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У рамках цих проектів здійснюється модернізація житлових 
та громадських будівель, проводиться реконструкція 
мереж опалення та охолодження, замінюється громадське 
освітлення, удосконалюється громадський транспорт та 
оновлюються системи поводження з відходами та водою. 

Наше фінансування в енергетичній галузі сприяє 
досягненню Європейським Союзом його мети зі зниження 
споживання енергії на 20% до 2020 року.

У 2017 році ЄІБ інвестував в проекти з енергоефективності 
в усьому світі 4,85 млрд євро. Це більш ніж втричі 
перевищує обсяг капіталовкладень п’ять років тому. 

Країни Східного партнерства встановлюють амбітні 
цільові показники з енергоефективності, а Банк допомагає 
їм у досягненні цих цілей. Нещодавно ми уклали дві угоди 
у сфері енергоефективності в Україні, одну – у Вірменії 
та ще одну – у Молдові. Найближчим часом очікується 
підписання нових угод у Грузії, Білорусі, Вірменії та Україні. 

Підвищення енергоефективності 
в країнах Східного партнерства

Найчистішою та найдешевшою енергією 
є та, яку ми заощаджуємо. Європейський 
Союз та Європейський інвестиційний 
банк фінансують багато проектів в усьому 
регіоні Східного партнерства, аби зробити 
відповідні країни більш енергоефективними 
та скоротити енерговитрати.

«ЄС і надалі допомагатиме країнам-
партнерам підвищувати свою енерго-
ефект ивність задля громадян в усьому 
регіоні.»

Йоганнес Ган, Комісар ЄС

«Ефективність означає успіх, навіть 
в питаннях енергії. Роблячи ставку на 
зростання у майбутньому, ми повинні 
бути ефективними, аби захистити 
клімат та забезпечити дружність до 
навколишнього середовища.»

Вазіл Худак, Віце-президент ЄІБ

«Велика кількість будівель українських 
університетів потребують модернізації 
задля забезпечення енергоефективності. 
Наші проекти забезпечать заощадження 
коштів, порівняно з поточними вит-
ратами на опалення, та дозволять нам 
більше витрачати на поліпшення якості 
вищої освіти.»

Роман Греба,  
заступник Міністра освіти України
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Вища освіта 
В Україні ЄІБ надав позику на 120 млн євро для перебудови 
навчальних та дослідницьких потужностей університетів. 
Реалізації цього проекту також сприяє суттєвий обсяг 
грантових коштів. Він знизить споживання енергії на 30-
60% та зменшить викиди парникових газів.

Реконструкція дитячих садків у Єревані

Великий грант, спрямований на проведення рекон-
струкції, був отриманий від європейських донорів. Він 
допоможе Єревану, столиці Вірменії, зробити дитячі 
садки більш енергоефективними та безпечнішими для 
34 500 дітей, вчителів та інших співробітників.   

За підтримки Європейського Союзу 147 дитсадків виграють 
від проекту на 15 млн євро у сфері енерго ефективності 
у Єревані, Вірменія. Завдяки ньому буде відремонтовано 
покрівлі, розширено теплоізоляцію, проведено заміну 
нагрівачів, а також реалізовано багато інших поліпшень. Ця 
робота зменшить викиди парникових газів та покращить 
економічну ситуацію. Проект також скоротить енергетичні 
витрати муніципалітету. Витрати на нього окупляться за 
14 років завдяки економії енергоспоживання.

362 дитячих 
садочків

147 корпусів 
університетів

147 шкіл

56 лікарень

4 заклади 
культури

4 житлові 
будинки

19
спортивних 
споруд  
та шкіл 
мистецтв

Кількість та тип будівель, 
що фінансуються

Дії зі збереження клімату у будинках 
Кишинева
Позика в обсязі 10 млн євро підтримає заходи з  термо-
модернізації будівель бюджетної сфери у  Кишиневі, 
Молдова.
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Спеціальні ініціативи

EU4Energy – це нова ініціатива для 
таких країн Східного партнерства, 

як Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Грузія, Молдова та Україна, а також для 

п’яти країн Центральної Азії - Казахстану, 
Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану 

та Узбекистану. Програма зменшує 
енергетичну залежність, посилює стійкість 

та створює можливості для розвитку 
економік з низьким рівнем викидів 

вуглецю.

Інструмент ЄС з фінансування 
країн-сусідів (NIF), котрий наразі дістав 

нову назву — Інвестиційна платформа 
для країн-сусідів (NIP), — запрацював 
у 2008 році. Він підтримує інфраструктурні 

проекти у таких галузях, як транспорт, 
енергетика, соціальний захист та збереження 

довкілля, шляхом поєднання грантових 
ресурсів ЄС із позиками від європейських 

інституцій. У рамках фінансування NIP 
увага зосереджується на країнах Східного 

партнерства, а також на південному 
та східному районах Середземного моря.

Інструмент підтримки 
муніципальних 

проектів надає технічну 
допомогу для сталих проектів 

з енергоефективності, 
відновлюваних джерел 

енергії, міського 
транспорту, водопостачання 

та водовідведення, 
централізованого опалення 

та твердих відходів.

Східноєвропейське 
партнерство з 

енергоефективності 
та довкілля 

допомагає 
з проектами у сферах 
енергоефективності 
та захисту довкілля 
у країнах Східного 

партнерства. 

Трастовий 
фонд Східного 
партнерства з 

технічної допомоги 
надає фінансування для 

підготовки проектів 
та проведення їх 

оцінювання.

Переваги партнерства

• Підвищення комфорту у будівлях 

• Зниження енергоспоживання

• Зниження грошових витрат

• Більше коштів на послуги у громаді

• Підтримка будівельної галузі

• Збільшення кількості робочих місць

• Підвищення конкуренції у 
виробництві товарів

• Боротьба зі зміною клімату

• Посилення енергетичної безпеки

• Подовження економічно доцільного 
життєвого циклу будівель
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Європейський інвестиційний банк
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/eastern-neighbourhood

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Служба інформації
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

Більше інформації можна отримати за посиланням:  
www.eib.org/eastern-neighbourhood

Ця публікація була підготовлена Європейським  
інвестиційним банком і не обов’язково віддзеркалює  
точки зору Європейського Союзу.
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