
міжнародних донорів у 
разі потреби. 
 

Додаткова інформація:  
http://www.fee.md 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=343683&lang=2 

 

 

 

А3. Фонд «Теплової реновації та капітального ремонту» Польщі 

http://www.fee.md/
http://lex.justice.md/view
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Базова інформація: форма 

власності, управління 
Наповнення Фонду та 
фінансування проектів 

Відбір проектів, енергоаудит Моніторинг проектів, 
ефективність Фонду 

Забезпечення 
прозорості 

Фонд “Теплової реновації та 
капітального ремонту” створено в 
межах державного банку - Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). 
 
BGK зобов'язаний: 
1) передбачити у своєму 
фінансовому плані Фінансовий план 
Фонду, розробленого на основі 
консультацій з Міністром фінансів, 
Міністром навколишнього 
середовища, і Міністром 
будівництва та ЖКГ; 
2) складати окремий баланс і облік 
прибутків і збитків Фонду, що має 
бути включено у фінансову звітність 
банку. 
 
Заохочувальні виплати 
здійснюються BGK з коштів Фонду. 
 
BGK надає заохочувальні виплати в 
обсягах, що не перевищують вільні 
кошти Фонду та в межах 
передбачених (у фінансовому плані 
Фонду) для кожного виду 
заохочувальних виплат. 
 
Управління коштами Фонду 
здійснює BGK, а позики надаються 
банками-кредиторами, які 
співпрацюють з BGK. 
 
Інвестори подають заявки на 
отримання відшкодування частини 
кредиту до BGK через банк, що 
надав позику. 

Фонд наповнюється за рахунок: 
1) коштів державного бюджету в 
обсязі, який передбачений в Законі 
про державний бюджет; 
2) відсотків з депозитів Фонду в 
банках, 
3) доходів з інвестицій Фонду в 
цінні папери Державного 
казначейства або Національного 
банку, а також в облігації  та 
векселі, гарантії щодо яких надано 
Державним казначейством або 
Національним банком, та цінні 
папери фондового ринку; 
4) благодійні пожертви та 
спадщина; 
5) інші доходи. 
 
У 2013 році Фонд отримав 
нарахування з бюджету у розмірі 
132,7  млн злп. (31, 7 млн євро).  
Від  створення Фонду (1998) до 
31.12.2013 на рахунок фонду було 
зараховано суму у розмірі PLN 
1 555 млн злп (близько 372 млн 
євро). 
 
Кошти Фонду можуть витрачатися 
на такі цілі:  
1) покриття заохочувальних 

виплат; 
2) покриття витрат на 

верифікацію енергоаудиту та 
аудиту реновації; 

3) покриття операційних витрат 
Фонду; 

4) покриття рекламних витрат 
Фонду. 

Інвестор, який впроваджує проект з 
термомодернізації, має право отримати 
виплату на погашення частини залученого 
кредиту у разі якщо проект матиме 
наступні результати, що має бути 
підтверджено енергоаудитом: 
1) щорічне зменшення споживання енергії: 
- щонайменше на 10% у будівлях, де 
модернізації зазнала лише система 
опалення, 
- щонайменше на 15% у будівлях в яких 
модернізація системи опалення вже 
відбувалася з 1984 року, 
- щонайменше на 25% в інших будівлях; 
2) щорічне зменшення втрат енергії 
місцевих мереж теплопостачання (за 
умови, що будівлі до яких постачається 
енергія відповідають будівельним нормам 
з енергоефективності) щонайменше на 
25%; 
3) зменшення щорічних витрат на 
теплопостачання внаслідок підключення 
до централізованого опалення 
щонайменше на 20%; 
4) часткове або повне заміщення 
енергопостачання ВДЕ або використання 
високоефективної когенерації. 
 
Обсяг заохочувальної виплати становить 
20% від суми кредиту на фінансування 
реалізації заходів термомодернізації, але 
не може перевищувати 16% витрат на 
реалізацію проекту та двократного річного 
заощадження коштів, що визначається на 
основі енергоаудиту. 
 
BGK має верифікувати результати 
енергоаудиту чи аудиту реновації. 
 

BGK готує щоквартальні 
звіти Міністру будівництва та 
ЖКГ щодо обсягів 
заохочувальних виплат, 
очікуваних термінів виплати 
бонусів, а також щодо 
виконання Фінансового плану 
Фонду. 
 
На основі даних 
енергоаудитів BGK також 
готує щорічний звіт Міністру 
навколишнього середовища 
щодо очікуваних змін попиту 
на енергоносії та заплановане 
скорочення споживання 
енергії внаслідок проведення 
термомодернізаційних 
заходів. 
 
 

BGK має вести 
електронний реєстр 
будівель, в яких були  
здійснені заходи з  
термомодернізації і 
інвестори отримали 
компенсаційні 
виплати. 
В Законі щодо 
стимулювання  
термомодернізації та 
реновації відсутні 
положення щодо 
забезпечення 
фінансової прозорості 
Фонду, однак на сайті 
BGK опубліковані 
щорічні фінансові 
звіти, що містять 
інформацію щодо всіх 
фондів, якими 
управляє BGK, а 
також висновки 
фінансового аудиту. 

 

Додаткова інформація:  
http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2 
http://www.buildup.eu/links/34854 
http://nape.possible.pl/Portals/napeang/docs/Thermo-Refurbishment%20Act.pdf 

http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2
http://nape.possible.pl/Portals/napeang/docs/Thermo-Refurbishment%20Act.pdf
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http://necu.org.ua/wp-content/uploads/Poland_soft-loan_housing1.pdf 

 

 

А4. Фонд енергоефективності Румунії 

Базова інформація: форма власності, управління Наповнення Фонду та 
фінансування проектів 

Відбір проектів, 
енергоаудит 

Моніторинг 
проектів, 

ефективність 
Фонду 

Забезпечення 
прозорості 

Фонд енергоефективності Румунії є незалежним фондом, що  
забезпечує комерційне фінансування інвестиційних проектів 
ЕЕ. Фонд було створено наказом уряду №. 124/2001. 
Відповідну законодавчу базу було прийнято в кінці 2001 року 
і Фонд розпочав свою діяльність у червні 2003 року. 
 
Організаційна структура Фонду складається з 
Адміністративної  ради, виконавчого апарату Фонду, 
Менеджера Фонду та Інвестиційного комітету. 
 
Адміністративна  рада (АД) складається з 7 членів, 
представників як державного (по одному представнику з 
Міністерства промисловості та Мінприроди), так і приватного 
секторів (5 представників, принаймні два з яких повинні бути 
фінансовими експертами).  
 
АД призначила інвестиційний комітет, що складається з 5 
членів з економічним і технічним досвідом з метою надання 
кінцевої оцінки інвестиційним пропозиціям. 
 
Виконавчий апарат Фонду складається з 5 людей (Виконавчий 
директор, Фінансовий директор, бухгалтер, економіст та 
офісний менеджер). Виконавчого директора призначає АД на 
конкурентній основі; критерії відбору на посаду ВД 
погоджуються із Світовим банком. ВД та фінансовий 
директор відповідальні за поточну діяльність Фонду.  
 
Виконавчий директор готує детальний щорічний звіт, передає 
його Адміністративній раді для затвердження, а потім 
публікує та поширює серед стейкхолдерів та ширшої 
аудиторії. 
 
ВД призначає Менеджера Фонду (МФ), якого обрано згідно 
процедур IBRD, основною функцією якого є управління 

Стартовий капітал  у розмірі 10 млн дол. 
(8 млн дол. – для інвестицій і 2 млн дол. 
– для технічної допомоги) надано в 
рамках проекту GEF /IBRD.  
 
Для приватних та державно-приватних 
компаній пріоритети для підтримки 
інвестиційних проектів такі: 
x модернізація технологічних процесів 

(за допомогою установок і обладнання 
з високим рівнем енергоефективності); 

x розширення відновлення та 
використання вторинних 
енергетичних ресурсів; 

x інтеграція ВДЕ в технологічні 
процеси; 

x стимулювання когенерації; 
x використання ВДЕ в промислових 

цілях. 
 
Для муніципалітетів пріоритети, 
головним чином, такі:  
x термомодернізація державних 

будівель; 
x модернізація районних та місцевих 

систем опалення; 
x використання ВДЕ для виробництва 

тепла; 
x використання теплових насосів; 
x встановлення лічильників; 
x внутрішнє та зовнішнє вуличне 

освітлення; 
x впровадження мало- та 

Основні критерії відбору 
інвестиційних проектів з 
ЕЕ: 
x сума фінансування в 
межах від $ 100 000 до  $ 
1 000 000; 
• не менше ніж 20% від 
вартості проекту має  
бути покрито за рахунок 
бенефіціара; 
x період окупності 
максимум 4 (5) років;  
x інвестиції приносять 
дохід, принаймні 50% 
якого отримано внаслідок 
економії енергії;  
x наявність екологічного 
дозволу або вже подана 
заявка на отримання 
такого дозволу; 
x бенефіціар не має 
займатися економічною 
діяльністю пов’язаною з 
тютюновою 
промисловістю, 
виробництвом алкоголю 
чи зброї; 
x бажано, щоб інвестиції 
здійснювалися у досить 
прості та перевірені 
технології. 
 

Протягом періоду 
з 2003 по 2008 рр., 
Фонд підписав 20 
контрактів на 
надання позики; 18 
з них перейшли на 
етап імплементації 
із загальним 
обсягом інвестицій 
у 34,19 млн дол. ( з 
них 11,4 млн дол. – 
зобов’язання 
Фонду). 
 
До кінця 2008 
року, було 
завершено 16 
проектів, що 
мають принести 
36,533 т н.е. 
очікуваної 
економії енергії та 
щорічного 
скорочення 
викидів у розмірі 
183,237 т CO2екв. 
 
Фонд наразі 
адмініструє угоди 
з фінансування 
проектів 
загальною 
вартістю 17,470 
млн. дол. 

Фонд готує 
проміжні 
квартальні звіти, в 
яких наводиться 
як описова 
інформація щодо 
прогресу у 
фінансуванні 
проектів, так і 
фінансові 
показники 
діяльності Фонду. 
 
Щорічні фінансові 
звіти піддаються 
аудиту згідно 
правил IBRD, що 
мають 
здійснювати 
незалежні 
аудитори 
прийнятні для 
IBRD.  
 
Однак, на сайті 
чомусь цих звітів 
немає. 
 

http://necu.org.ua/wp-content/uploads/Poland_soft-loan_housing1.pdf
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портфоліо інвестиційних проектів Фонду.  МФ у команді з 
трьох працівників відповідає за відбір проектів з ЕЕ, аналіз 
проектів та потенційних клієнтів. Їх головним завданням є 
підготовка фінансової документації для підписання 
кредитного договору. 
 

середньомасштабних проектів з 
когенерації; 

x енергоменджмент в адміністративних 
будівлях; 

x модернізація систем водопостачання. 

  
 

Додаткова інформація:  
http://www.free.org.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=178&lang=en  
http://www.free.org.ro/dmdocuments/Romanian%20Energy%20Efficiency%20Fund%20Operational%20Manual.pdf 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/06/02/000356161_20090602025656/Rendered/INDEX/ICR9610P0680621C0Disclosed051291091.txt 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/ECA/revolving.pdf 
 

А5. Фонд захисту довкілля та енергоефективності Хорватії 
Базова інформація: форма власності, 

управління 
Наповнення Фонду та 
фінансування проектів 

Відбір проектів, 
енергоаудит 

Моніторинг проектів, 
ефективність Фонду 

Забезпечення 
прозорості 

Фонд захисту довкілля та енергоефективності 
Хорватії є позабюджетною державною установою, 
що  забезпечує фінансування (або 
співфінансування) інвестицій проектів захисту 
насколишнього середовища, енергоефктивності та 
ВДЕ. Фонд було створено у 2003 році згідно із 
законом Про захист навколишнього середовища, у 
2004 роцірозпочалася робота Фонду, а у 2005 були 
надані перші кошти на фінансування проектів. 
Фонд діє згідно законів Про захист навколишнього 
середовища, Про енергетику, згідно державної 
енергетичної стратегії та програм, а також стратегії 
захисту навколишнього середовища.  
 
Фонд є першим та єдиним фондом у країні  що 
забезпечує фінансування програм, проектів та 
заходів з охорони навколишнього середовища, 
енергоефективності та використання ВДЕ.  
 
Метою Фонду є: збір інформації щодо потенційних 
сфер фінансування; пріорітезація цієї інформації 
відповідно до Стратегії розвитку енергетики та 
аналіз здійсненності проектів встановлених у 
пріорітетних сферах; визначення фінансових 
механізмів (інструментів фінансування) Фонду; 
встановлення зв’язку доступних фінансовими 
механізмами з проектами. 
 
Фонд є юридичною особою наділеною державною 

Фонд створений на основі принципу 
«забруднювач платить» (polluter pays 
principle).  
 
Джерела наповнення Фонду: плата 
що стягується у відповідності до 
закону Про фонд та закону Про 
відходи; кошти від двостороннього 
та багатостороннього 
співробітництва; доходи від 
розпорядження вільними коштами 
Фонду; кошти бюджету установ 
місцевого/регіонального 
самоврядування у відповідності до 
програм спільної реалізації; гранти.  
 
Джерела наповнення Фонду для 
забезпечення його (адміністративної) 
діяльності: 
- екологічні збори та податки що 
сплачуються забруднювачами 
(податки на викиди СО2, SO2, NO2); 
- збори та податки за обтяження 
навколишнього середовища 
різноманітними відходами/сміттям 
(безпечними та небезпечними, 
промисловими та багато ін.); 
- спеціальний податок на авто. 
 

Фінансовий план Фонду 
складаються щороку, а 
Програма діяльності 
Фонду щорічно та 
кожних 4 роки, 
визначаючи ресурси та 
напрямки фінансування.  
 
Головні напрямки 
фінансованих проектів у 
2014 році: 
x державні енергетичні 

програми; 
x стале будівництво; 
x реновація та 

модернізація державних 
будівель; 

x ВДЕ; 
x реновація та 

модернізація 
багатоквартирних 
будівель; 

x енергоаудити та 
сертифікати 
(включаючи підтримку 
впровадження системи 
енергоменеджменту 
ISO50001).  

 

Станом на кінець 2013 року 
більш ніж 2500 проектів 
було імплементовано за 
участі Фонду, 117 млн Євро 
затведжених Фондом та 389 
млн Євро загальних 
інвестицій.  
 
Грант від GEF/IBRD (2005-
2010) на фынансування 
програм з ВДЕ; грант від 
GEF/IBRD (2008-2010) у 
рамках Програми надання 
банківських гарантій для 
фінансування договірних 
проектів з 
енергоефективності; 
співпраця у рамках 
GEF/UNDP Програми з 
енергоефективності та 
відповідних проектів.  
 
 
Фонд займається 
моніторингом фінансованих 
проектів, спираючись на 
звіти, що подаються 
бенефіціаром:  
- у будь-який час за запитом 

Один з основних 
принципів – прозорість 
та відкритий публічний 
доступ до інформації 
щодо діяльності Фонду.  
 
На сайті Фонду 
(http://www.fzoeu.hr/) 
присутня інформація 
щодо тендерів, рішень 
щодо фінансування 
певних проектів та інша 
інформація.  
 
Проте, відповідно до 
деяких джерел, 
прозорість діяльності 
Фонду наразі є 
неоднозначною.  
(http://www.greeneurope
anjournal.eu/what-does-
the-eu-bring-to-croatias-
environment/)  
 
 
 
 
 
 

http://www.free.org.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=178&lang=en
http://www.greeneuropeanjournal.eu/what-does-the-eu-bring-to-croatias-environment/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/what-does-the-eu-bring-to-croatias-environment/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/what-does-the-eu-bring-to-croatias-environment/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/what-does-the-eu-bring-to-croatias-environment/
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владою, його права та обов’язки визначаються 
урядом Хорватії.    
 
Директор Фонду назначається урядом Хорватії. 
Директор керує роботою Фонду та виповняє низку 
інших обов’язків згідно до статуту Фонду 
відповідних законів. Директор має заступника.  
 
Управлінська Рада Фонду складається з Голови Ради 
та шістьох членів Ради, а саме: 
- двох представників Міністерства захисту 
навколишнього середовища; 
- одного представника Міністерства енергетики; 
- одного представника Міністерства фінансів; 
- одного представника Економічної палати Хорватії; 
- одного представника серед інших експертів у сфері 
захисту навколишнього середовища.  
 
Статутом Фонду передбачена наявність наглядового, 
експертного та консультативного органів Ради.  

Інструментами фінансування 
проектів є: 
- нульовий кредит (покривається до 
40% інвестицій, максим. розмір 
покриття 230 000 Євро, нульова 
процентна ставка, відстрочка 
початку погашення – 2 роки, період 
погашення боргу – ще 5 років); 
- субсидія у вигляді процентних 
виплат; 
- гранти (для об’єктів 
місцевого/регіонального 
самоврядування  покриття від 40% 
до 80% припустимих витрат у 
залежності від територіального 
розташування об’єктів; якщо 100% 
покриття витрат, то остаточне 
рішення приймає Уряд); 
- пожертвування (у розмірі до 27 
000 Євро для розвитку, заохочень та 
досліджень у відповідних сферах). 

У першу чергу 
спонсуються програми, 
проекти та заходи, що 
відповідають державній 
стратегії щодо 
збереження оточуючого 
середовища та 
енергоефективності.  
 
Бенефіціарами можуть 
бути: об’єкти/органи 
регіонального та 
місцевого 
самоврядування, компанії 
та інші юридичні особи, 
індивідуальні підприємці, 
фізичні особи (власники 
осель). 
 
 

Фонду та у відповідності до 
умов контракту; 
-  напротязі макс. 15 днів 
після завершення проекту 
(фінальний звіт); 
- щорічно, напротязі 5 років 
після завершення проекту, 
зазначаючи деталі щодо 
досягнутих результатів 
інвестицій ( включаючи 
екологічні/енергетичні 
показники). 
 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаткова інформація:  
http://www.mvep.hr/zakoni/pdf/644.pdf  
http://www.odyssee-mure.eu/news/workshops/zagreb/05-Croatian-Fund.pdf 
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp  
 

А6. Державний екологічний фонд Чехії 

Базова інформація: форма власності, 
управління Наповнення Фонду та фінансування проектів Відбір проектів, 

енергоаудит 

Моніторинг 
проектів, 

ефективність 
Фонду 

Забезпечення 
прозорості 

Фонд є державною організацією, що 
адмініструється Міністерством 
навколишнього середовища. 
 
Фонд має окремий банківський рахунок, 
розпорядження коштами Фонду визначає 
Міністр. 
 
Управління Фондом здійснює директор, 
який призначається і звільняється з посади 
Міністром охорони навколишнього 
середовища. 
 

Надходження до Фонду в основному забезпечуються за 
рахунок: 

x зборів за скиди стічних вод у поверхневі води, 
x зборів за викиди шкідливих речовин у повітря, 
x зборів відповідно до Закону про відходи,  
x зборів від виведення сільськогосподарської землі з 

земельного фонду (60% від загального обсягу), 
x зборів за фактичне споживання підземних вод (50% від 

загального обсягу), 
x платежів до державного бюджету за видобуток 

корисних копалин,  

Заявники отримують 
фінансування згідно умов 
викладених у статуті 
Фонду та керівництві. 
Основний принцип 
полягає в об'єктивній 
оцінці заявки щодо її 
екологічних та 
економічних переваг, а 
також інтересів 
суспільства. 

Фонд контролює 
ефективність і 
правильність 
використання 
коштів з Фонду. 
 
Якщо бенефіціар 
порушує угоду про 
фінансування за 
рахунок коштів 
Фонду, Фонд 
вживає заходів 
щодо виправлення 

Фонд регулярно 
інформує 
Міністерство і 
громадськість 
про управління 
коштами  фонду. 
 
На сайті Фонду 
оприлюднено 
щорічні звіти 
(двома мовами) 
щодо діяльності 
Фонду  з 2006 

http://www.mvep.hr/zakoni/pdf/644.pdf
http://www.odyssee-mure.eu/news/workshops/zagreb/05-Croatian-Fund.pdf
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp
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Раду Фонду створено як консультативний 
орган при Міністрі, який призначає її 
членів. До Ради входять 8 депутатів, 2 
представники Сенату Парламенту, 5 
представників різних міністерств і 3 
представники громадянського суспільства, 
 
Діяльність Ради Фонду регулюється 
Положенням, затвердженим Міністром. 
Рада Фонду оцінює такі питання: 
- залучення та використання коштів Фонду, 
- річні бюджети з доходів і витрат Фонду, 
- запропоновані заходи та їх фінансування 
за рахунок коштів Фонду. 
 
До основних функцій Фонду належить 
надання консультаційних та дорадчих 
послуг, прийом та оцінка заявок, 
проведення підготовчих робіт для 
затвердження фінансування, надання 
фінансування бенефіціарам та постійний 
аудит використання коштів, оцінка 
кінцевого використання наданих коштів та 
досягнутих екологічних цілей. 
 
Станом на грудень, 2013, у Фонді 
працювало 518 працівників, середня 
місячна зарплата становила CZK 29,690 
(близько 1000 євро).  

x штрафів, накладених Фондом та Екологічною 
інспекцією за порушення правил і заходів з охорони 
навколишнього середовища, 

x санкцій, накладених на заявників, які використовують 
або зберігають кошти Фонду неналежним чином, 

x дотації з державного бюджету, 
x частка податкових надходжень, 
x кредити юридичних осіб, 
x внески вітчизняних та іноземних юридичних і 

фізичних осіб, 
x інші надходження, визначені загальнообов'язковими 

правовими нормами, що регулюють різні складові 
навколишнього середовища. 

До доходів Фонду також належать надходження від 
коштів, що зберігаються на строкових депозитах. 

Доходи Фонду не належать до державного бюджету. Фонд 
отримує фінансові ресурси з ЄС, зокрема, з Фонду 
гуртування (Cohesion Fund) та Європейського фонду 
регіонального розвитку (European Regional Development 
Fund).   

Програма «Зелені заощадження» (має на меті скорочення 
викидів ПГ шляхом запровадження енергоефективних 
заходів в ЖКГ) отримала початкове фінансування з коштів 
від продажу квот на викиди парникових газів згідно 
Кіотського протоколу. З 2013 року фінансується з загальних 
коштів Фонду 

Фонд надає пряму фінансову підтримку у вигляді 
субсидій чи непряму підтримку шляхом надавання кредитів 
або часткового відшкодування відсоткових ставок. 

Заявники (юридичні та 
фізичні особи) подають 
свої заявки до Фонду. 
Заявка супроводжується 
експертною оцінкою та 
висновком самого Фонду. 
Рада Фонду оцінює 
заявки. 

 

ситуації (в тому 
числі стягнення 
боргів) відповідно 
до угоди про 
фінансування з 
Фонду, керівництва 
та чинних 
законодавчих норм. 

 

року, а також 
висновок 
фінансового 
аудиту. 

Додаткова інформація:  
http://www.novazelenausporam.cz/en/ 
http://en.sfzp.cz/sekce/585/sef/ 
http://necu.org.ua/ohlyad-derzhmehanizmu-stymulyuvannya-enerhozberezhennya-chehiya/ 

 

http://www.novazelenausporam.cz/en/
http://en.sfzp.cz/sekce/585/sef/
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